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ESTUDOS

A expediçom luso-dinamarquesa ao noroeste atlântico:
alcançárom América os Portugueses antes do que Colom? (I)

Joám BERNÁRDEZ VIlAR
(Vigo)

«Da presente dignará-se deduzir a Vossa Alteza Real que as terras da V. M. na
Gronelândia se estendem por ambas as duas partes para o Novo Mundo e para as ilhas
achadas palas Portugueses e palas Espanhóis, palo que é possível chegar a elas desde
a Gronelândia. Este ano vim uns mapas da terra de Islândia, da Vossa Real Majestade,
publicados em Paris, da França, com a descriçom de todas as maravilhas que ali se
podem ver e saber, em que consta que Islândia é duas vezes maior do que Sicília, e
que os dous navegadores Pynningh e Poidthorsth, foram providos de alguns navios
palo augusto avô da Vossa Majestade o Rei Christian I, a convite da Sua Majestade o
Rei de Portugal, para procurarem novas terras e ilhas nos mares do Norte.
No penedo de Wydthszerk, diante da Gronelândia, mesmo frente a
Sniefeldsiekel, na Islândia, erguêrom um grande marco virado pan: o mar, por causa
dos piratas gronelandeses, que, em grande número, com muitas pequenas embarcações sem quilha, atacavam os navios de improviso, etc.; e eu já escrevim para mandar vir os tais mapas, e logo que chegarem enviarei-nos à maior brevidade à Vossa
Majestade».

A. O DOCUMENTO REVELADOR
A citaçom precedente foi tomada da carta que Carsten Grypp, Burgomestre da
cidade de Kiel, escreveu no dia 3 de Março de 1551 ao rei Christian III (1535-59)
da Dinamarca. Este importante documento foi publicado pola primeira vez em
1909 polo Dr. Louis Bobê na Parte Quinta, do Tomo Sexto, do Danske Magaún,
páginas 309 a 311.
3

Digamos também que Burgomestre, o cargo que ostentava o redactor da missiva, se corresponde com o de Presidente do Concelho Municipal. Quer dizer, que
Carsten Grypp era Alcaide da referida cidade hanseática de KieL
Situada numha baía do Báltico, Kiel pertence geograficamente ao ducado alemám de Holstein. No ano 1460 este ducado fora herdado polo monarca dinamarquês Christian I (1448-81), o primeiro da dinastia Oldenburg. Para os habitantes
do mesmo, Christian l, o organizador da expediçom ao Noroeste Atlântico da que
se fala na carta, nom era mais que o seu Senhor Feudal. E seguiam a considerar-se
alemães. Na prática, porém, estes ingénuos vasalos seriam governados directamente tanto polo referido Christian l, como polos demais soberanos que ocupárom
depois o trono da Dinamarca. Holstein, e com ele KieJ, nom voltariam à soberania
alemã até ao ano 1864 (1).
Queremos significar com isto a curiosa circunstância de que Carsten Grypp
escreveu em 1551 ao seu Senhor, o duque de Holstein, mas nom ao seu Rei.
Segundo nos informa o descobridor do documento, Carsten Grypp é o mesmo
Christianus Grypp que em 1517 rematava o seu Bacharelato em Rostock
(Alemanha) e que, cinco anos depois, chamando-se entom Christianus Gripp, era
já funcionário do Concelho de Brema, e como notário público no domicílio do seu
pai, o alcaide Detlef Grypp, emitiu entom um documento notarial que ainda se
conserva.
Sabemos também por LouisBobé que, em 1528, o nosso home fora nomeado
governador de Aero po10 rei dinamarquês Frederick I (1523-1533). Algo mais
tarde, em 1535, Carsten Grypp, chegaria a síndico, -Secretário Municipal- do
Concelho de Kiel, vila da que acabaria por ser eleito Burgomestre cinco anos
depois. No momento de redigir a referida carta do 3 de Março de 1551 a Christian
III, Carsten Grypp continuava no exercício deste cargo, e permanecia ainda nele a
princípios de 1553, quando o surpreendeu a morte, sendo entom sucedido polo seu
irmão Ditlev.
Casado com Anna Ahlefeldt de Haselau, Carsten Grypp utilizava como selo
umha pouta de águia, emblema que nos permite diferenciar a sua estirpe de outra
família nobre -Grib, ou Grip- do mesmo ducado de Holstein, e de outra família dinamarquesa epónima residente entom em Rislev. Cabe pensar assim mesmo
que Carsten Grypp deveu de ser descendente de um tal Detlev Gryp, que fora
Burgomestre da mesma Kiel no período 1489-1522.
Achamo-nos, pois, diante de um singular personagem, estreitamente ligado a
Kiel -unha irmã sua fora esposa doutro burgomestre da mesma-o Um personagem
especialmente dúctil e acomodatício, como veremos mais adiante, que, além de se
ocupar das finanças de Christian III no ducado, desfrutava de amplos poderes, e
ocupava-se também de labores tam particulares como os de procurar-lhe mapas e
livros raros.

(I) LAURING. Pa1he: A HISTORY OF DENMARK. Host & Sono Copenhaga, 1995. páginas 114-115.262-265.

LAGERQVIST, LARS. O.: KINÇlS AND RULERS OF SWEDEN. Vincent Publicalions. Stockho1m, 1995, pág. 30.
DUBY, Georges: ATLAS HlSTORICO MUNDIAL. Debate. Barcelona, 1992, página 104.
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Carsten Grypp, como se deduz da análise da sua extensa missiva, foi um home
culto, que fazia uso de umha excelente caligrafia nos escritos que dele se conservam (2).
No que diz respeito ao conteúdo da sua carta, e ainda antes de proceder à sua
análise pormenorizada, podemos salientar já que este breve retalho descobre ao
investigador vários factos de grande relevância histórica, que sintetizamos nos
quatro pontos que seguem:
-Em 1551, Islândia e Gronelândia estavam integradas na coroa dinamarquesa.
-Nesse mesmo ano, o informador tivera ocasiom de ver uns mapas publicados em París, com informes sobre a segunda destas ilhas, entre eles o de que era
«duas vezes maior que a Sicília».
-Informavam também tais mapas que os navegadores Pinningh e Pothorst,
providos de alguns navios polo monarca dinamarquês Christian I (1448-1481), a
convite de um rei de Portugal, andárom à procura de novas terras e ilhas nos mares
do Norte.
-Ambos os expedicionários erguêrom entom um sinal de aviso -«grande
marco virado para o mar»- no penedo de Wydthszerk, situado diante da
Gronelândia, frente a Sniefeldsiekel, Islândia, a causa dos piratas gronelandeses,
que em pequenas embarcações sem quilha, atacavam os navios.
Pontos todos eles que nos conduzem ao hermético e ignorado mundo das
explorações Atlânticas do fim da Idade Média, bem como ao conhecimento da possível participaçom portuguesa numha delas, numha data tam prematura como pode
ser o reinado na Dinamarca do primeiro dos monarcas da dinastia Oldenburg, o já
citado Christian L Quer dizer, no período de 1448 a 1481. A confirmaçom de
semelhante facto situaria estes viajantes portugueses, quando menos na área da
Gronelândia, com mais de dez anos de anterioridade ao descobrimento das terras
americanas efectuado por Cristovo Colom.
O documento descoberto por Louis Bobé contribui, pois, informações de capital importância, que vamos tentar penetrar no possível neste trabalho.
B. EM 1551 ISLÂNDIA E GRONELÂNDIA ESTAVAM INTEGRADAS NA
COROA DINAMARQUESA.
B.l: ISLÂNDIA
Situada no Atlântido Norte, entre 63° 25' e 66° 30' de latitude, e 13° 30' e 24°
30' de longitude oeste, a Islândia tem umha superfície de 102.846 quilómetros
quadrados. É um território em precário equilíbrio, sempre entre a benéfica influência da Corrente do Golfo, a sua proximidade do Círculo Polar e as ameaças sísmicas e vulcânicas. A sua climatologia, por estes motivos, resulta mui pouco estável.
E se bem que seja certo que no Suleste da mesma fôrom achadas três moedas
romanas, pertencentes ao período 270 a 305 d. de C., bem como umha quarta na
(2) BOBE. Louis: AKTSTYKKER TIL OPLYSN1GN OM GRONLANDS BESEJLIM 1521-1602. "Danske Magazin».
citado, páginas 304 e 305.
SMAASTYKKER . .id. ido 1913, pág. 383.
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o cenário do nosso estudo: ao Leste, à altura do paralelo 70°, a f0l1aleza de Vardohus, da que foi governador Didrik Pining em 1490, e no Oeste o assentamento «L' Anse aux Meadows», em Terranova, de arredor
do ano 1000, que se identifica com o realizado pola mesma data por Leifur Eirikson. Além da provável rota
da sua expediçom, sinalam-se também a das do seu pai, Erico o Ruivo, que coincidem por aproximaçom com
o bordo da plataforma continental do Leste gronelandês, denominada por esta causa «Deriva de Erib> polos
geólogos, bem como a distância entre K6gur e a Gronelândia.

Thingvelhir. Ao ar livre, entre estes muros de basalto, juntou-se desde o ano 930 o Althing islandês. Cada
solstício de Verão, durante 15 dias, os representantes dos 12 Things comarcais, elaboravam aqui as leis da
comunidade e administravam justiça. Neste mesmo lugar decidiu-se em 1262 que Islândia se integrasse na
coroa norueguesa. Umha decisom que marcaria o início de um dilatado período de esmorecimento e penúrias para o país.
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sua costa meridional, lugares adequados todos eles para o normal acesso à ilha por
qualquer nave que chegasse do meiodia, nom parece apropriado pensar senom que
podam proceder de umha ocasional arribada ou, quiçá mais fácil ainda, que tivessem sido levadas ali por algum dos colonizadores escandinavos (3). Sabemos que
os Nórdicos obtinham a maior parte da prata de que precisavam polo cómodo sistema de procurarem-se moedas nos países meridionais. Mas nom todas elas fôrom
fundidas. Assim, os mais de mil tesourinhos atopados na Escandinávia, contenhem
mais de 60.000 moedas árabes de prata, cunhadas com anterioridade ao ano 1000
nas principais cecas de AI-Andalus, Norte da África, Egipto, Oriente Médio,
Cáucaso, Pérsia, e mesmo ao Leste de Samarcanda. Tam só no achado de Stora
Velinge, na ilha de Gotland, contabilizam-se 7.853 moedas desta proveniência.
Noutros tesourinhos há também moedas bizantinas.
Todo isto fai que podamos considerar como provável o facto de que também
se tivessem conservado na península nórdica, polas mesmas razões, moedas romanas, algumhas delas levadas posteriormente à Islândia polos seus possuidores
durante a colonizaçom deste território (4). Por outra parte, a polo de agora incontrovertível realidade histórica e arqueológica é que a Islândia permaneceu desabitada até pouco antes do ano 795, momento em que foi escolhida como lugar para
o desenrolo da vida ascética por alguns monges irlandeses, segundo pode tirar-se
do que refere o geógrafo Dicuil, contra o 825, no seu Liber de Mensura Orbis
Terrae:
«Há agora trinta anos que uns clérigos, que estiveram nesta ilha desde
Fevereiro a Agosto, me dixérom que nom só durante o solstício do Verão, mas também nos dias que o precedem e o seguem, o sol poente esconde-se ao solpor, como
atrás de um pequeno outeiro, de modo que nom se produz escuridade nengumha
durante um breve período de tempo, senom que, polo contrário, um homem pode
fazer o trabalho que queira como à luz do dia, mesmo despiolhar a sua camisa, e,
de se achar num monte elevado, em nengum momento desaparecerá o sol da sua
vista» (5).
Redescoberta de novo a Islândia, na década do 860, polos noruegueses
Naddodur e Floke Vilgerdsson, bem como polo sueco Gardar Svavarsson, a colonizaçom seria iniciada pouco depois por Ingólfur Arnarson, bem na tradicional e
admitida data do ano 874, já na do 870 que aparece consignada no Islendingabók,
ou «Livro dos Islandeses»(6). O facto motivou o abandono da ilha por parte dos
clérigos ou eremitas irlandeses -chamados «papar» polos nórdicos-, que se
fôrom, talvez precipitadamente, já que deixárom abandonados devocionários,
sinos e báculos, segundo recolhem o Landnámabók, o Islendingabók, e Theodricus
Monachus, na sua Historia de Antiquitate Regum Norwagiensi (7).
(3) JONES. Gwyn: EL PRIMER DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. Libras Tau. Barcelona, 1965, pág. 23.
NJARDVIK, Njordur P.: BIRTH OF A NATION. Iceland Review. Reykjavik, 1978, pág. 13.
(4) GRAHAM-CAMBELL, James, e outros: CULTURAL ATLAS OF THE VIKING WORLD. Infobase Holding
Company. Abingdom, 1994, págs. 195-198.
BLOCH-NAKKERUD; Dr. Tom: LOS VIKINGOS. Scandinaviam Film. Group. Oslo (Sem ano). Na pág. 49 o autor
eleva a 70.000 o número de moedas árabes achadas tam só na Suécia, a maioria na ilha de Gotland, e cifra numhas 6.000
as bizantinas.
(5) OXENSTIERNA, Eric Graf, obra citada, pág. 238
JONES, Gwyn, obra citada, páginas 27 e 28.
(6) NJARDVIK, Njordur P., obra citada, 14 e 16.
(7) JONES, Gwyn, obra citada, páginas 29 e 30.
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A partir de entom, e durante mais de trescentos anos, a Islândia foi politicamente independente, até à chegada de um recrudescimento climático (8) e, posteriormente, os graves enfrentamentos que se dérom no país entre a hegemónica
família Sturlung, a Igreja, e outros grupos de poder, que acabárom por minar social
e economicamente o país. Arruinados e privados os seus habitantes de subministros exteriores, o Althing, ou parlamento islandês, aceitou em 1262 a oferta do
monarca noruego Haakom IV (1217-1263), que lhes garantia o aprovisionamento,
em troca «da sua lealdade e de uns tributos razoáveis». O pacto, «Gámli Sáttmali»,
permitia-lhes conservar a sua autonomia interna, bem como o Parlamento, mas
nom o poder económico, que passou às mãos de governadores reais, por desgraça
incapazes de manterem o prometido abastecimento (9).
Convertida em colónia da Noruega a partir de 1262, a Islândia correria desde
entom a sorte deste país. Assim, algo mais de um século depois, estando casado o
monarca noruego Haakom VI (1343-1380), desde 1363, com a princesa dinamarquesa Margareta, aconteceu que, por morte do pai desta, Valdemar Atterdag (13401375), se converteu na raínha da Dinamarca. Este fact0 produziu-se em 1375.
Cinco anos depois, falecia também o seu esposo, o referido Haakom VI, polo que
Margareta passou a ser assim mesmo raínha da Noruega (lO).
Este facto, e a posterior Uniom Kalmar, ou uniom perpétua dos três estados,
em 1397, determináromque a Islândia passasse a integrar-se na coroa
Dinamarquesa, hegemónica dentro da Uniom, na que já nom deixaria de se manter até 1918, data em que recobrou a sua soberania, ainda que aceitando o de
Dinamarca como soberano. Islândia voltou a ser República plenipotenciária o 17
de Junho de 1944 (11).
B.2: GRONELÂNDIA
Esta imensa ilha, de 2.175.600 quilómetros quadrados de extensom, está situada ao oeste da Islândia, entre os 59° 46' e os 83° 39' de latitude. Geológica e geograficamente é parte integrante do continente Americano.
(8) WAHLGREN, Erik: LOS VIKINGOS EN AMÉRICA. Destino. Barcelona, 1990, páginas 22-27. Na tabela do grossor
do gelo Oceânico arredor de Islândia a partir do ano 1000, um excelente indicador por este autor manejado, advirte-se
um grave recrudescimento climático na ilha a partir do 1200, logo de um período quente, iniciado arredor do ano 866,
com oscilações, até atingir a sua máxima deterioraçom no ano 1900. Desde entom a si tuaçom melhorou de modo ostensível até voltar nos últimos anos do presente século a quotas similares ás do 1200, facto que coincidiu com um espectacular desenvolvimento demográfico, económico e cultural no país. Este último dado concorda ainda com os informes
recolhidos por Christian Kempf em SIPTZBERG, TERRE POLAIRE, Editions de L'est, Paris, 1994, quem, na sua pági'na 30, sinala que a temperatura média das ilhas Spitzberg se incrementou em 8°C nos últimos 80 anos, enquanto que,
no mesmo período, a da Gronelândia subira 4,5°C e a da Escócia 1,5°C, o que parece indicar que a Terra está aquecer
polos pólos. Som semelhantes as conclusões da maioria dos estudos peleoclimáticos que se vêm realizando, que coincidem em situar, tanto para a Islândia como para a Gronelâridia, o seu óptimo climático no período Subtlântico Final,
entre os anos 1000 e 1200.
(9) NJARDVIK, Njordur P., obra citada, páginas 72 a 92. O acordo consistia no envio de seis naves durante os dous anos
seguintes, estudando-se a partir de entom a renovaçom do mesmo, à satisfaçom de ambas as partes. A finais do mesmo
século, nom obstante, a Coroa concederia-lhe o monopólio deste comércio aos mercadores de Bergen, polo que o abastecimento ficou supeditado aos graves avatares económicos e políticos que sofreu esta cidade. A causa disto, no século
segninte, o XIV, houvo seis anos em que tam só chegou à Islândia umha embarcaçom, e cinco nos que nom o fijo nengumha. (JONES, Gwyn, obra citada, páginas 101-102). Bergen tivo também umha representaçom hanseática desde meados desse século. A primeira Hansa fora estabelecida na Alemanha no ano 1259, entre Lübeck, Hamburgo, Vismar e
Rostock. Posteriormente, a partir de, 1358, Lübeck lideraria a chamada Liga Hanseática, que chegou a agrupar mais de
200 cidades. (OLIVEIRA MARQUES, A. H.: HANSA E PORTUGAL NA IDADE MEDIA. Ed. Presença, 2.' Edição.
Lisboa, 1993, pág. 16; DUBY, Georges, obra citada, págs. 62-63).
(10) LAGERQVIST, Lars O., obra citada, página 26.
LAURING, Palhe, obra citada, páginas 105-109.
(II) NJARVIK, Njordur, P., obra citada, página 93.
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Kogur, um dos extremos da inóspita comarca de Hornstrandir, no Noroeste da Islândia, em que no ano 960
tivérom de se assentar, fugidos de Noruega a causa de um delito de sangue, Thorvald Asvaldssorn e o seu
filho Erico o Ruivo. Kogur dista uns 260 quilómetros de Gronelândia, da que, nos dias claros, se podem
observar desde esta altura o Monte Rigny (2385 m) e as suas proximidades. O SnaetJolh, algo mais alto (793
m), que cita Wahlgren, acha-se à direita, fora já da imagem, e a ceria distância.

Morto o seu pai, e casado já, Erico transladou-se ao vale de Hauka, situado mais para o Sul, no fiorde de Brcida.
Outras mmies obrigárom-no a se instalar depois nestas ilhas de Brokey e Oxney, do mesmo fim'de, que vemos
na gravura. Nas suas redondezas aparelhru'ia Erico a sua nave no ano 982, ao ser de novo desterrado por um
outro delito de sangue, para ir explorar a Gronelândia na que acabaria por ter definitivo acougo.

9

Avistada casualmente por Gunnbjor Ulf-Krakason, a princípios do século X,
passaria a integrar-se no mundo nórdico graças a um tanto complicado processo.
No ano 982 um noruego instalado no ocidente de Islândia, Erik Thorwalsson, mais
conhecido como Erico o Ruivo, foi condenado a um desterro de três anos por ter
dado morte a dous homens numha liorta. Suspeita-se que Eirik, que entom contava arredor dos 30 anos, e fora vizinho por algum tempo dos descendentes de
Gunnbjor, deveu de saber por estes da existência da Gronelândia. Mas também
podia tê-lo sabido polo simples facto de que, nos dias claros, é possível albiscar as
suas margens tanto desde as alturas do noroeste da Islândia, no que vivia, como
logo de percorrer em barco um terço da distância que separa ambos os territórios,
já que entom é possível enxergar as montanhas gronelandesas de B10serville (12).
Há que precisar, porém, que a Gronelândia que se pode albiscar desde o promontório Kogur, o ponto islandês mais próximo a ela, é excesivamente nórdica. A
grande contribuiçom da viagem exploratória de Gunnbjor Ulf-Krakasom foi a de
facilitar a compreensom de que aquele imenso território continuava para o Sul,
caminho de latitudes climatológicamente mais adequadas, que deveu de ser o que
decidiu a Eirik a passar ali o desterro.
E chegado a ele procedeu a explorá-lo meticulosamente. E decidiu chamá-lo
«Gronland», quer dizer, «Terra Verde».
Este atractivo nome, bem como quanto referiu acerca do novo país ao seu
retorno à Islândia, no ano 985, produzírom tal impacto entre os habitantes da ilha,
que, na Primavera seguinte, Eirik foi seguido por unha autêntica expediçom colonizadora de nada menos que 25 barcos ateigados de colonos, animais, trebelhos e
sementes, ainda que alguns nom teriam mais remédio que desistir.
O astuto noruego repartiu entom aquela xente, maioritariamente islandesa, em
dous assentamentos. O Oriental -Eystribyggd-, situado no Suloeste da ilha, e o
Ocidental -Vestribyggd-, a umha distância duns 300 quilómetros e vários dias de
navegaçom ao Noroeste do primeiro. Assombra advertir agora que ambos os lugares som os pontos de melhor climatologia desta escassamente acolhedora ilha, o
que nos dá a medida da grande capacidade exploradora de Eirik.
Este seria o início da colonizaçom escandinava da Gronelândia que, no seu
momento culminante chegou a contar com umhas trescentas granjas, principalmente dedicadas à criaçom de cavalos, vacas, ovelhas, ou cabras, bem como à
caça, à pesca, e ao artesanato (13).
(12) THORSTElNSSON, Bjorn: ENSKA OLDlN. Reykjavic. 1970, pág. 263.
PHlLPOT, Don: THE VISITOR'S GUlDE TO ICELAND. Ashbourne. 2." ediçom, 1991, pago 168.
Erik WAHLGREM sustenta que a distância mais curta entre a Islândia e a Gronelândia som os 287 quilómetros que se
medem desde Snaefjblh, umha montanha d~ 793 m. de altura, dista da Gronelândia uns 22 quilómetros mais que Kiigur.
Afirma também que. quando há vento do Arctico a visibilidade é excelente e pode-se albiscar a Gronelândia desde as
alturas dos fiordes ocidentais da Islândia. Afirma assim mesmo que, a causa das condições atmosféricas de inversol11
óptica que por vezes se dam no mar, as partes altas da costa de Gronelândia S0111 visíveis, ou facilmente conjecturáveis,
desde os barcos situados no mar alto ao Oeste da Islândia. (Obra citada, página 76).
(13) Sobre Erico o Ruivo. e as colónias gronelandesas: CLAUSEN; Birlhe L.: VIKING VOYAGES TO NORTH AMERICA. The Viking Ship Museum. Denmark. 1993. passim. GRAHAM-CAMPBELL, James, obra citada. págs. 172 a 179.
HAYWOOD. John: HISTORICAL ATLAS OF THE VIKINGS. Penguin Books. London, 1995. págs. 92 a 99. HERRMANN, Paul: LA AVENTURA DE LOS PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS. Labor. 1957: Capítulos VI, VII. e VII!.
JONES. Gwyn. obra citada, passim. OXENST1ERNA, Eric Graf. obra citada, págs. 237-255. PARIAS. L.H.: HISTORIA UNIVERSAL DE LAS EXPLORACIONES. Tomo I. Madrid, 1967, págs. 286 a 305. WAHLGREN. Erik. obra
citada, passim. LA SAGA DE LOS GROENLAND.ESES. LA SAGA DE EIRIK EL ROJO. Ediciones Siruela. Madrid.
1983, anotada por Antón e Pedro CASARIEGO CORDOBA.
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Bratahalid, na margem ocidental do Eiriksfjord, o ponto em que Erico o Ruivo ilxou a sua residência na
Gronelândia no ano 986. O aeroporto internacional de Narssassuaq acha-se na outra banda. Os paramentos
do primeiro termo som os restos da pequena igreja construída no século XIII sobre a que, arredor do ano
999, erguera a sua esposa Thjodhild, que abraçou o cristianismo levado cntom à Gronelândia por Leifur, o
filho de ambos.

A igreja de Hvalso -hoje Qaqortoq-, vista desde o Noroeste. Está situada uns 37
Erguida
Bratahalid sendo a mais nomeada e a melhor conservada das construções nórdicas na
contra o ano 1100, tinha, segundo Paul Hernnanll, vidros nas janelas com
ao que cntom acontecia
na Europa. Hvalso acha-se a escassa distância de Gardar, o lugar onde no ano
o «Thing» aprovou a
uniom com a Noruega.
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A escavaçom das 400 ruínas deixadas paIos nórdicos neste remoto território permitiu-nos saber que em Eystribydd -actualmente Iuliane-haab-, houvo
um mosteiro agostinho, um convento de monjas bieitas, umha Catedral, em
Gardar -hoje IgaJiko-, e 12 igrejas paroquiais, enquanto que na colónia Ocidental - Vestribydd- se localizárom tam só 4 igrejas.
Ainda dentro do reduzido número dos seus habitantes, que se estima que nunca
devêrom de ultrapassar os 5.000, Gronelândia organizou-se jurídica e constitucionalmente, a imitacióm da Islândia, como umha República. O seu Laugmader, ou
Legislador, residiu sempre na localidade de Bratahlid, na Colónia Oriental, o lugar
escolhido por Erico o Ruivo como residência. O Thing, ou Assembleia Nacional,
juntava-se em Gardar, a que logo havia de ser a Sé episcopal, a escassa distância.
O homem moderno nom pode deixar de se admirar perante o facto de que com
recursos humanos e económicos tam escassos como os que aquele reduzido número de colonos se podiam proporcionar naquele território sem árvores, pudessem os
nórdicos ter aços e capacidade suficientes como para explorar e tentar estabelecer
colónias no território continental americano, ou que atingissem em expedições de
caça o paralelo 78° da própria Gronelândia. Nesta latitude fôrom achados amilhadoiros de pedras, idênticos aos que ainda hoje enchem Noruega. E aparecêrom,
assim mesmo, artefactos de origem nórdica ainda mais ao norte, e ao noroeste,
ainda que, neste caso, poderiam ter sido levados ali por esquimós.
No ano 1261, um ano antes que a Islândia, o Thing Gronelandês aceitou a
soberania norueguesa em troca também de certas concessões comerciais. De modo
semelhante também ao caso islandês, a finais do mesmo século -ano 1294- a
Coroa concedeu o monopólio do comércio com a Gronelândia aos mercadores da
cidade de Bergen. O concerto proibia transladar-se ou comerciar com a colónia
sem a autorizaçom real, mas assegurava a aqueles longínquos vassalos a assistência de umha nave estatal anual, o chamado Knor gronelandês, umha linha, aliás,
de umha elevada rentabilidade, já que os Gronelandeses pagavam mui bem a
madeira, o ferro, o grão e o sal, produtos dos que andavam mui escassos.
Gronelândia seguiu, politicamente, um caminho parelho ao islandês. Mas,
com diferença a este, veria-se afectada por outros factores determinantes. O pioramento climático (Nota 8), o acoso esquimó, ou a própria lonjura dos assentamentos, levárom estes à sua destruiçom, ou ao abandono, a princípios desse século XVI
no que Carsten Grypp lhe falou a Christian III acerca desta sua possessom ultramarina.
O que nunca desapareceu na Dinamarca foi a memória da vinculaçom deste
território com a metrópole, e enviárom-se, ao longo do mesmo século, ainda que
sem resultado positivo, diversas expedições à procura dos seus povoadores.
Em 1721 daria começo a nova colonizaçom da Gronelândia. Nesse ano chegou à ilha, disposto a evangelizar a sua populaçom esquimó, Hans Egede. Ele seria
o fundador da actual capital do território, Nuuk-Godthaab, situada sobre o assento
da antiga Vestribydd ou Colónia Ocidental. Gronelândia acabaria por constituir-se
como condado autónomo da Dinamarca em Maio de 1979, com um governo próprio -Landstyre- e umha assembleia legislativa, o Landsting.
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Sem necesidade de que sigamos a afundar na questom, parece ficar claro que
a informaçom até aqui manejada, perfeitamente contrastada, e contrastável, ratifica plenamente a afirmaçom do Burgomestre Carsten Grypp de que em 1551, tanto
a Islândia como a Gronelândia pertenciam à coroa do monarca dinamarquês
Christian III, a quem dirigia a sua carta. E permite-nos saber, ainda, d a importante circunstância, para o que estamos a tentar estudar, de que se encontravam na
mesma situaçom jurídica durante o reinado de Christian I (1448-1481), aquele seu
antecessor que cedera embarcações para a realizaçom da viagem exploratória da
que soubemos através do referido Burgomestre.
C. CARSTEN GRYPP EXAMINOU EM 1551 UNS MAPAS, EDITADOS EM
PARIS, COM INFORMES SOBRE A ISLÂNDIA.
A segunda das informações que da carta de Carsten Grypp salientamos é a que
se refere a ter visto este funcionário, naquele mesmo ano, uns mapas, editados em
Paris, que se ocupavam de determinados aspectos da Islândia.
O único trabalho cartográfico sobre a Islândia do que se tenha conhecimento
que foi editado em Paris, se nom com imediatez à data de Março de 1551, na que
o Burgomestre escreve, sim com umha proximidade temporal adequada para que
este o pudesse ter visto pola primeira vez naquele momento, é o realizado por

Bergen no século XVI. Capital oficiosa da Noruega durante o XIII, adquiriria uo rei Eirik Magnussol1 (12~O99) o monopólio do comércio com a Islândia e a Gronelândia, e contou desde meados do século seguinte
com umha representaçom Hanseática. A maioria dos edifícios de pedra que aparecem na imagem enfeitam
ainda a Bergen actual, o mesmo que a maior pmte do bairro de madeira que aparece na parte norte do Vágen.
O complexo fortificado da esquerda foi erguido entre 1247 e 1270, ainda que tem retoques do século XVI.
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o mapa superior corresponde a umha

de Obus Magnus, de
1539, segundo a publicou em 1991 a
c Telefones») da
A gravura inferior
a umha
Gourmontium conservado em Weimar,
Alemanha,
grandes
superior esquerdo deste aparecem as onze
dele, o compás colocado
Pining e Pothorst
linhas que informam sobre o tamanho da Islândia,
no ilheu de Witzarc, com umha breve explicaçOm, No ângulo da direita acham-se as
linhas da «Rerum
mirabilium declarado», que coincidem quase ao pé da letra com o parágrafo «A» da «Cmta Marina»,
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Hieronymus Gourmontium em 1548. Quer dizer, publicado havia um máximo de
três anos.
Isto nom significa, claro é, que nom tenha havido outros. Som bastantes os
mapas antigos perdidos, dos que sabemos que existírom, e devem de ser também
muitos os que se perdêrom, sem que fiquem sequer informes que nos permitam
saber da sua existência.
Hieronymus Gourmontium, o autor, foi membro da família Gourmont,
Gurmontius, ou Germontius, que se distinguiu na publicaçom de obras no Paris do
século XVI. Além deste sobre Islândia, de 1548, Hieronymus publicou vários
mapas mais: de França, das viagens de Sam Paulo, um cordiforme do mundo
(1538), outro da Palestina, bem como vários mais, anónimos, da Alemanha, Itália
e Inglaterra. Sabe-se, assim mesmo, que em 1536 existia um catálogo das obras
editadas pola empresa familiar que, tristemente, tampouco chegou a nós (14).
De todos estes mapas, o que realmente nos interessa, é o da Islândia. Foi gravado sobre umha pI ancha de madeira, e tem umhas medidas de 356 x 500 mm. O
único exemplar que dele se conserva acha-se na «Thüringische Landesbibliothek»,
de Weimar (Alemanha) (15).
Pode ser este um dos mapas que Carsten Grypp asegura ter olhado, e que acabava de pedir, para ofrecer-Ihos à Sua Majestade Christian III?
Podemos razoar a resposta:
1°) O mapa de Hieronymus Gourmontium é, efectivamente, da Islândia.
2°) Nel há um texto de onze linhas, que principia: «Haec insula duplo Sicília
maior est» ... (<<Esta ilha é duas vezes maior que a Sicília»).
3°) Outro texto seu, de 17 linhas, intitula-se: «Rerum mirabilium declaratio».
(<<Declaraçom das cousas maravilhosas»)(14).
4°) Texto baixo umha ilha situada ao noroeste da Islândia: «Mons excelsus
Witzarc appellatus, in cuius summitate Index marinus factus este á duobus piratis
Pinnigt et Pothorst, in nautarum protectionem á Gruntlandia» (<<A grande montanha chamada Witsarc, em cujo cimo os dous piratas Pining e Pothorst colocárom um
Sinal marinho para a protecçom dos navegantes da parte de Gronelândia» (16).
Resulta fácil advertir que, além de apresentar umha cronologia adequada, todo
quanto Carsten Grypp lhe comunica ao monarca ter visto nos mapas por ele examinados, aparece neste de Hieronymus Gourmontium. Todo um cúmulo de circunstâncias que haverá que considerar como um tanto determinantes. Mantêm-se
ainda, todavia, duas diferenças substanciais:
a) Que o Burgomestre chama a Pining e Pothorst, navegadores, nom «piratas»,
como se lê neste texto.
Como veremos mais adiante, no apartado em que nos ocupamos das biografias
destes dous personagens, existem sobre eles informações excessivamente contra(14) KARROW. R. w.: MAPMAKERS OF THE SIXTEENTH CENTURY AND THEIR MAPS. Chicago, 1993. Págs.
364-365.
(15) Existem também várias reedições deste mapa: J. METELKA (1896), NORLUND (1944), e SIRGURDSSON (1971)
(14).
(16) LANDSTROM, Bjorn: EN BUSCA DE LAS INDIAS. Juventud. Barcelona, 1971, pág. 207.
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ditórias, e pode que interessadas, para que devam ser considerados, sem mais,
como piratas. Se o primeiro deles chegou a governador tanto da Islândia como da
Lapónia, deu-lhe aos islandeses umhas novas leis, e ainda dirigiu a expediçom
luso-dinamarquesa, haverá que supor-lhe também certos valores, e, portanto, terá
de peneirar-se a intencionalidade de quem o definiu como malfeitor. Por outra
parte, o Burgomestre deveu de se medir muito à hora de outorgar-lhes um qualificativo a quem um antecessor de Christian III elegera para levar a termo a importante exploraçom que lhe está a comunicar. Isso, sem contar que Carsten Grypp,
como também poderemos ver em posteriores contributos, parece ter informações
diferentes das que continham os mapas examinados, polo que cabe pensar que soubesse, assim mesmo, de outras circunstâncias acerca dos supostos «piratas».
b) Que o Burgomestre fala de «mapas», enquanto que aqui contamos nada
mais que com um.
A explicaçom cómoda para esta segunda questom seria a de dizer que rtom há
outros mapas, porque se perdêrom. Perdeu-se o catálogo das publicações da família Gourmont, existente em 1536, e perdêrom-se também todas as cópias que deste
mapa se fizérom, a nom ser esta que se conserva em Weimar. Portanto, que impede pensar que se tivessem perdido também os demais mapas que, complementando este, tivo diante dos seus olhos Carsten Gripp?
Razoemos, porém, esta possibilidade, principiando por dizer que R. W.
Karrow considera que o mapa de Weimar é «umha mui fiel cópia» de umha parte
da famosa «Carta Marina» de Olaus Magnus, e de que as notas que contém fôrom
tomadas directamente das lendas que nesta aparecem (Nota 14), enquanto que para
Sofus Larsen é umha cópia «com poucas modificações», também da mesma
«Carta Marina» (17).
Olaus Magnus -Olaus Magnus Gothus (1490-1558)-, arcebispo de Uppsala
desde 1544, é um autor de decisiva importância para o conhecimento do mundo
nórdico, do que nos havemos de ocupar com mais vagar nos próximos capítulos.
No ano 1539 publicou em Veneza um mapa da Noruega, Suécia, Finlândia,
Dinamarca, Islândia e parte da Gronelândia, denominado «Carta Marina», em que
maneja abondosa toponímia e nos mostra mais de cem excepcionais desenhos de
monstros marinhos, naves, pessoas e animais, complementado todo com textos
explicativos em latim. Cumpre esclarecer, todavia, que nada se diz neles acerca do
tamanho da Islândia, comparando-o com o da Sicília, nem sobre Pining e Pothorst,
embora si coincidam com o de Gourmontium na descriçom das cousas admiráveis
da Islândia. A afirmaçom de R. W. Karrow, pois, é real tam só em parte (18).
O prelado sueco publicaria mais tarde umhas explicações complementares, em
italiano, «Opera Breve», e umha traduçom mui livre da mesma ao alemám, «Ain
kurze Auslegung und Verklerung der neuvem Mappem alten Goettenreich»,
(<<Breve exposiçom e explicaçom dos novos mapas do velho domínio dos

(17) Estou a manejar umha cópia da «Carta Marina» facilitada pola universidade de Uppsala (Suécia) em Agosto de 1996,
de 87 x 63,7 cms., que, polas imperfeições que apresenta nalguns pontos, deve de ser tirada da existente na
•
Staatsbibliothek de Munique (Vide pontos 18 a 21).
(18) LARSEN, Sofus: DINAMARCA E PORTUGAL NO SECULO XV, Biblioteca Nacional, Lisboa, 1983, pág. 35.
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Godos»), que é onde se encontram as restantes referências das que pudo ter extraídoas suas informações Hieronymus Gourmontium (19).
Esclarecido este ponto, expliquemos também que a «Carta Marina» consta de
nove planchas de madeira, e que dela sobreviveu tam só umha cópia, propriedade
da «Staatsbibliothek» de Munique. Neste lugar foi achada por Oscar Brenner,
quem a publicou em 1886 sob o título «Di e achte Karte des Olaus Magnus vom
Jahre 1539», (<<O verdadeiro mapa de Olaus Magnus do ano 1539»). Neste caso as
nove xilografias aparecem coladas umhas às outras, formando um único mapa de
170 x 125 cm. Com ele encontrava-se também um facsímile mais reduzido (20). E
existe ainda outra versom, assim mesmo em formato menor, impressa em Roma
em 1572, desde lâminas de cobre, da que existem sete cópias (21). Esclareçamos,
nom obstante, que o exemplar de Munique parece nom pertencer à ediçom de
1539, como pensara no seu dia o professor Brenner, mas à de Basileia de 1567, já
que se observam em ambas as mesmas imperfeições, enquanto a de Roma de 1572
mantém todas as suas representações intactas (Nota 14).
A «Carta Marina» supujo no seu momento um autêntico impacto no mundo
cultural europeu. Umha grande parte da cartografia posterior está em dívida com
e os seus desenhos acabárom por ser repetidamente copiados em mapas e livros de viagens (Nota 21), aparecendo também, ainda que em diferentes lugares, no
mapa de Gourmontium de 1548.
Na «Carta Marina» de que dispomos, podem-se advertir perfeitamente os pontos de uniom das suas nove pI anchas originais, sinaladas ainda com as letras «A»
ou «l». Na cópia do mapa de Hieronymus Gourmontium que nos foi faciliatada
pola «Stiftung Weimarer Klassik», (<<Fundaçom Clássica de Weimar»), de 356 x
500 mm, parecem assim mesmo perfeitamente claros os pontos de uniom de
DUAS PLANCHAS inicialmente independentes, de acima para baixo, na parte
central do mapa. A circunstância resulta perceptível mesmo na cópia reduzida que
se mostra neste trabalho.
Por consequência, além da possibilidade de Hyeronymus Gourmontium ter
podido fazer no seu momento, com mais informaçom, algum outro mapa mais da
Islândia e os seus arredores, hoje perdidos -argumento mais bem de escassa consistência-, através do que acabamos de examinar parece mais que provável que o
que este cartógrafo publico~l em Paris em 1548 fôrom DOUS MAPAS, cada um da
sua METADE DA ISLANDIA, e que fôrom estes os consultados polo
Burgomestre Carsten Grypp.
A conclusom seria válida mesmo para o caso, estudado por Sofus Larsen, de
que Hieronumys nem sequer se inspirasse na obra de 01aus Magnus, senom que
ambos tiraram as suas informações de umha fonte anterior, comum (22).
Assim pois, e ainda com quantas reservas queiramos formular, parece que também a segunda das afirmações de Carsten Grypp podemos considerá-la como ajustada à realidade.
(19)
(20)
(21)
(22)

LARSEN, Sofus, ido ido página 34.
Id. Id. páginas 33 e 34.
STETOFF, Rebeca: MAPS AND MAPMAKING: British Library. London, 1995, página 186.
LARSEN, Sofus, obra citada. páginas 60 a 91.
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D. RELACÕES ENTRE PORTUGAL E DINAMARCA
A terceira e, quiçá, mais surpreendente das novas que se podem tirar da carta
de Carsten Grypp é a de que o monarca dinamarquês Christian I (1448-1481) provira de barcos os navegadores Pining e Pothorst, para levar a termo a sua expediçom, «a convite -ou pedido- da Sua Majestade o rei de Portugal».
Porque, à margem dos valores semânticos que poda acarretar a própria palavra, convidar a participar numha expediçom exploratória -os relatórios e as rotas
dos descobrimentos portugueses mantinham-se no mais arcano dos segredos-,
nom se pode entender mais que no quadro, se nom de umha estreita colaboraçom,
sim de umha especial relaçom. Penetrar nessa possível vinculaçom entre Portugal
e Dinamarca no século XV, vai ser o propósito do presente capítulo.
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Descobertas e praças tomadas palas P011ugueses até à mane de Dom Henrique o Navegante. As oatas qUl:
acompanham cada lugar correspondem à do ano da descoberta. Indicam-se assim mesmo os pontos onde
actuárom os dinamarqueses Herolden Lolland e Vallarte.

E dado que o objecto da colaboraçom entre ambos os países, fora, segundo
Carsten Grypp, «procurarem novas terras e ilhas nos mares do Norte», cumpre
relacioná-lo já, de primeiras, com o mundo das descobertas.
A expansom, e com esta as descobertas portuguesas, dérom começo no 25 de
Julho do ano 1415. Nesse dia, umha frota ao mando do rei João l, e os príncipes
Duarte, Pedro e Henrique, partiu de Lisboa e alcançava a conquista de Ceuta no 21
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de Agosto seguinte oOs três infantes seriam entom armados cavaleiros na mesquita, convertida em catedral, da vila conquistada (23).
Existem muitas lacunas no conhecimento das explorações portuguesas.
Habitualmente recorre-se ao «sigilo que imperava na ciência náutica e navegações
portuguesas», ou a que a «depredação levada a cabo nas bibliotecas e arquivos históricos portugueses, durante o período de domínio filipino (60 anos, de 1580 a
1640) extraviou uma muitíssimo valiosa documentação» (24) para explicar a falta
dos correspondentes informes oE ainda que, nalguns casos poda resultar discutível
semelhante recurso, dado que umha boa parte das descobertas sim se acham
ampliamente documentadas, a realidade é que é mui pouco o que sobre as expedições para o Oeste e Noroeste Atlânticos se tem conservado.
Principiemos, pois, por dizer já que o monarca português João I (1383-1433),
estivo casado com Filipa de Lencastre, filha do duque de Lancaster, John de Gaunt,
e irmã de Henry IV da Inglaterra (1399-1413). Por outra parte, umha filha deste,
chamada também Filipa, casou com la monarca dinamarquês Eric de Pomeránia
(1397-1438). De todo isto vém resultar que os infantes armados cavaleiros em
Ceuta, dom Duarte (1391-1438), dom Pedro, Duque de Coimbra (1392-1449), e
dom Henrique o Navegante (1394-1460), filhos do referido João I de Portugal,
eram curmaõs da consorte do rei dinamarquêso
Digamos assim mesmo que este dom Pedro, partícipe na tomada de Ceuta, foi
homem de umha excepcional cultura e preparaçom, que percorreu umha grande
parte da Europa, entre os anos 1425 e 1428, participando com Segismundo da
Hungria nas suas luitas contra Turcos e Hussitas (25). No fim deste périplo, além
de traer consigo de Veneza o livro de Marco Polo, e um mapa-mundi coas vias
comerciais com Oriente, segundo afirma o cronista António GaIvão -morto em
1557-, nos seus muitos contactos ao longo do mesmo, dom Pedro adquiriu, em
frase de Oliveira Martins, «um tesouro de saber e de experiência», que haveria de
ser de grande utilidade para o futuro do paíso
Dom Pedro deu também ímpeto à traduçom de livros e traduziu pessoalmente
ao português diversas obras, sendo assim mesmo o primeiro a advertir, já de imediato, o onerosa que ia resultar para o país a expansom territorial em Marrocos
entom iniciada (26). Suspeita-se também que pudo ter estado na Dinamarca em
1426, assim como que conheceu pessoalmente o seu rei e parente, Erico da
Pomeránia, um ano antes, na própria corte de Segismundo da Hungria, onde este
estivo efectivamenteo Cabe também dentro do possível que os datos geográficos e

(23) SERRÃO. Joel: DICIONÁRIO DE HISTÓRIA DE POR)'UGAL Figu.eirinhas. 199L Tomo ll, páginas 44-450
(24) MASCARENHAS BARRETO. Augusto: O PORTUGUES CRlSTOV AO COLOMBO AGENTE SECRETO DO REI
DOM JOÃO IL Referendoo Lisboa, 20' edição 1988. págso 67·680 (Domínio «filipino». é a uniom com a Espanha de
Filipe II, Filipe III e Filipe IV, um período cm que Portugal acabaria até por deixar de existir como reino, para se converter numha simples província de Castela. e proibiu-se a publicaçom de obras em português. entre outras cousas)o
STETOFF, Reb;eca, obra citada, pág. 80. Esta autora lembra também que umha grande parte dos documentos existentes na Casa da Indin, a agência que organizava e controlava as expedições portuguesas, se perdêrom no grande terramoto de Lisboa de 1755.
(25) Este facto. como no-lo lembra Sofus Larsen. na página 26 da sua obra, está avaliado palo humanista Eneas Silvio
Piccolomini (1405-64), nos seis derradeiros aBOS da sua vida, papa Pio II, na sua inacaba Historia rerUI1l ubique gesta rum, unlha das obras anotadas por Cristovo Colam que ainda se conservam.
(26) SERRÃO, loel, obra citada. Volume V, págs. 29-31.
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sobre navegações que o infante dom Pedro recolheu, ou puido ter entom recolhido, estivesem destinados ó seu irmão Henrique (27), segundo se pode entender por
algumhas actuações suas posteriores.
E ainda que a historiografía portuguesa tenha demonstrado
a inexistência
daquela sonada Escola de Sagres, sobre a que escreveu Samuel Purchas douscentos anos mais tarde (28), a empresa das explorações portuguesas recebeu umha
ajuda decisiva em 1420 ao ser nomeado dom Henrique administrador apostólico
da Ordem de Cristo, sucessora da recentemente suspendida, e moi opulenta,
Ordem do Temple.
Os recursos económicos das empresas marítimas de dom Henrique incrementariam-se ainda através da percepçom de rendimentos sobre certos meios de produçom, xabonarias, e, desde 1433, com a doaçom ao seu favor das ilhas da
Madeira, Porto Santo e Desertas, bem como do privilégio da captura do atum e
outras pescas. E em 1443, sendo o seu irmão dom Pedro regente do reino -período 1439 a 1446-, concederia-lhe também o monopólio da navegaçom, guerra e
comércio, mais além do cabo Bojador, na África (29).
Nada do até aqui comentado permite constatar, no entanto, mais do que a possível existência de umha provável e longínqua relaçom entre Portugal e
Dinamarca. Algo mais estreito, mas ainda nom todo o que necessitamos para justificar a colaboraçom que se depreende do relatório de Carsten Grypp, deveu ser o
mútuo conhecimento que ambos os países devêrom de adquirir através da Hansa
germânica.
O mais antigo documento que se conserva desta relaçom comercial é de
Setembro de 1373. Recolhe a viagem de umha nave hanseática à cidade de Lisboa
(30). Os contactos, todavia, pudérom ter começado antes. Este comércio, especialmente no que diz respeito ao século XV, foi mui bem estudado por A. H. Oliveira
Marques -(9) e (30)-, com dados que demonstram ainda que, através das embarcações hanseáticas, os produtos portugueses chegavam a quase que todos os países europeus, tanto do arco Atlântico como do mar Báltico, Dinamarca e Islândia
incluídos. Curiosa e lamentavelmente, este importante e produtivo comércio saltava praticamente os portos galegos (31).
De todas as maneiras, existiu também um comércio directo português com as
ilhas Britânicas ao longo do século XV, que permitiu o estreitamento das relações
exteriores do país peninsular com os países e gentes nórdicas (32).
Esta actividade tem de estar directamente relacionada com o facto, perfeitamente documentado, da presença em Portugal, ao longo do século XV, além de
muitos comerciantes e gentes de mar originárias das repúblicas itálicas, também de
gentes de certa relevância de procedência nórdica.
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

THOR§TEINSSON. Bjorn, obra citada. pág. 270.
SERRAO, Joel, obra citada, Tomo V. pág. 414.
Id. id., Tomo VI, págipas 676-677.
OLIVEIRA MARQUES, A. H., obra citada, pág. 43. Vide (9).
,
FERREIRA PRIEGUE. Elisa: GALICIA EN EL COMERCIO MARITIMO MEDIEVAL. "Pedro Darrié de la Maza».
Corunha, 1988, págs. 567-69.
(32) Id. ido id., páginas 622-62~ e 654. Umba anedota que ilustra esta relaçom é a que recolhe o historiador João de Barros
(1496-1570). na sua obra As;", Década primeira, Livro I, cap. 15, onde indica que dom Henrique o Navegante enviara
um leom a «um fidalgo ingrês, grande seu servidor, que vivia em Galueu». Quer dizer, em Galway, Irlanda.
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Citemos, entre elas, o flamengo Jácome de Bruges. Este homem, que casou em
Ourense com Antónia Dias Darce, depois de ter residido nesta vila algum tempo,
passou a fazê-lo depois no Porto, a partir de 1431. Mais tarde, em 1450, foi capitám-donatário da ilha Terceira, nos Açores. Outros flamengos com especial projecçom fôron, Josse vam Huertere -Joz vam Hurtere-, também capitám-donatário nas ilhas açorianas de Faial e do Pico, entre 1468 e 1495, às que chegara com
outros flamengos, ao parecer por iniciativa do comentado Jácome de Bruges; ou
Fernando Dulmo, originariamente vam Olmen, assim mesmo capitám-donatário
nos Açores, com anterioridade a 1468, a quem dom João II (1481-1495), lhe encomendou umha misteriosa expediçom para o Ocidente. O próprio pai de Dulmo
também se instalara havia anos na Madeira. Lembremos assim mesmo o nuremberguês Martin Behaim, conhecido como Martinho da Boémia (7-1507), duvidoso
integrante da segunda expediçom de Diogo Cao, que atingiu a latitude da actual
Namíbia em 1486 (33). Martin Behaim foi residente assim mesmo nos Açores,
onde aparentou nesse mesmo ano polo seu matrimónio com Joana de Mando, com
a família dos conhecidos descobridores Corte-Real (34).
No ano 1492, com anterioridade ao descobrimento efectuado por Colom,
Martin Behaim terminava de desenhar em Nüremberg o primeiro globo terrestre
(35), circunstância que haveremos de retomar mais adiante, dado que nele dá
referências de inaprezável valor para o desenrolar deste estudo.
Conhecida esta maciça presença nórdica em Portugal, passemos já a analisar o
que sabemos a respeito dos dinamarqueses. O primeiro personagem desta nacionalidade que aparece documentalmente atestado em Portugal foi Villlarte. Dele
ocupa-se Gomes Eanes de Azurara (morto em 1474), na sua Crónica da Guiné.
Segundo este prestigioso cronista, tendo-se espalhado as novas das primeiras expedições além do cabo Bojador, Vali arte, um gentil-homem da Dinamarca, decidiu
acudir a Portugal com o intuito de tomar parte nelas.
Vali arte, refere-nos também o historiador João de Barros (1496-1570), trazia
umha recomendaçom para o infante dom Pedro do monarca dinamarquês
Kristoffer de Bavaria (1439-1448), sobrinho e sucessor de Eric de Pomeránia. Este
facto parece confirmar o conhecimento que antes supugemos que deveu de existir
entre ambos. Sabemos também que dom Pedro, ainda que já nom regente, desde
Janeiro de 1446, possivelmente o mesmo ano em que o dinamarquês se apresentou em Lisboa, continuava a colaborar nas tarefas de governo com o seu sobrinho
Afonso V (1438-1481), entom duns quinze anos de idade (36).
Vallarte é, indubitavelmente, a forma portuguesa de um nome dinamarquês,
possivelmente Wolhert, ou outro semelhante. E existe ainda na Dinamarca o topónimo Volderslev, no distrito de Praestó, antigamente Valhaerslóff (37). Pois bem,
este primeiro estrangeiro que tomou parte nas expedições portuguesas, conseguiu
(33) PARIAS. L. H., obra citada, Tomo II, Madrid, 1968, págs. 37-39.
(34) O enlace celebrou-se em 1486. Joana de Mando era irmii de .Tobst de Utra. casado com umha ii1ha de J05m Vaz CorteReal. Behaim viveu desde ento111 até 1490 na ilha do Faial. LARSEN, Sofus, obra citada, págs. 93-98.
(35) STEFOFF, Rebecca, obra citada. págs. 53-54.
_
(36) SERRÃO, Joel, obra citada, t01110 I, pág. 4 2 . . .
(37) LARSEN. Sofus, obra citada, págs. 12-13. LANDSTROM, Bjrtin: EN BUSCA DE LAS !NOIAS. Juventud. Barcelona,
1971, pág. 172.
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de dom Pedro umha caravela, com a que, na companha de Pedro Afonso, partiu
para a Terra dos Negros no ano 1447. A exploraçom duraria seis meses, e nela o
nobre dinamarquês pereceria num desnecessário enfrentamento com os indígenas,
Na sua expediçom Vali arte parece ter ultrapassado o rio Senegal, descoberto quatro anos antes por Nuno Tristão, e alcançou com toda a probabilidade o cabo
Vermelho, hoje Red Cape (38).
O seguinte dinamarquês que encontramos em Portugal é o chamado Loland,
ou Laaland, segundo outra leitura, identificado como Herolden Lolhand por Louis
Bobé (39). Este homem tomou parte no ano 1458 no ataque às praças do norte da
África.
Nesse ano, as 220 naves da frota portuguesa recolhêrom em Sagres o velho
infante dom Henrique o Navegante o 3 de Outubro, quem, como chefe da expediçom conseguiu tomar no dia 23 seguinte a praça de Alcácer Ceguer, ou Pequeno
Alcáçar, ainda que nom a imediata Tánger. O ataque entende-se dentro da política
de reacçom da cristiandade logo de que cinco anos antes tomaram os turcos a cidade de Constantinopla, acabando assim cm o Império Romano de Oriente. Esta
acçom de Portugal foi a única resposta à petiçom realizada polo papa Calixto III
tanto aos príncipes europeus como ao preste da Etiópia e, indubitavelmente, o
facto de que tivesse sido levada a termo deve de estar estreitamente relacionado
com a circunstância de ser também entom o infante Dom Henrique o administrador apostólico da Ordem de Cristo.
Como já dixemos, esta era a sucessora em Portugal da Ordem do Temple,
extinguida por mandato de Clemente V na sua bula Ad Providam do 2 de Maio do
ano 1312. A Ordem de Cristo fora instituída por Dom Dinis o 14 de Agosto do
1318, e avaliada poja bula Ad ea ex quibus do ano seguinte por Joám XXII. A sua
Sé achava-se, inicialmente, em Castromarim, Algarve, ainda que passaria depois à
vila de Tomar, ao Norleste de Lisboa (40).
Este Lolhand, parece que chegara à corte portuguesa algo antes, possivelmente com algumha representaçom da coroa dinamarquesa, entom na cabeça de
Christian I (1448-1481). Quer dizer, que estamos a falar já do monarca que, segundo o Burgomestre Carstem Grypp cedera as naves para a expediçom ao Noroeste
três anos
Atlântico. É mui pouco o que se sabe acerca de Herolden Lolhand.
depois desta expediçom militar contra o islam, permanecia ainda em Portugal, pois
nesse momento foi portador de umha especial mensagem de Afonso V para o rei
dinamarquês (41).
Na missiva, que se conserva no Museu Nacional da Dinamarca, e é o único testemunho das relações que podiam existir entre as duas cortes naquele momento
(Nota 39), escrita em latim, o soberano português refere-se a Lolhand como «per(38) PERES. Damião: HISTÓRIA DOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES. Vertente. Porto. 4,' edição. 1992, págs.
92 e 98- 100. Este historiador q'e. porém, que o 119me original do malogrado descobridor deveu de ser Abelhart.
ZURARA. Gomes Eanes: CRONICA DA GUINE. Civilização. Barcelos. 1973, págs. 395-401.
(39) BOBE, Louis: AKTSTYKKER ..,. obra citada. página 307.
(40) FUENTES PASTOR, Jesús: CRONICA TEMPLARJA. Iberediciones. Madrid, 1995, págs. 130-40, MASCARENHAS
BARRETO, Augusto. obra citada, págs. 57-58,
(41) LARSEN; Sofus. obra citada, págs. 17-21.
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fevant» ou «persevant». Esta expressom foi traduzida polo administrador da
Biblioteca Nacional de Lisboa, António Anselmo, como «passavante» ou «persevante», quer dizer, «portavoz» ou «mensageiro» (Nota 41).
Reproduzimos a continuaçom, íntegra, esta traduçom, pola importante
relaçom que tem o conteúdo da carta com o conhecimento de quanto aqui estamos
a tratar:
«Ao Sereníssimo príncipe Cristiano, por graça de Deus rei da Dinamarca, etc., seu
parente e irmão caríssimo, Afonso, por graça de Deus rei de Portugal e do Algarve e senhor de Ceuta e Alcácer em África, envia muitas saudações e deseja aumento de prosperidades. Foi-nos dado saber por L(aaland), passavante da Vossa Serenidade, da saúde vossa
e de vossa espôsa e filhos. Ao mesmo temos muitas vezes interrogado sôbre o estado do
vosso reino e sôbre várias outras coisas em que os vossos domínios abundam e são notabilíssimos; coisas que êle com tão boa ordem e abundância nos tem referido que parece as
estamos vendo por nossos próprios olhos. Não obstante terdes um tal passavante, ao qual
com razão já certamente tendes honrado, resolvemos referir-vos ainda alguns marecimentos seus, porventura de vós não conhecidos, para que por êles mais, se possivel fór, o estimeis. Com efeito, em varios combates que pelo magnífico Conde de Viana, capitão da
nossa fortaleza de Alcácer em África e comandante das nossas tropas, foram há tempo travados com os mouros, e em várias incursões nos territorios dêstes, em que os nossos lançaram fogo a muitas aldeias e muitas outras saquearam tomando não poucos cativos, deu
mostras de tanta grandeza de ánimo que se tornou um digno vassalo de tão grande príncipe e por isso mereceu grande louvor. Pelo qual motivo (porquanto sóbre a cortesia de
maneiras, que na nossa córte tem mostrado, nada é necessário dizer), quando de lá voltou
à nossa presença, o armámos cavaleiro, certificados como fomos do seu esforço na guerra
por cartas do dito Conde e de muitos varões que com êle estiveram nos combates. Pedimovos, portanto, que não só pelos grandes perigos e trabalhos a que se expôs em honra da fé
e pelos serviços que continuamente vos presta, como também por consideração para connosco que muito o honramos em tudo o que se refere ao seu aumento, honra e proveito, o
tenhais como especialmente recomendado, para que se entenda que a nossa carta e pedido
junto de Vós valem quanto em vosso nome êle antes referíu. Dada na nossa vila de Sintra,
día 11 de julho do ano do Senhor de 1461. Elrey» (41).

A carta é nove meses posterior à morte de dom Henrique o Navegante, o
durante tantos anos responsável polas descobertas portuguesas, facto que acontecera no 13-11-1460. Através do seu conteúdo fica claro que Lolhand deveu de ser
pessoa de umha certa posiçom social também na Dinamarca, já que o próprio
Afonso V se toma a moléstia de recomendá-lo ao monarca deste país. E parece
confirmar a existência de boas relações entre as duas cortes, como se pode tirar da
redacçom da própria carta, e mesmo da expressom «parente e irmão caríssimo».
Chegado aqui, o investigador dinamarquês Sofus Larsen pergunta-se também
o motivo e a missom de Lolhand em Portugal, bem como de qual das duas partes
poderia ter partido a iniciativa para esta ter-se dado. E responde-se ele próprio que
nom lhe parece que pudesse ter partido de Christian l, homem em constantes dificuldades financeiras sempre (42), já que «não é crível que pensasse em alcançar
coisa alguma em Portugal ou em Africa» (Nota 41).

(42) LAUR1NG, Palhe, obra citada, págs. 114-17.
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Deixemos aqui, em suspenso, e de momento, quantas considerações podam
acugular-se-nos agora no magim acerca das relações existentes entre Portugal e
Dinamarca naquela altura, ou do que Herolden Lolhand pudo significar, tanto ao
vir a Portugal, como depois de ter voltado ao seu país, na articulaçom da expediçom conjunta ao Noroeste Atlântico. Sobre todo isto teremos que voltar mais
adiante. Constatemos tam só que, ainda que precariamente documentada, sim parece ter existido entom unha sorte de, polo menos, aceitável reJaçom entre as duas
cortes. Semelhante facto nom nos permite negar a possibilidade de que a colaboraçom exploratória que recolhe Carstem Grypp tenha podido dar-se.
Suspendamos aqui também o trabalho, para nom alongá-lo em excesso. Num
próximo número de Agália remataremos o contributo aqui encetado, falando de
Didrik Pining e Hans Pothorst, ou do que soubérom os cartógrafos e historiadores
coetâneos sobre esta expediçom, a sua possível data, e as considerações e conclusões finais.
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Documentos Galego-Portugueses Medievais (I)
José António SOUTO CABO
(Universidade de Santiago)

o conhecimento das fases pretéritas do nosso idioma passa necessariamente
palo trabalho de exumaçom da documentaçom produzida nos diferentes períodos
históricos. No caso do galego-português, e referido ao período medieval, começam
a ser numerosas as colecçons diplomáticas que, procedentes de diferentes instituiçons, saírom do prelo nos últimos anos. Infelizmente temos que reiterar, mais
umha vez, as queixas por nós exprimidas já há tempo, pois tais publicaçons nom
sempre reunírom as condiçons mínimas para serem utilizadas do ponto de vista lingÜístico. Conseqüência, por um lado, dos próprios critérios de editoraçom e, por
outro, do desconhecimento das características históricas do nosso idioma.
Surge, pois, o trabalho que apresentamos com o intuito de contribuir a preencher esta lacuna no campo da filologia galego-portuguesa. Projectamos, assi, apresentar uma ampla selecçom de documentos em romance procedentes da Galiza e
de Portugal e situados cronologicamente no ámbito dos séculos XIII a XVP.
Colecçom que se encerrará com um estudo lingüístico e um glossário.
Os textos serám agrupados polo organismo a que estivérom patrimonialmente
ligados, habitualmente umha instituiçom religiosa. Contodo, nom se trata de abordar a ediçom de colecçons documentais mais ou menos completas; antes polo contrário, tentaremos seleccionar aqueles documentos que pola sua localizaçom, cronologia, conteúdo, etc. possuam maior interesse para a história do nosso idioma.
Situamo-nos a meio caminho entre as conhecidas recolhas exaustivas e obras unicamente selectivas.
(I) A utilizaçom do galego-português na documentaçom utilitária consolida-se entre 1250 e 1275. Com anterioridade a esta
data surge de forma excepcional no Testamento de Afonso II (1214) e na Notícia de Torto (1214). O Testamento de Estevo
Peres que se veu datando em 1230, portanto o primeiro documento redigido em romance na Galiza e ao qual dedicamos
vários trabalhos, poderia ser na verdade de 1260 (era 1298, como hipoteticamente apontava E. Leirós: Catáloco de los
Pergaminos Monacales de la S. l. Catedral de Orense, Santiago, 1951, p. 31). mas mesmo com esta dataçom polas suas
características grafemáticas continua a ser um magnífico exemplo da elaboraçom da scripta romance na nossa área lingüística.
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Quanto aos critérios de ediçom, pensamos que é urgente e necessário introduzir
algum tipo de racionalidade nas pautas a adoptar. Assi, se bem nom somos partidários dumha modemizaçom simplificadora, tampouco optaremos, sem mais, por
umha prática pseudo-paleográfica que se debate nos limites da plasmaçom das características gráficas do originaF. Preocupaçom que ultrapassa o campo da filologia
para entrar no da disciplina paleográfica, aliás, representada de forma modélica em
diversas publicaçons 3• Referimo-nos, evidentemente, a aquelas variantes meramente
gráficas e para as quais nom seja possível apontar qualquer pertinência lingüística.
Polo contrário, deveremos extremar a nossa cautela naqueles casos, desconhecidos
na praxe actual, em que um mesmo grafema pode ser utilizado como plasmaçom de
mais dum fonema, como pode ser o caso do esse sigmático4 • Consideramos, por
outro lado, desnecessária, e ainda pouco recomendável, a submissom a algum dos
actuais critérios de acentuaçom, salvo com funçom diacrítica e, polo contrário,
imprescindível a notaçom do desdobramento das abreviaturas. Com o mesmo intuito, parece-nos muito recomendável qualquer género de esclarecimento relativo à
situaçom do original quando esta poda comprometer a "informaçom" lingüística.
Neste sentido, serâ muito oportuno deixar constância das leituras para as quais nom
se possua, por motivos de índole vária, umha absoluta certeza.
CRITÉRIOS DE TRANSCRIÇOM
-Desdobramos as abreviaturas e indicamos polo itálico as letras restituídas.
No caso da nota tironiana, esta é reproduzida como et se esta última é forma exclusiva no texto para a conjunçom copulativa, nos restantes casos será utilizado e5 •
Decidimos nom desdobrar algumhas palavras abreviadas que nom se registam por
extenso, em particular mono (moeda), mor/mrs. (maravedi, -s), ts. (testemunhas),
tendo em conta a arbitrariedade que suporia optar por algumha das variantes conhecidas. Para as abreviaturas do tipo deo., feo. e seo. utilizamos as formas dito,
feito e santo salvo se forem registadas por extenso as formas dieta, feieto/feeto e
saneto 6 •
-Nom mantemos aqueles alógrafos que hoje possuam um valor grafemático
próprio. É por isto que adoptamos a distribuiçom actual para i, u,j e v; utilizam-se

(2) Estas, em muitos casos, som exclusivamente variantes gráficas "idiolectais" e equivaleria a tentar discriminar

110S

usos

gráficos actuais entre os diferentes tipos de a. n, s. Z, r, etc. Nom rejeitamos, contado. a utilizaçom desses critérios conservadores de fonna excepcional quando o carácter particular do documento assi o poda aconselhar.
(3) Muito menos somos partidários de algum ensaio híbrido que. apesar de alinhado no segundo tipo, nom duvida, por exemplo, em obviar a indicaçom do desdobramento das abreviaturas. O que nos pennite, paradoxalmente. conhecer a distribuiçom de ilj para o fonema Iii, mas nom saber as letras que realmente figuram no manuscrito e aquelas que resultam
da resoluçom de formas abreviadas.
(4) É especialmente grave a representaçom indiscriminada do último caso assinalado como s, pois "simula" a existência de
um sesseio selectivo que só afecta as sonoras, e sobre ela já chamárom a atençom destacados paleógrafos e lingüistas.
(5) Limitamos o uso de el a aqueles casos em que sejam isoláveis nitidamente ambos os dous grafemas. nos restantes utili-

zamos

e.

(6) Prática adoptada por outros editores de textos medievais tendo em conta. aliás, as dificuldades para discriminar c1aralnente nesses casos entre c e t. Utilizaremos o itálico para o t quando nom exista total certeza sobre a ocorrência de tal
grafema no ms.
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os primeiros unicamente com valor vocálico e os dous últimos quando consoantes 7 • Apesar de nom existirem especiais razons para conservar o uso de y, mantemo-lo salvo quando encimado por til, utilizando no seu lugar i.
-Regularizamos o uso de c/ç com valor de fricativaJafricada pré-dorso-dental xorda de acordo com o critério moderno (ex. çem = cem,forca = força).
-Simplificamos o erre duplo quando inicial ou em grupo consonántico (ex.:
Ferrnã = Fernã,frrey =frey, rrio = rio).
-No caso da ocorrência do z visigótico, este será representado como z, isto é,
em negra.
-Em relaçom ao esse sigmático, é imprescindível, como foi dito, manter
separados os dous valores gráficos possíveis, s e z. Contodo, no segundo dos casos,
isto é, corno fricativa pré-dorso-dental sonora marcaremos a ocorrência de tal
signo polo sublinhado 'J,.. Um caso particular é constituido polos apelidos acabados
em -ez que desde antigo podem surgir como -es, neste caso optaremos pola representaçom como -'J,. ou -â (também sublinhado) de acordo com as restantes ocorrências do textd.
-Conservamos em todos os casos o til quer como abreviatura de vogal nasal,
quer como marca de nasalidade vocálica. Neste último suposto, situamo-lo sobre
a vogal que foi inicialmente nasalada por queda do -N- intervocálico latino 9 •
Eliminamo-lo quando -em princípio- supérfluo (ex.: mão "mau" = mao), mas deixamos constáncia em nota.
-Mantém-se igualmente as plicas que encimam algumhas vogais, amiúde
geminadas (gééral).
-Empregamos ocasionalmente a acentuaçom gráfica com funçom diacrítica
(dê, é, está, etc.).
-Adoptam-se em geral os critérios actuais de pontuaçom, maiúsculas/minúsculas, uniom/separaçom de palavras. Neste último caso, utilizamos ocasionalmente o apóstrofo para marcar contracçons hoje inusuais (d' Andrade).
-Fazemos uso dos seguintes sinais com a funçom que lhe atribuímos:
[.] Integraçons.
(.) Supressons.
<.> Leituras problemáticas e formas ilegíveis, mas presentes no ms.
\./ Texto entrelinhado ou nas margens.
{.} Mutilaçom do suporte, texto apagado.
NOTA: Por dificuldades informáticas o trema sobre e, i e li (e, i', ii) deverá
ler-se como til, isto é: e, I, U.

(7) Tenha-se em conta que alguns editores que conservam a dislinçom iii neutralizam paradoxalmente no último dos
signos a a alternáncia ilJ. em que o segundo elemento tem valor quase exclusivamente consonántico (fricativa pré-palatal
sonora) particularmente em textos do séc. Xv.
(8) Nom nos parece recomendável introduzir signos gráficos alheios aos usos actuais.
(9) Nos casos do tipo üno, cõrno, eno, etc. situamos o til, que habitualmente as encima, sobre a primeira vogal.
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SANTA CATARINA DE MONTE FARO (I)
Iniciamos a nossa colecçom com umha série de documentos ligados ao extinto convento franciscano de Santa Catarina de Monte Faro. Este estabelecimento
monástico tivo a sua sede nas abas do Monte Faro, freguesia de Cervás e concelho de Ares.
A sua origem deve-se a Fernám Peres de Andrade que o funda em 1393 1°.
Apesar da sua actual inclusom administrativa no concelho de Ares, aparece historicamente muito vinculado à vila de Mugardos que lhe foi doada polo fundador,
como consta no primeiro dos documentos que reproduzimos. Também fôrom
importantes os laços com Ferrol e Ares, designadamente através do Voto de
Chanteiro comemorado na romaria celebrada na ermida de Chanteiro, igualmente
propriedade do convento franciscano.
Da construçom medieval só se conservam em pé três belos arcos ogivais da
antiga sala capitular, a que podemos acrescentar diversos restos escultóricos custodiados no Museu Arqueológico da Crunha (Castelo de Santo Antom), entre os
quais sobressai um conjunto capitéis e aduelas da primitiva portada, numha das
quais aparece representado um anjo-gaiteiro. O resto das edificaçons respondem a
reformas posteriores e ao uso militar a que foi destinado após a exclaustraçom.
Merecem, contodo, destaque: a capela-mor, único resto da igreja, a torre e dous
claustros.
COLECÇOM DOCUMENTAL
Reproduzimos nesta primeira "entrega" um conjunto de nove documentos
situados cronologicamente entre 1397 e 1495 procedentes do Arquivo do Reino da
Galiza -cit. A.R.G.- da Crunha e do Arquivo Histórico Nacional -cil. A.H.N.- de
Madrid.

1397-1398. Caamouco e Vilamaior.
Femám Peres de Andrade fai entrega da freguesia de S. Juliám ("Gião") de
Mugardos ao mosteiro de Santa Catarina de Chanteiro. Assentamento e apoderamento dos bens cedidos. Acompanha-se de certificaçons das cópias.
A.R.G., CoI. Vaamonde Lores, n° 311 •
Ano do nascemento de nosso senor Jhesu Christo de mill et CCCOS et novéénta et oyto anos. Perante Johan das Figeyras, coengo de Medonedo, vigairo et
oydor de nosso senor o bispo don Lopo, oydor da audiencia de nosso senor el rey
Don Enrique, estando enas casas do dito vigairo en Villamayor, en presença de mi,
(lO) Esta data é a que figura na carta de fundaçom. contudo numha inscriçom com as armas dos Andrade conservada no
Museu Arqueológico da Crunha lemos "Este moesteiro fezo Fernan Peres d' Andrade. ãno Domilli MCCCXCIl·'.
(11) O texto correspondente à cessom e ao assentamento-apoderamento conslitui um belo exemplar da letra de privilégios.
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notario, et ts. subscriptas, paresceu frey Fernãdo de Cabaneiro et frey Ares de
Rymiã, procuradores que se dizian do moesteiro de Santa Kathalina12 de
Chanteiro, et presentarõ per mi notario hua carta signada per dous notarios, o qual
o tenor he este que se sigue:
«Dia domigo, primeiro dia de Jullio, ãno do nascemento de nosso sefíor Jhesu
Christo de mill et CCCOS et noveeta et sete ãnos, en San Viceço de Cáámouco,
stando y Fernã Peres d' Andrade et en presença de nós, Domi·go Femãdes et Johan
Rodrigues, notarios da villa da Pontedeume, et das ts. adeante scriptas; et stando
y presentes Lourenço de Mugardos, et Pero Afonso, et Johan Neto 13 , et Afonso
Neto, et Johan do Mõte, et Fernãdo Eanes, et Afonso do Mõte, et Afonso de Villar,
et Pero Rodriguefi, et Domi"go Eanes, et Johan Peres, et Pero Domi"gues, et Pero
de Goente l 4, et Afonso Eanes, et Lopo Rodrigues, et Johan de Prol, et Afonso da
Igleja, et Johan da Pena, et Johan Gallego, et Johan Fernandes de Tras lo Rio, et
Afonso Martins da Igleja, et Johan do Mõte, et Johan da Marifía, et Pero
Rodrigues, et Johan de Santa Maria, et Johan Peres do Casal, todos moradores ena
friglesia de San Gião de Mugardos. O dito Fernã Peres, en presença de nós, os
ditos notarios, disso que dava et deu, et asééntava et asééntou, et apodorava et apodorou a frey Diego Fernandes, frayre da terceira ordee I5 de San Francisco, en
nome do moesteiro de Santa Kathalina de Chanteiro, et frayres et cõveto deI, en
corporal possyson pacifica da friglesia de San Gião de Mugardos et en to dó ó sefíorio dela; et eno mero et mixto inperio; et alta, et bayxa, omnimoda et moy cõplida
jurdiçõ; et COil todas las herdades, et chãtados et por chãtar; herdades sagrares et
leygáás; et enas casas, et casáés, et formáés, et soutos, et exydos, et mõtes, et prados, et rios, et solos, et ortas, et portos de mar et ribeyras, con todos los dereitos
que o dito Fernã Peres y avia et aver devia en qualquer maneira et por qualquer
razõ. Et disso logo aos ditos friglises, moradores ena dita friglesia, que lles quitava todas las serventias que lle soyan fazer, porque as fezessen desy en deante ao
dito moesteiro et cõveto deI. Et lles quitava os pedidos, et colleytas, et tallas et tributos que lles soyam pagar de cada hü ãno. Et mãdou aos sobreditos frigleses que
pagassem de cada hü ãno ao dito frey Diego, en nome do dito moeste iro, ou a que
ouvesse de véér ou procurar a fazeda do dito moeste iro: trezetos et seséénta et seys
mr. de cada ãno, para sempre, por dia de Sam Martino.
Et outrossy que mãdava a estes sobreditos que stavã pres~ntes, et a todos los
outros moradores da dita friglesia que nõ estavã presentes, que nõ tomassen outro
sefíor ne amos salvo o dito moesteiro d' oje este dia en deante, sub pena de duzetos mr. a cada hü, por cada vez que dello fezere o cõtrario. Et os sobreditos, homes
moradores ena dita friglesia, por sy et en nome da dita friglesia, et pobóó dela et
por seus sucessores asi o receberõ et outorgaron. Et prometerõ que elles ne algUus
delles que nõ tomariã outro sefíor ne amo senõ o dito moeste iro et o ministro del,
sub a dita pena dos ditos duzetos mr.; que prometerõ que pagasse por pena qual-

(12)
(13)
(14)
(15)

A palavra é sistematicamente encimada por til sobre o i em todos os documentos reproduzidos.
et Johan Neto] Aparece repetido.
A palavra é encimada por traço.
ordee] Nom é possivel saber se se trata de til ou plicas sobre a vogal geminada, pois o documento utiliza o mesmo signo
para ambas as funçons.
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quer que cõtra esta passase, et por cada hüa vez. Et a pena pagada ou nõ pagada,
que esta carta que valla et fique firme et valledeyra para sempre, et quanto se en
ella cõten.
Et que esta seja certo, os ditos Fernã Pere.:l. d' Andrande et homes moradores
ena dita friglesia mãdarõ a nós, os ditos notarios, dar hüa carta ou mays, quantas
cõprissen, ao dito frey Diego para garda do dereito do dito moesteiro. Et O dito
frey Diego asy recebeu a dita possyson et cousas de susso declaradas. Ts. que forõ
presentes: Nuno Freyre d' Andrade, filio de Pero Fernandes d' Andrade; et Pero
Nunes da Pontedeume; et Johan d' Anido, alcayde da Pontedeume; et Johan de
Sors, c1erigo de Santiago da Pontedeume; et Ares Fernandes de Mandiáá; et Fernã
Lopes de San Viceço et outros.
Eu Domlgo Fernandes, nota rio ena villa da Pontedeume et en seus terminos et
jurdições porlo dito Fernã Peres d' Andrade, a esta que sobredito he, foy presente
cõ o dito Johan Rodrigues, notarios, et esta carta fezemos scripvir en nossa presença. Et pono y meu nome et signaJ, que tal he, en testemoio de verdade: Domi·go
Fernãdes.
Et eu, Johan Rodrigues, notario ena villa da Pontedeume et en seus terminos
et jurdições parlo dito Fernã Peres d' Andrade, a esto que sobredito he, fuy presente con o dito Domi·go Fernandes, notario. Et esta carta en nossa presença fezemos escripvir, et fige aqui este meu signaJ, que tal he, en testemoio de verdade:
Johan Rodrigues.»
Et leu da, os ditos frayres et procuradores do dito moeste iro pidirõ ao dito
vigairo que lles desse actoridade para que o traslado desta dita carta fez,esse ffe,
onde quer que parescesse, assy cõmo o verdadeyro original, cõ entrepoemento de
sseu decreto, por quãto entedian de yr a outras partes et ssc temian de perder ó óriginal. Et o dito Johan das Figueiras, vigairo, a pidimento dos ditos frayres et procuradores do dito moesteiro, disso que dava et deu logo sua actoridade a mi", notaria suescripto, que lIes desse o traslado da dita carta sygnado cõ meu sygnal; et
que entrepoyfia seu decreto ao dito traslado que fez,esse ffe et valvesse assy cõmo
ó óriginal verdadeiro en juno et fora de!.
Ao qual traslado eu, Diego Ares, nota rio publico jurado dado do bispo de
Medonedo ena cibdade de Villamayor et en todas las villas et lugares de todo o seu
bispado, cõ as ts., presente foy et vy ó óriginal, onde este traslado foy tirado,
escripto en purgameo et sygnado cõ ssygnaes de Dom·lgo Fernandes et Johan
Rodrigues, notarios da Pontedeume, segundo que por ela parescia. Et li et concertey per mI méésmo o dito traslado cõ o dito original et, por quanto era occupado doutros negocios, en mina presença fige escripvir ben et verdadeyramente. Et,
per mãdado et actoridade do dito vigairo, aqui puge meu sygnal acustumado en
testemoio de verdade.
Feyto o dito traslado ena dita cibdade de Villamayor, dia et mes et era ssobreditos. Ts. que forõ presentes: Pero de Lagõa, et Ares seu filio, et Johan Ffernande.:l.,
bil;inos de Villamayor et outros.
E logo este dito dia mes et era sobre dita, perlas ts. que estavã presentes, o dito
Fernã Peres en presença de nós, os ditos notarios, mãdou a Johan d' Anido, aIcayde, que fosse asentar et apodorar en corporal possyson ao dito frey Diego, en nome
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do dito moeste iro, ena igleja et friglesia de San Gião de Mugardos et en todos los
dereitos que el y avia, segundo se mays cõplidamente cõten ena carta de doaçõ que
delles fezo ao dito moesteiro, Ts, os sobreditos: Nuno Freyre d' Andrade, fillo de
Pero Fernandes d' Andrade; et Pero Nunes da Pontedeume; et Johan d' Anido,
alcayde da Pontedeume; et Johan de Sor, clerigo de Santiago da Pontedeume; et
Ares Fernandes de Mãdiáá; et Fernã Lopes de San Viceço et outros,
Eu, Domi'go Fernandes, notario ena villa da Pontedeume et en seus terminos
et jurdições porlo dito Fernã Peres d' Andrade, a esto foy presente cõ o dito Johan
Rodrigues, notario, et esta carta fezemos scripvir en nossa presença, Et pono hy
meu nome et signal, que tal he, en testemoio de verdade: Dom'igo Fernãdes, Et eu
Johan Rodrigues, notario ena villa da Pontedeume et en seus terminos et juridições porlo dito Fernã Peres d' Andrade, a esto foy presente cõ o dito Domi'go
Fernãdes notario, et esta carta fezemos scripvir en nossa presença, Et fige aqui
este meu signo: Johan Rodrigues,
Este he o traslado de hüa carta escripta en purgameo, a qual eu Diego Ares,
notario publico jurado dado do bispo de Mõdonedo ena civdade de Villamayor et
en todas las villas et lugares de todo seu bispado, vy escripta, segundo dito he, et
ssygnada cõ ssygnaes de Domi'go Fernande§ et de Johã Rodrigue§, notarios da
Pontedeume, segundo per ela parescia, Et ly et concertey per m'i méésmo o dito
traslado cõ ó óriginal, onde foy ssacado, ben et verdadeyramente de verbo a verbo,
Et por quãto era ocupado doutros negocios, en mina presença o fige escripvir per
mãdado et actoridade, que me para elo deu Johan das Figueiras, vigairo et oydor
de don Lopo, porla graça de Deus bispo de Mendonedo, cõ entrepoemento de sseu
decreto, que fe~esse fIe et valvesse este dito traslado, assy cõmo o verdadeyro originaI, onde foy tirado, en juno et fora deI, onde quer que parescesse, a rogo et
pidimento de frey Pedro de Cabaneiro et de frey Ares de Rymian, procuradores
que se di~ian do moesteiro de Santa Catalina de Chanteyro, que pidiron et demãdarõ o dito traslado cõ a dita actoridade do dito vigairo para sse aproveytaren deI
onde lles conwisse, et por quãto entendian de yr a outras partes et sse temian de
perder o dito original que 1I0 dessen per m'i, dito notario, que presente foy ao que
dito he, cõ as t5, Eno qual dito traslado puge meu nome et sygnal acustumado en
testemoio de verdade, Ts, que foron presentes, et byron et oyrõ léér o dito original:
Pero de Lagõa, et Ares sseu fillo, et Johã Fernande§, moradores ena dita civdade
de Villamayor, et frey Diego Lope§ et oufros,
Feyto foy o dito traslado ena dita cibdade de Villamayor, del;. et oyto dias de
Janeiro, ãno Domini de mill et tre~entos et nobéénta et oyto anos,
Didacus Arie not.
2
1406, Mugardos,
Testamento de Lourenço Bigode em que se incluem diversas cláusulas relativas a Santa Catarina de Monte Faro,
A.H.N" Pergaminhos, pasta 511, n° 6,
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Sabbam quantos esta carta de manda et testamento virem cõmo eu, Lourenço
Bigode, morador em Mugardos, em myfía vida et soude, com todo meu entendementa, segundo que mo Deus deu, faço meu testamento que depoys de myfía morte
valla. Primeyramente mando myfía alma a Deus Padre; et a Santa Maria, sua
madre, et a Sam Mygeel, angeo, que ma receba quando me seyr do corpo. Et
mando enterrar o meu corpo ena moeste iro de Santa Cathallyna de Monte Faro. Et
mando que digam ena dito moesteiro, os frayres deI, por mina alma et de aqueles
a que eu sõo teudo: dez; triintanarios de missas. Et ao dia do meu enterramento que
dem de comer aos frayres et clerigos que y vierem et diz;endo missas por myna
alma, a cada hü tres mar. Ire mando a Sam Gião de Ferrol, para a obra, viinte mor.,
et aa Madalena de Ferrol quatro mar. Ite mando a Sam Gião de Mugardos, por
manda et frõe de meu dez;imo dez; mar.; et que sejã para a prol da igleja. Ite mando
ao c1erigo della outros deI: mar. !te mando a Santa Alia de Luvre deI: mor. Ite
mando aa obra de Santiago da Pontedeume deI: mor. Ite ao espital da <Ponte> seys
mar. Ite mando aa Madalena quatro mor. Ite mando a Santiago de França deI: mor.,
para a obra. Ite mando a Bemvyuda Fernandefi, por moyto servyço que me fez;o
por tenpo de sua vida, esta casa de Mugardos en que mi' et ella moramos cõ suas
perfeitas que em ella estam. Ire- lle mando mays: as duas partes do agro do Tafío;
et a meatade do agro de Lousido; et mays a leyra de França, cõ seus chantados, que
jaI: cabo doutra leyra de Pero Fernandefi que jaI: em ViIlar. Estas herdades lle
mando por tenpo de sua vida. Et aa sua morte que se torne a Maria Francisqua,
mina neta, para ajuda de seu casamento. !te mando mays a Benvyuda Fernandefi:
todo o lyno et fiado que ella tever a tenpo de meu finamento et mays a mina opa
branqua, <ata> que Ile dem hü pelote. Et mandolle mays cem mar. Ite mando a
Pera Ferreiro triinta de que lIe sõo teudo. Ite mãdo a Pero Eanes de Villa Ester dez
mor. Ire mando a Maria Dia.s. viinte mor. Ite a Eldonça, filia de Roy Paaz de Luvre,
triinta mar. Ite mando mays diI:er, parlas almas de aqueles a que eu sõo teudo, hü
triintanario de missas ena dito moesteiro. Et faço meu cõpridor, desta mina manda,
a frey Afonso de BoIlano, ministro do dito moeste iro. Et mandolle, por seu trabalIo, cem moro E apoderoo em todos los meus bees movelles et ranes para que a
myna manda seja comprida. Et rogo a Juã Fernandefi, Carne AI:eda, que lIe ajude
a cõprir. Et ena remanete dos meus bees mouelles faço herdeiro ao dito frey
Afonso para que os de et faça delles o que Ile eu ajo encõmendado. E enos bees
fanes mando que os tena et leve Tareija Rodrigues, myfía filia, et seus fillos perlas rendas et gããças et foros que as ha gãanadas do dito moesteiro, cõ condiçõ que
as nõ possam dar ne veder ne subpenorar, salvo husando dellas perlas rendas et
foros que as am gãanadas do dito moesteiro. Et morendo a dita Tareija Rodriguefi
et seus fillos sem geeraçõ, que o convento do dito moesteiro que nõ possam faz;er
fforo dos ditos meus herdamentos a persoa ne personas algiias, salvo aos do meu
Iinagee da parte de Roy Bygode meu padre. Et mando ao dito frey Afonso que se
avena et satisfaça a Afonso Perefi <Notes>, meu sobrino, aquelo que entender que
for de razõ; que lIe sõo teudo. Et esto que eu mando seja em quanto eu posso cõ
dereito. Et per esta mina manda revogo todas las outras mandas et testamentos que
eu dante ouvesse feitas ata agora. Et tambem revo<c>o todas las doações et codicillos que eu ey feitos ata este presente dia, salvo a doaçõ que fiZ ao dito moesteiro de Santa Cathallyna et frayres del, a qual eu cõfirmo et mãdo que valia, segun32

do que a eu [ey] feita en todo et per todo, segundo se em ella cõtem. Et mando que
valla esta mina manda que eu agora faço, asy cõmo mãda et mina postremeira voõtade. Et se õme ou muller da myna parte ou da estrãya vier porla embargar, mina
voz; 11e to11o et seja maldito ou maldita et nõ aja mays de meus bees de cinque soldos, en que eu aperto todos los meus parentes. Et demays peyte por pena dous mill
moro Et esta mina manda et postremeira voetade seja firme et valla para sempre,
et todo ho em ella cõteudo.
Feita em Mugardos, tres dias de Julio, ãno do nascemento de nostro senor
Jhesu Christo de mill et quatrocentos et seis ãnos. Ts.: Johan Neto de Ferrol, Johan
Peon, Johan Fernandefl de Tras lo Rio, Femã Palleiro, Johan Perefl do Curral,
moradores ena dita ffrigrisia de Sã Gião de Mugardos et outros.
Eu <.> Perefl, notario publico de noso senor el rey ena sua corte et en todos los
se<us> <rreynos>, presente foy et fiz; escrivir et pono <aqui meu signal> tal.
3
1415. Ferrol.
Diego Lopes de Chanteiro vende ao mosteiro de Santa Catarina de Monte Faro
a leira de Xaboeira.
A.R.G., Pergaminhos, n° 224.
Saban quantos esta carta vire cõmo eu, Diego Lopes de Chanteiro, escudeiro,
faz;ente por mi' e por mina moller, Aldara Femandefl, porque obligo mi' e meus bees
a faz;er paz a todo tempo e por toda mina voz;, outorgo e conosco que vendo firmemete e outorgo por jur de herdade a todo o cõvento e frayres do moeste iro de
Santa Catalina de Mõte Faro por preço e cõtia de sesenta mrs. de mono vella blanca, en tres dineiros, de que me de vos outorgo por entrego e ben pagado a toda
mina voõtade. Conven a saber que vos vendo e outorgo porlos ditos mrs.: a mina
ieyra que chamã de Xaboeyra, que foy de Gomefl Fernandefl e de Maria Garcia
sua mo11er, cõmo departe per duas testas da herdade do dito moesteiro, e do camino antigo, e eno terreo de Santiago e per suas devisões. A qúal he ena friglesia de
San Pedro de Ceruaes. E o qual vos eu outogo a faz;er de paz;, a todo tempo, per mi"
e per meus bees. Sobrela qual dita venda, eu renuço a ley do engãno, e do aver nõ
cõtado e toda outra exsepçõ alegada en contrario. E se vos esto, orne ou moller,
por mina parte enbargar quiser, mina voz; lle tollo; e seja maldito e page por pena
cent mrs. da dita mona., e aa voz; deI rey de permeo; e esta carta per notario seja
firme e valla para senpre.
Feita en Ferrol, viynt e dous dias do mes de dez;enbre, ãno do nascemento de
noso senor Jhesu Christo de myll e quatrocentos e quinz;e ãnos. Ts.: Femã Neto,
Pero Eanes de Corgas, vezinos de Ferrol; Juã Espiga de Chanteiro, Pero
Dominguefl de Mugardos. E logo frey Juan de Villar Frio que era presente, por si
e en nome do dito moesteiro, diso que asi o rescebia. Ts. sobreditas.
Eu, Afonso Perefl, notario publico de noso senor el rey na sua corte e en todos
los seus regnos, presente <foy> e <fiz;> screvir, e pono aqui meu signal tal.
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1435, Monte Faro.

o mosteiro de Sta Catarina de Monte Faro afora a frei Joám da Riba, Marinha
Joanes e Gonçalvo Yanes a "manda de Maior Garcia".
A.R.G., Pergaminhos, n° 225.
Saban quantos esta carta vire cõmo nós: frey Juã de Villa Fria, e frey Afonso
de Mifio, e frey Juã Garcia, e frey Gonçalvo das Marinas, e frey Afonso Paz, e frey
Pedro de Perves, e frey Fernãdo da Marina, e frey Pedro das Penas, e frey Fernãdo
de Ribadavea, e frey Afonso de Mãdiaa, frayres do mosteyro de Santa Catalina de
Mõte Faro, estando en noso capitolo següdo que avemos de uso e de costume per
canpaa tangida, outorgamos e cofioscemos, por nós e porlos outros frayres que son
absentes, que aforamos a vós, frey Juã da Riba, mynystro do dito mosteyro, que
estades presente; e a Marina Joãnes, vosa hermaa, e a Gonçalvo Yãnes, voso cufiado, que son absentes, a mãda de Mayor Garcia, següdo e ena maneira que levava
Sancha Pereâ, sua madre, per mãda que dela fezera a dita Mayor Garcia; para que
ajades, e levedes e usedes següdo levavã e usavã as sobreditas, cada hü ena terça
parte. E morredo hü que fique ao outro e do outro ao outro fasta a morte do postrememeyro. E a morte do postremeyro que fique Iibre e desenbargada ao dito
mosteyro e frayres deI. E eu, o dito frey Juã, por m'i e porIa dita myfia hermaa e meu
cufiado que son absentes, asi o rescebo e ajo de dar por mi' e por eles a vós, os ditos
frayres ou aos que despoys viere ao dito mosteyro, en cada hü ãno tres mrs. de mono
vella brãca en tres dineiros. E nós, os ditos frayres, asi o rescebemos e obligamos
os bees do dito mosteyro de vos fazer de paz a mãda da dita Mayor Garcia, següdo
dito he. E eu, o dito frey Juã, obligo a mi', e a meus bees e aos bees do dito meu
cufíado e myfía hermaa, de vos pagar o dito foro, següdo dito he. E para esto asi
teremos e cõpriremos, nós, os sobreditos, obligamosnos, següdo dito he, e prometemos de nõ yr contra esto que dito he, so pena de ce mrs. vellos que pague qualquer das ditas partes que contra elo fore. E sobre esto que dito he, renuciamos todas
las leys, e foros, e dereitos, e usos, e costumes canonicos, e ceviles, reyales, e enperiales, e \e/cresiasticos e seglares que, en contrario desto que dito he, podesemos
dezer ou alegar. E se o di seremos ou alegaremos, outorgamos que nos nõ valIa, ne
sejamos sobr' elo oydos ne rescebidos, en juyzo ne fora deI. E especialmete renuciamos a ley e dereito que diz que geeral renuciaçõ nõ deu e valer.
E porque esto seja certo e nõ vefía en dulta, outorgamos duas cartas, en hü
tenor, certas feitas e outorgadas eno dito mosteyro, a dez e oyto dias do mes de
Fevereiro, ãno do nascemento de noso Jhesu Christo de myll e quatrocetos e tri'ta
e ci'co anos. Ts.: Marcos, filIo de Pero Gonçalves, prateyro; e Roy Ferrnandes de
Leyro e Pero Forte, servetes do dito mosteyro, e outros.
E eu Lopo Gil de Toar, <escrivan> de noso senor el rey e seu notario publico
ena sua corte e en todos los seus regnos e sefiorios, a esto que dito he presente foy
en hü cõ as ditas ts., e esta carta escrepvy<n>, en que pofio meu nome e signal que
tal he, en testemoio de verdade.
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1440. Monte Faro

o mosteiro de Santa Catarina de Monte Faro afora a Pero Vasques e a sua
muller umha vinha na Chousa da Frairia, freguesia de Sam Martinho de Porto.
A.RG., Foral do Mosteiro de Santa Catarina de Monte Faro, fó!' 11 r, CoI.
Vaamonde Lares, 4: 1.
Saban quantos esta carta de foro viren cõmo eu, frey Lourenço, ministro do
moesteiro de Santa Catalina de Monte Faro en hü cõ frey Afonso Pellas, e frey
Femãdo da Marina, e frey Pera de Perves, e frey Afonso de Chanteiro, e frey
Femãdo de Ribadavia, e frey Juã de Guaa e frey Ares, estando todos juntos dentro
ena cabíído do dito noso moesteiro per cãpaa tangida, segundo que o avemos de
uso e de costume, outorgamos e cofíoscemos que aforamos a vós, Pero Vaasques,
e a vasa moller, Tareija Peres, moradores en Vale, friglesia de San Martino de
Porto, e as vosas vozes para sempre jamays, ao terço; conven a saber o que vos
aforamos: hüa nos a leyra de vina de cepa que jaz e he syta ena Chousa da Frairia
friglesia de San Martino de Porto, cõmo testa da hüa parte en bayxo e<na> ribeira, e da outra parte testa ena vina que labra Afonso Pees, e da outra parte testa en
outra vina que labra Lopo Golpe e per suas devisoes. A qual dita leyra de vina, asy
testada e demarcada, vos aforamos a tal pleito e cõdiçõ que a cavedes, e podedes,
e labredes, e geytedes, e murgulledes e reparedes a boa fe e sen mao engano,
segundo que perteescer a labor de vina, dandolle tres cavas e hüa poda per seu
tenpo e sazono E do vino que Deus en ela der, que nos dedes o terço deI, as uvas
ena vina palo cesto carrejado ao noso lagar de San Martino de Porto. E que leuedes para vós os dous terços, per pagandose o de~emo de consun. E queremos e
outorgamos que a ajades, e levedes e usedes per virtude do dito foro, segundo que
dito he. E obligamos a nós e aos béés do dito noso moesteiro de voslas fazer de paI,
e salvo, a todo tenpo, de todo enbargo, so pena de quinetos mrs. de boa mon. usal.
E eu o dito Pero Vaasques, que presente soo por mOi e por toda mina VOIo, asy a recebo e prometo e outorgo de labrar, e cavar, e podar, e reparar a dita vifía e de pagar
o dito foro, en cada hü ano, segundo e enas maneiras que dito he e por so a dita
pena dos ditos quinetos mrs.
E porque he certo, nós, as ditas partes, outorgamos delo duas cartas, palo
notario e ts. ajuso escriptas, feitas en hü tenor para que cada hüa das ditas partes
leve a sua. Feita dentro eno moesteiro de Santa Catalina de Mõte Faro, dia quarta
feira, seys dias do mes de Janeiro, ãno do nascemento de noso sefíor Jhesu Christo
de mill e quatrocentos e quarenta anos. Ts. que forõ presentes: Afonso do Rigeiro,
e Fernã da Veyga, e Fernã Martinefi, e Afonso d' Anca, e Jol1an Lopefi, moradores
ena frigllesia de San Martino e outros.
E eu, Johan Sefíor, notario publico porlo sefíor Fernã Perefi d' Andrade, titor
de dona Maria, sua sobrina, enas vilas da Pontedeume, e Ferrol, e Vilalva e en
todas las outras suas terras, e sefíorios e encomedas, presente foy a esto que dito
he cõ as ditas ts. E escripvi, e puge aqui meu nome e signal, que he tal, en testemoio de verdade: Johan Sefíor, notario.
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1440. Monte Faro.

o mosteiro de Santa Catarina de Monte Faro afora a Diego Gomes, pescador,
e a sua mulher, Tareija Danes, umha vinha na Chousa da Frairia freguesia de Sam
Martinho de Porto.
A-KG., Foral do Mosteiro de Santa Catarina de Monte Faro, fóI. 12r, CoI.
Vaamonde Lores, 4:3.
Saban quantos esta carta de foro viren cõmo eu, frey Lourenço, ministro do
moeste iro de Santa Catalina de Monte Faro, en hü cõ frey Juã de Vilar Frio, e frey
Afonso PelIas e frey Fernãdo da Marina, e frey Pero de Perves, e frey Afonso de
Chanteiro, e frey Fernãdo de Ribadavia, e fi"ey Juã de Guaa e frey Ares, estando
todos juntos en cabíído dentro ena dito noso moesteiro, outorgamos e conoscemos,
por nós e porla voz do dito noso moesteiro, que aforamos a vós, Diego Gomes pescador, e a vosa moller, Tareija Oanes, vezinos da vila da Pontedeume, e as vosas
vozes, para sempre jamays, ao terço; conven a saber o que vos aforamos: hüa nosa
leyra de vina de cepa que jaz e he syta ena Chousa da Frayria, frigllesia de San
Martino de Porto, cõmo testa da hüa parte en bayxo ena ribeyra, e da outra parte
testa ena vifía de Fernã de Pineiro, e da outra parte testa en outra vifía que lavra
Juã Lopes de Valle e per suas devisoes, a qual dita Ieyra de vyfía, asy testada e
demarcada, vos aforamos, segundo que dito he, a tal pleito e cõdiçõ que a cavedes,
e podedes, e labredes, e geytedes, e murgulledes e reparedes, segundo perteescer a
lavor de vifía dandolle tres cavas e hüa poda per seu tenpo e sazon en cada hü ãno.
E do vifío que Deus en ela der que nos dedes o terço dei en cada hü ãno a nós e ao
dito noso moeste iro, as uvas perlo cesto ena vina carregado ao noso lagar, e que
levedes para vós os dous terços, pagandose o dezemo de consumo E queremos e
outorgamos que a ajades, e levedes, e usedes des oje, cste dia, en diante per virtude do dito foro. E obligamos a nós e aos bees do dito noso moeste iro de vosla fazer
de paz e salvo, a todo tenpo, de todo enbargo so pena de quinetos mrs. de boa mon
usaI. E eu, o dito Diego Gomes, que presente soo, asi a recebo e prometo e outorgo de cavar, e podar, e laurar e reparar a dita vifía, segundo e ena maneira que dito
he, c de pagar o dito foro, en cada hü ãno, ao dito moeste iro e ao ministro e frayres e convento deI, so a dita pena lO dos ditos quinetos mrs. E porque he certo, nós
as ditas partes outorgamos delo duas cartas perlo notario e testemo ias ajuso
escriptas,anbas en hü tenor 17 , para que cada hüa leve a sua. Feita dentro eno moestro de Santa Catalina, dia quarta feira, seys dias do mes de Janeiro, ãno do nascementa de noso senor Jhesu Christo de mill e quatrocentos e quarenta ãnos.
Testemoias que forõ presentes: Afonso de Covelo, e Roy Salido, vezinos da vila
da Pontedeume, e Fernã Martis, e Afonso do Rigeiro, e Pero Vaasques, moradores
ena dita frigllesia de San Martino e outros.
(16) pena] Ms. «pena».
(17) tenor] Ms. "tenoro,.
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E eu Johan Sefíor, nota rio publico porlo sefíor Fernã Peres d' Andrade enas
vilas da Pontedeume, e Ferrol e Vilalva, e en todas las outras suas terras, e sefíorios e encomedas, presente foy, a esto que dito he, cõ as dita testemoias, e esta
carta escripvi, e puge aqui meu nome e signal que he tal en testemoio de verdade:
Johan Sefíor, notario.
7
1446. Montefaro.

o mosteiro de Santa Catarina de Montefaro afora a Fernám Preto e a Catalina
Preta, sua mulher, umha leira em Mugardos.
A.R.N., pasta 511, nO 8.
Saban quantos esta carta de foro viren cõmo eu, frey Lourenço, ministro do
moesteiro de Santa Catalina de Mõte Faro en hun cõ frey Johan da Riba, e frey
Afonso Paaz, e frey Johan Grande, e frey Pero de Perves, e frey Fernã da Marina,
e frey Afonso de Chãteiro, e frey Johan de ViIaboa o moço, e frey Johan de Gão,
estando todos ajütados eno cabido de noso moesteiro per canpãa tangida, segundo
que avemos de uso e custume, outorgamos e conoscemos por nós e porla voz do
dito moeste iro, e frayres e cõvento deI, que aforamos a vós, Fernã Preto, e a vosa
moller Cathalina Preta, moradores ena f1igIesia de San Giã de Mugardos, para en
dias de vós, e de vosos filIos e netos; conven a saber o que vos asi aforamos porlo
dito tenpo: hüa leyra de herdade que he do dito moesteiro que jaz e he sita ena dita
f1iglesia de San Gião, cõmo testa da hüa parte eno rio, e da outra parte testa en herdade de Frãcisco Mãso e de seus yrmaos, e da outra parte testa no antigo que vay
para Tras lo Rio, e da outra parte testa en herdade de Fernando d' Ares, e per suas
divisõees. A tal pleito e condiçõ vos aforamos e enprazamos a vós a dita leyra de
erdade, asi marquada e declarada, para que façades en ela hüa casa de morada; e
que dedes ao dito mosteiro, e frayres e cõvento deI en cada hü ãno, eno dito tenpo,
por renda da dita Ieira de erdade: cinquo mrs., en dia de Santa CathaIina, e esta dita
renda seja de boa mono correte. E levedes para vós todo o mays. E outorgamosvosla de fazer de paz a todo tenpo e de todo enbargo, eno dito tenpo perIos bees do dito
moesteiro que nós para elo obIigamos. E o dito tenpo conprido, que a dita leyra
fique libre e desenbargada para senpre ao dito moeste iro, frayres e cõvento deI, de
vós e de vosas vozes, con todo o perfeito que em ela estever. E eu, o dito Fernã
Preto, que presente sõo, por mi" e porla dita mina moller, asi o recebo e outorgo de
abrejer e conprir as ditas condiçõos e pagar a dita renda. E qualquer das partes que
contra esto pasar e o nõ conprir que peyte, por pena aa aoutra parte que o gardar e
cõprir, quinentos mrs. <de usal>18 mono e a carta fique firme para senpre.
Feyta dentro eno moeste iro de Santa Cathalina, dia martes, dez e nove <dias>
d' Abril, ãno do nascemento de noso sefíor Jhesu, de mill e quatrocentos e quoreeta e seys ãnos. < ... > o moço, e Afonso da Veyga, moradores ena dita f1igIesia e
outros.
(18) Urnha mancha de humidade impede a leitura de diversos trechos na metade inferior direita do pergaminho.
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<E eu, Johan notaria pubrico porlo senaf> Fernã Peres d' Andrade enas suas
vilas da Pontedeume, e <FerroI>, < .. o>, e comendas, e senorios, a cõsintemento das
partes, que mãdarõ < .. o> hüa das partes a sua, presente foy a esto que dito he, cõ
as <tso> < .. o> que tal he: Johan de Chanteiroo

8
14460 Monte Faroo

o mosteiro de Santa Catarina de Monte Faro afora a Vaasco de Bregantinhos
e a Maria Fernandes, a sua mulher, umha leira no porto de Mugardoso
A.H.No, Pergaminhos, pasta 511, n° 90
Saban quantos esta carta de foro viren cõmo eu, frey Loureço, ministro do
moesteiro de Santa Cathalina de Mõte Faro, em hü con frey Johan da Riba, e frey
Afonso Paaz, e frey Johan Grande, e frey Pera de Perves, e frey Lopo Conde, e
frey Johan de Vilaboa e frey Johan do Gão, estando todos ajuntados eno cabidoo
do noso moeste iro per canpãa tangida, segundo que avemos de uso e custume,
outorgamos e conoscemos por nós e parla voz do dito moesteiro, e frayres e cõvento deI: que aforamos a vós, Vaasco de Bregantinos, e a vosa, moller Maria
Ferrnandes, moradores ena fliglesia de San Gião de Mugardos, para en dias de
vosas vidas e de vasos fillos e neptos; conven a saber o que vos asi aforamos poria
dito tenpo: hüa Ieyra de erdade que he do dito noso moesteiro que jaz ena porto de
Mugardos, cõmo testa da hüa parte en cima en erdade de Fernando d' Ares, e da
outra parte testa en baixo eno rio, e da outra parte testa en erdade de frey
Lourenço, e de Lopo de Lago e de Femã d' Ares; e da outra parte testa eno antigo
que vay para a ribeira e per suas divissões. A tal pleito e condiçõ vos aforamos e
enprazamos a vós a dita leyra de erdade, asi marquada e declarada, para que façades en ela hüa casa de morada, e que dedes ao dito moeste iro, e frayres e cõvento
dei en cada hü ãno, eno dito tenpo, por renda da dita Ieyra de erdade, sete mrso de
boa mono corrente por dia de Santa Cathalinao E levedes para vós todo o mayso
<E> <outor>gamosvosla de fazer de paz, a todo tenpo, e de todo enbargo ena dito
tenpo perlos bees do dito moesteiro, que nos para elo obligamoso E o dito tenpo
conprido, que a dita leyra fique libre e desenbargada ao dito moeste iro, e frayres e
convento deI, de vós e de vosas vozes, cõ todolos perfeitos que en ela estevereno
E eu, o dito Vaasco de Bregantinos que presente sõo, por mi' e poria dita mina
moller asi o recebo, e outorgo de abrejer e conprir as ditas condiçõos e pagar a dita
renda segundo que dito he. E qualquer das partes que contra esta pasar e o nõ conprir que peyte por pena aa outra parte que o gardar e conprir quinetos mrso de usaI
mono e a carta fique firme para senpreo
E porque he certo, nós as ditas partes outorgamos delo duas cartas, perlo notario e tso ajuso escriptas, anbas en hü tenor para que cada hüa de nós, as partes, leve
a sua feita dentro ena dito moesteiro de Santa Cathalinao Dia domingo, vi'ite e quatro dias do mes d'
ãno do nascemento de noso senor Jhesu Christo de mill e
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quatrocentos e quoreenta e seys ãnos. Ts. que forõ presentes: Afonso Martis de
Simou, e Diego Mãso, Johan do Abelleiro, e Gomez Bogallo e outros.
E eu, Johan de Chanteiro, nota rio pubrico porlo senor Fernã Peres d' Andrade
enas suas vilas da Pontedeume, e Ferrol e Vilalva, e em todalas outras suas terras,
e comendas e senorios, presente foy a esto que dito he cõ las ditas ts., o escripvi e
pugue aqui meu nõme e signal, que tal he, en testemoio de verdade: Johan de
Chãteiro.

9

1495. Montefaro.
Pero de Lago doa ao mosteiro de Santa Catarina de Monte Faro três quartos da
metade do casal das Penas com a sua cortinha e herdades na freguesia de S. Pedro
de Cervás.

A.R.G., Pergaminhos n° 728.
Saban quantos esta carta vire cõmo eu, Pero de Lago, escudeyro do senor don
Fernã Pereâ d' Andrade ena fliguesia de San Gião de Mugardos, couto e jurdiçõ do
moosteiro de Santa Catalyna de Mõtefaro da diocesi de Santiago, nõ constregido
per força ne medo, ne enduzido por engano ne fraude <asi> de mina propria, e
libre e espõtanea voontade, outorgo e conosco que dou en doaçõ e dadiba inrevocabele ontre vivos para sempre jamays a vós, frey Lopo Espiga, frayre e ministro
do dito moosteiro de Santa Catalyna e a vosas vozes e herdeyros, os tres cartos
enteyramente da meetade do casal das Penas cõ sua cortina de cima e herdades d'
arredor, como testa da hüa parte eno antigoo que descende da casa de Benbeuda,
moller de Afonso Gato, e vay para a casa de Gomez de Lodeyro, e da outra parte
de cima testa en herdade da dita Benbeuda, e da outra parte de baixo testa en herdade asi mismo da dita Benbeuda e de seus hermãos, e per outros seus certos marcos e divisõos. Os quaes ditos tres cartos do dito casal cõ sua cortina e herdade
sobreditas son sytas ena fliguesia de San Pedro de Cerváás, dajurdiçõ e diocesi da
iglleja de Santiago de Cõpostela, os quaes me perteescen, eu teno e me perteescen
a mi" e aos meus sobrinos, fillos que foron e quedarõ de Marina Lopeâ, mina
hermãa, cuja anima Deus aja, e a Lopo, asy mismo meu sobrifío, fillo que foy e
quedou de mina hirmãa, Ynes de Lago, asy mismo defunta, a que Deus perdõe.
Porlos quales obligo a mi· e todos meus bees mo veles e rayzes do aver e por aver
que eles e cada hü deles han e aberan para todo sempre por firme, grato, rato e
valedeyro e certa esta carta de donaciõ que asy da dita parte do dito casal das
Penas cõ sua cortina e herdades de suso testadas fago <do dito ministro> e todo lo
en ela cõtenydo, por voz e herencia de mina madre e sua aboa, dos ditos meus
sobrinos, Tareija de Chanteyro cuja anima Deus aja ou en outra qualquer maneira
ou por outra qualquer razõ. O qual todo, e cada cousa e parte delo vos dou perla
mellor via e forma que poso e debo cõ dereito e por serviço e amor de Deus, nostro senor, e por remedio e elemosyna poria anima da dita mina madre, por certas
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missas de sacrificio rezadas e cãtadas, e vigilias e oraçõos que vós, o dito senor
ministro, disestes e fezestes dizer parla sua anima dela e a vasas custas e despesas
de dar aos sacerdotes e frayres, que diserõ as ditas missas e oficias, sua refeciõ e
colaciõ de pan, vino, e carne, e pescado e certos pares de brancas de elemosyna 19
a cada hü, e por muytas ajudas, gracias e boas obras que me abedes feito e fazedes
de cada dia, e porque me praz e he mina voontade, que vós las ajades e lebedes: a
dita parte do dito casal cõ a dita cortina e herdades, des oje este dia en diante para
todo sempre e que façades delas, e de qualquer parte delas, e dos froytos, rendas
e novidades delas todo que vós quiserdes, e por ben toverdes, asi cõmo de vosos
bees e cousas proprias sen meu ebargo e de minas vozes. E todo dereito, voz, e
auciõ, dominio, propriedade e posesion, que eu ey e te no aa dita parte do dito casal
cô sua cortina e herdades susoditas e me perteesce e qualquer maneira, de mi' e de
minas vozes o tyro e removo, cedo e o renücio e en vós, o dito ministro, o pofia,
cedo, e dou e traspaso para que sejades delas verdadeyro senor proprietario e poséédor de aqui en diãte para sempre. E per esta presente carta vos dou poder côprido para que vós, per vosa propria abtoridade sen mãdado e abtoridade de juyz ni'
de alcaIde algüo ou cõ ela, qual vós quiserdes, posades <.>ar, tomar rescever e
aver os ditos tres quartos do dito casal cô a dita cortina e herdades sobreditas, e os
froytos, rendas e novidades delas cada e quando que vós quiserdes. E prometo de
nõ revocar esta dita do<açõ> en vida, ni' en morte, ni' per mãda, ne codicilo, ne per
doaçõ ni' per outro cõtrato algüo, aynda que vós cõtra mI cometades ou façades
cousa ingratidudine per que a doaçõ pode séér revocada, e se o fezer quero que nõ
valIa ni' me aprobeite. E prometo e me obligo, cõ todolos outros meus bees moveles e rayzes, de voslas fazer são e de paz a todo tempo e de todo enbargo. E pido,
e rogo e dou todo meu poder cõprido a qualquer allcaide, juy;?; ou justiça, asy
ecclesiastica cômo seglar, que vos defenda e ampare cõ esta dita doaçõ, et me
cõpella e apremye por todo rigor de dereito para que a guarde e cüpra, en todo
para sepre, segundo en ela se cõten. E sobre esto que dito he, e sobre cada cousa
e parte delo, eu, o dito Pero de Lago, renücio e parto de mi' todos los defeitos
canoi'cos, cevyles, reales, e emperiales, e monicipales, e foros, e estatutos, e hordenamentos, e toda restituciõ e exciciõ doI e male, e do engãno e induzimento, e
todas las exciciõos, e defensyõos ou parte delas e auxilios do dereito que en cõtrario desta dita doaçõ por mi' poderia dizer ou alegar, e prometo de as non dizer ne
alegar en algüa maneira; e se as alegar quero que me nô valia ne aprobeyten en
juyzo ni' fora deI. E espicialmente renücio a ley e dereito que diz que general renüciaçon que home faga nô debe valer. O qual todo, e cada cousa e parte delo eu, dito
Pero de Lago, escudeyro prometo e outorgo de ho teer, cõplir, e guardar e abrejer
a boa ffe e sen mao 20 engãno, e de nõ yr côtra elo so pena de cinquo mil mrs. pares
de brancas desta moeda usabele en Castilla que vos de e pague por pena cõvencional e enteresse se côtra ela for ou passar. E porque he certo, outorgavas delo
esta carta perlo nota rio e testigos adiãte
E eu, o dito ministro, frey Lopo
Espiga, asi o recebo. E eu, o dito Pero de Lago, asy voslo outorgo.
Feyta a carta e outorgada eno dito moosteiro de Santa Catalyna, a doze dias
do mes de Mayo, ãno do nascemeto de noso Salvador Jhesu Christa de myll e qua-

°

(19) elemosyna] Ms. «elemosyfia".
(20) mao] A palavra é encimada por traço/til.
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trocetos e nobeeta e cinqo ãnos. Testigos que erã presentes: frey Rodrigo de
Sequeyro, e frey Johan Vello, e frey Francisco Mãso, e frey Frãcisco Fuyna, frayres cõbentuas 22 do dito moosteiro e outros.
E eu, Rodrigo de Ferreyros, clerigo da dita diocesi de Santiago e notario publico <.> appostolica a todo lo que suso dito he, en un cõ los ditos testigos, presente
fuy e esta carta de doaçõ per mi" mismo escrivi; porende pono aqui meu nõme e
signo acustumado, que tal he, en testemoio de verdade, rogado e requerido.
Vai escripto ontre rreglas arriba onde diz "a casa" nõ enpeesça e valla.
Rodrigo de Ferreiros, notaria appostolico.

Mosteiro de Sta. Catarina de Monte Faro (Cerv<Ís-Ares). Cortesia de Manuel Dova!.

(22) cõbentuas] Ms. «cõbentuas".
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NOTAS

A política da Língua Portuguesa
IsaacALONSO ESTRAVIZ
(Universidade de Vigo)

1.0. A PÁTRIA LINGUÍSTICA
1.1. Venho do Portugal do Norte ou, mais concretamente, da Galiza além
Minho, berço, conjuntamente com a Galiza Sul, da Língua que hoje falam duzentos milhões de habitantes espalhados por todo o Mundo graças à acção conquistadora de Portugal e que hoje é conhecida como Língua Portuguesa.
1.2. Sempre me considerei e considero português de pleno direito, pois, como
deixou dito Pessoa, a minha Pátria é a Língua Portugu~sa. Como lhe dizia ao grande Mestre Rodrigues Lapa em carta de 31-12-1984, «A minha volta a Madrid por
uns dias, encontrei-me com um exemplar do livro-homenagem que a Câmara de
Anadia lhe dedicou. Agradeci muito esta nova atenção, que espero seja um novo
contributo para a recuperação da pátria comum».
1.3. Há muito pouco saiu do prelo um artigo meu 1 no que faço uma breve síntese do que pensaram os melhores intelectuais galegos a respeito da identidade da
Língua e mesmo da política. Pola parte portuguesa são também muitos os que consideram Galiza e Portugal um contínuum linguístico, cultural, geográfico e mesmo
político. Entre todos eles vou citar simplesmente Pessoa. Eis, pois, o que nos diz o
grande escritor: «A base da pátria é o idioma, porque o idioma é o pensamento em
acção, e o homem é um animal pensante, e a acção é a essência da vida. O idioma,
por isso mesmo que é uma tradição verdadeiramente viva, a única verdadeiramente viva, concentra em si, indistintiva e naturalmente, um conjunto de tradições, de
maneiras de ser e de pensar, uma história e uma lembrança, um passado morto que
só nele pode reviver. Não somos irmãos, embora possamos ser amigos, dos que
falam uma língua diferente, pois com isso mostram que têm uma alma diferente»2.
Mais adiante continua: «A primeira nação inimiga da Ibéria é a Espanha -no senI. Alonso Estraviz, Isaac, in AGÁLlA, N° 46, Verão 1996, pp. 133-141, Galiza.
2. Pessoa, Fernando, Portugal, Sebastianismo e Quinto Império, Publicações Europa-América, Volume VII, Mem Martins,
1986, pp. 62-63.
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tido de a actual Espanha, Castela imperando antinaturalmente num agrupamento
que não conseguiu absorver, porque não absorveu a Galiza nem a Catalunha (... )
... por isso as suas duas colunas são a Catalunha e o estado natural galaico-português»3. Ao falar dos problemas ibéricos e os separatismos espanhois diz-nos: «(2)
A integração do estado português, pela reintegração de Albuquerque e Olivença, e
a anexação da Galiza» (... ) «Já o problema da Galiza se não assemelha ao problema catalão. O incerto separatismo galego também não pode visar a independência
da região, mas já pode visar, sem crime de lesa-Ibéria, a integração no estado português ( ... ) Integrada em Portugal, fica parte do estado a que por natureza e raça
pertence, e também não perde pé no valor civilizacional, porque passa a ser parte
de outra nação europeia definida civilizacionalmente»4.
2.0. OS PROBLEMAS DA LÍNGUA
2.1. A finais de 1985, no «IV Encontro Internacional da Língua Galaicoportuguesa», celebrado em Ponte Vedra os dias 6 e 7, e falando do Acordo Ortográfico
que se estava a preparar entre Portugal e Brasil, já eu falava da problemática que
se estava a levantar na Galiza e de como se podia obviar esse e outros problemas
mais, criando um organismo supranacional. Isto é o que disse naquela altura: «É
este um problema que nos atinge a todos os que falamos uma mesma língua: salvar a nossa-vossa língua, a nossa-vossa cultura. E nisto devemos ser lógicos e consequentes. Além das possíveis reformas que se possam levar a cabo, criar um organismo supranacional científico e competente que, sem necessidade da intervenção
dos respectivos governos onde se fala, ou melhor dito ainda, por cima dos organismos estatais existentes, vele pola unidade idiomática, pola unidade na introdução de neologismos para evitar formas dúplices ou diferentes para designar um
novo invento que apareça no dia a dia. Podia este organismo ser uma academia
internacional da língua com representantes dos diferentes povos que estudassem
conjuntamente todos e cada um dos neologismos antes de terem carta de cidadania
ou estudassem também em profundidade todos os problemas que surgissem. Deste
jeito evitar-se-ia chegar a uma fragmentação numa zona do conhecimento de
maneira que, falando a mesma língua, chegue a resultar incompreensível»5.
2.2. Naquela altura estava a ponto de se cometer um grave erro no que alguns
galegos intervimos para que não tivesse lugar. Estava-se a trabalhar no Acordo
Ortográfico do Rio de Janeiro, que teve lugar em Maio de 1986, sem contar com
os países africanos -como não se contara em 1911 com o Brasil- e ignorando totalmente a Galiza. Felizmente ainda se evitou o grave erro: os países africanos de fala
portuguesa entraram a formar parte. A Galiza ficou de lado e só no último momento, e graças à intervenção do Brasil, fomos convidados como meros observadores,
ainda que depois fomos tratados muito bem por todos os intervenientes.
2.3. Um dos mais graves problemas é que se politizou tudo. Por isso dizia eu
e repito: «A língua e a cultura, ainda que incidam na política, não se podem «poli3. Ib. p. 82.
4. lb. p. 98.
5. Alonso Estraviz, Isaac, Estudos Filológicos Galcgoportugueses, Alhena Ed. Madrid. 1987. pp. 63·64.
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tizar», porque nesse caso desaparece a objectividade que deve imperar quando se
trate destes poblemas. Por isso mesmo que se não trata de um problema político,
tenho dito, mais de uma vez, que se trata de um assunto que incumbe a todos os
que pertencemos a uma mesma área linguística. Problema no que portugueses, brasileiros e africanos de expressão portuguesa têm muita cousa a dizer. E isto sem
temor a ofender, a entrar em casa alheia. Não de outro jeito se está a trabalhar nos
diferentes países que falam o castelhano, onde, dentro de um mútuo respeito, se
está a coordenar um lavor de unidade. E no que os castelhano falantes não têm a
menor dúvida de intervirem onde vêm que o castelhano tem problemas de sobrevivência, intervindo incluso organismos estatais se o caso o requer.
2.4. Ora, se chegamos a criar um organismo supranacional onde os governos
fiquem de lado, nem Madrid, nem Lisboa, nem o governo autónomo galego,
poderão ver ingerências políticas, onde o que se resolve são problemas linguísticos
e culturais. É certo que, de momento, nem ao governo de Madrid, nem ao da Junta
lhes interessa que isto se leve a cabo. Mas, se nos deixamos levar por essa atitude
de inércia, não se estaria hoje a ensinar galego nos centros do ensino, ainda que se
trate de um galego macarrónico. Os poderes estabelecidos só cedem quando o clamor das bases exige uma e outra vez os seus direitos»6.
3.0. NA PROCURA DE SOLUÇÕES
3.1. No «I Encontro de Escritores Luso-galaicos», que teve lugar no mês
de Janeiro de 1985, na noite do 25, falei da situação do escritor galego perante a
cultura lusobrasileira, e dava uma série de soluções que vou mencionar simplesmente 7 :
3.2. A teoria do castelhano como cunha que vai abrindo espaços ainda não perdeu força. Um estreitamento de relações entre a Galiza e Portugal é beneficiosa
para ambos em todos os sentidos.
3.2. Devemos considerar como modelo neste sentido a política cultural que
segue o Estado espanhol com os estados americanos de fala castelhana: prémios
conjuntos, editoriais com sede nas principais cidades lusobrasileirogalegoafricanas, onde se editem conjuntamente livros de autores de urna ou outra nação e nas
que os livros portugueses, brasileiros e galegos gozem de um mercado comum,
desaparecendo as fronteiras alfandegárias no nosso mundo cultural ou gozem de
certos privilégios de exportação, criar revistas literárias e culturais conjuntas onde
colaborem indistintamente autores de um ou outro lugar.
3.3. Criar academias, ou entidades culturais que supram as suas deficiências se o anterior não for possivel- onde representantes intelectuais de toda a área cultural comum resolvam conjuntamente os problemas de neologismos, tecnicismos,
etc., para evitar assim dualismos ou a fragmentação da norma comum. Convites e
intercâmbios constantes de intelectuais: filólogos, filósofos, literatos, romancistas,
etc., sem termos que contar para isto com os governos respectivos, cujas obri6. Ib. pp. pp. 64-65.
7. Cf. Ib. pp. 81-90.
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gações são de ordem prática mas que não têm os conhecimentos linguísticos necessários nem devem assinar acordos ortográficos, pois não é esta a sua missão.
3.4. Criar, pois, editoras conjuntas, revistas literárias e pedagógicas comuns,
prémios literários também conjuntos com um júri composto de pessoas de todas as
partes e onde se premiem as obras ou a obra daquele escritor que mais se tenha
sinal ado na difusão e dignificação da nossa cultura, excluindo a todos aqueles que
não o façam dentro da norma padrão da lusofonia e procurando por todos os meios
difundir essas obras em todo o nosso âmbito cultural.
3.5. Fomentar congressos sobre temas concretos com uma certa periodicidade
onde se tratem os nossos problemas, sempre na procura de um entendimento
mútuo.
3.6. Editar livros de texto conjuntamente, gramáticas e dicionários, tratando
com igual respeito as diferentes culturas dos povos que constituimos esta grande
família cultural.
3.7. Criar cadeiras de português em todos os centros de ensino galegos. Hoje
estão-se a criar nas universidades portuguesas e brasileiras cadeiras de língua e literatura galega. Não percebo nada, pois só teriam sentido desde uma perspectiva dialectológica e que os textos literários terminassem por adaptar-se à norma padrão.
4.0. QUE TEM ACONTECIDO DESDE ENTÃO?
4.1. É muito o que tem acontecido nestes últimos anos. O Acordo do Rio ficou
em papel molhado. Debates e mais debates para afinal dar volta atrás. E o último
Acordo, desta vez levado a cabo em Lisboa em 1990, que devia entrar em vigor o
1 de Janeiro de 1994 ainda está à espera. Nele também se prescindiu dos galegos.
4.2. Nos dias 3 a 5 de Junho de 1994 teve lugar em Lisboa o «I Encontro
sobre a Língua e Literatura Galega. O Português, Língua da Galiza», com
ampla cobertura nos jornais e na rádio e ao que foram convidados todos os grupos
políticos com representação parlamentar mas ninguém respondeu. Uma vez terminado o mesmo enviou-se-lhes o Manifesto Final, respondendo todos que o receberam e mesmo o Partido Socialista se comprometeu a nomear um deputado para que
esteja ao tanto da problemática levantada no Manifesto. Mas só foram palavras. O
Manifesto foi publicado na íntegra no jornal «O Dia» o 16-06-94; um resumo no
«Público» o 06-06-94 e também um resumo em «O Título» o 23-06-94. Na Galiza
não se publicou nada em nenhum dos jornais.
4.3. No Congresso da Lusofonia celebrado em Lisboa (15 a 17 Dezembro de
1994) também ficaram fora os galegos, no que, apesar de tudo, estivemos dous a
título individual. Simplesmente boas palavras e promessas do então Presidente da
República e do Presidente do Forum da Lusofonia. No 1996 foi criada a CPLP
prescindindo também dos galegos. Razão do actual Primeiro Ministro, que Galiza
não é um estado, sendo aplicado critério diferente para Timor.
4.4. Também no 1996 a Comunidade de Trabalho, Eixo Atlântico, convocou
prémios para trabalhos escritos em Português ou Galego em norma da Junta. Na
ida a Santiago do Presidente Sampaio lá estavam os galegos lusistas para denunciarem a atitude antiportuguesa de Fraga Iribarne. Promessas de sermos recebidos
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em Belém. De momento só isso. O acontecimento foi dado a conhecer através da
rádio e dos jornais portugueses, alguns não como era devido. Mas os portugueses
puderam saber de que na Galiza há cousas que não estão a funcionar bem e que há
galegos que vivem e sentem em português.
5.0. QUE SE PASSA NO ÂMBITO CULTURAL E POLÍTICO PORTUGUÊS?
5.1. Os portugueses de elite seguem numa atitude incompreensível: os que
defendiam a unidade linguística, como Ivo Castro no «I Congresso Sobre a
Situação Actual da Língua Portuguesa no Mundo», Lisboa 1983, defende já em
1996 duas línguas diferentes. Razão científica nenhuma: são os que por serem chamados a Compostela mudam de opinião por conveniências económicas.
5.2. No lugar de divulgar o livro português como se deve, há autores portugueses que aceitam que os seus livros sejam «traduzidos» ao galego. Com tal de
serem conhecidos aceitam a degradação, tendo em conta que para entender um
livro português são mais que suficientes cinco minutos para aprenderem a ler na
ortografia portuguesa um texto que está escrito no seu próprio falar.
5.3. Aquando da visita de Sampaio a Compostela lá estava a representante da
Fundação Calouste Gulbenkian com dous números da revista Colóquio e Letras,
dedicados a certos autores galegos com uma introdução de Pilar V ázquez Cuesta
que, sendo lusista ainda não há muito tempo, para se congraçar com os do ILG e
se deslocar de Salamanca para Santiago, também se uniu ao coro dos que defendem um misto de português e espanhol para o galego. A Gulbenkian que deixou de
ajudar os «Congressos da Língua Galego-Portuguesa na Galiza», organizados e
convocados por AGAL (Associaçom Galega da Língua) -já se celebraram cinco- e
que também deixou de subsidiar as Actas dos mesmos, que religiosamente se lhe
enviavam, mesmo antes de serem publicadas. Esse foi o prémio que nos levou o
Governo Português aos que defendemos o Português como a Língua da Galiza.
5.4. Tanto nas Universidades, como nos Congressos que se celebram em
Portugal convidam os contrários e ignoram ou pretendem ignorar a aqueles que
amamos profundamente Portugal. Também são convidados os escritores que sabemos que não amam sinceramente Portugal nem a sua língua. E o Presidente da
Junta está a ser convidado a todas as partes e a ser condecorado, quando tanto ele
como o seu governo actuam fascistamente, perseguindo a todos aqueles que escrevem e ensinam português ...
5.5. Este é o ano do Centenário do Nascimento do grande mestre da unidade
linguística, Prof. Rodrigues Lapa, a pessoa que encerrou em si a essência de ser
cidadão galegoportuguês e que inclusive inventou o nome de Portugaliza. Nos dias
17, 18 e 19 de Abril vai ter lugar um congresso sobre ele. É uma infámia ao saudoso Professor que estejam convidados a participar: Ivo Castro, que atraiçoou a
causa como deixei dito, Constantino Garcia (da Universidade de Santiago) inimigo de Carvalho Calero e Rodrigues Lapa, principal autor da norma da Junta, Dieter
Kremer que fomenta na Alemanha a mesma atitude, Tavani, que também se mudou
de bando e que publicou o «Dicionário da Literatura Medieval Galega e
Portuguesa, suprimindo o traço de união, e que publica os mesmos livros em gra47

fias diferentes para galegos e portugueses. Esses e outros mais vão falar de
Rodrigues Lapa. Que infámia! E dos outros, dos seus amigos, dos que lhe escreviam ou o visitavam na sua casa de Anadia, também muitos deles professores universitários, quê? Só José Luís Rodríguez.
5.6. Em Bruxelas onde estivemos em Fevereiro de 1988 não havia tradutores
de português. E o mesmo nos cantaram que na maioria dos casos. A razão era que
os portugueses preferem presumir falando noutros línguas.
5.7. É que os portugueses preferem tratar com estrangeiros e inimigos antes do
que tratar com aqueles que são seus irmãos segundo a terminologia de Pessoa?
6.0. COMO RECONDUZIR «A POLÍTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA»?
6.1. Apesar das contradições da intelectualidade portuguesa, na Galiza está-se
a levar a cabo um lavor lento mas muito bom. Há empresas que fazem tudo na língua comum. Contamos com várias livrarias onde se vende o livro português:
Couceiro em Santiago e Corunha, Torga em Ourense. Há grupos de jovens que
vivem e sentem em português. Há cada vez mais galegos que amam a língua e
Portugal talvez mais do que os próprios portugueses. Há uma editora galega chamada Laiovento, que publica livro português tal qual sem o «traduzir».
6.2. Cada dia somos mais: professores das três Universidades galegas, de
Ensino secundário, de jovens trabalhadores ... que temos as ideias muito claras e
sabemos muito bem donde partimos e aonde queremos chegar. Portugal apoiou
Timor e este ano temos dous prémios Nobel do Timor. Galiza está ao lado, são muitos os séculos de colonialismo mas não morremos. Quando Portugal se vai dignar
olhar para nós?
6.3. Um ponto essencial é que os portugueses sintam o orgulho da sua língua
não só na teoria mas também na prática: que a apreciem, amem e fomentem por
cima de tudo, em Portugal e fora de Portugal. Que em todo acto público, em congressos e convenções exijam tradutores. Português que num caso destes opta por
falar outra língua diferente da sua não merece o nome de tal. Intentar falar ao primeiro que lhe vem cara de fora noutra língua sem que ninguêm lho peça, eu acho
que se trata de servilismo ou de um infantilismo que se deve rejeitar. Portanto,
sempre e em todo momento defender e enaltecer a sua língua fazendo uso dela.
Querer imitar o falar castelhano é baixar as calças ante quem nunca as baixa
perante os outros. O português é uma língua rica e muito importante dentro das
românicas e das que na actualidade se plasma a sabedoria dos povos. O Português
tem que ser ante tudo e sobretudo patriota. Não posso evitar citar aqui a Pessoa.
Eis o que ele nos diz: «Ser intensamente patriota é três coisas. É, primeiro valorizar em nós o indivíduo que somos, e fazer possível porque se valorizem os nossos compatriotas, para que assim a Nação, que é a suma viva dos indivíduos que
a compõem, e não o amontoado de pedras e areia que compõem o seu território,
ou a colecção de palavras separadas ou ligadas de que se forma o seu léxico ou a
sua gramática -possa orgulhar-se de nós, que, porque ela nos criou, somos seus
filhos, e seus pais, porque a vamos criando»8.
8. Pessoa, Fernando, Páginas intimas e de Auto-Interpretação, Edições Ática, p. 437.
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6.4. No relacionamento com a Galiza empregar em público e em privado só
única e exclusivamente a variante portuguesa e não aceitar que os livros editados
em português sejam adaptados à ortografia da Junta da Galiza. Todos os galegos
bem-intencionados lem perfeitamente qualquer texto em escritura portuguesa.
Fomentar, portanto, a difusão do livro português na Galiza e denunciar aqueles
escritores que se deixam ingenuamente manipular por galegos que empregam um
misto de português e castelhano na sua fala e nos seus escritos. E menos de um
governo que é mais centralista que o de Madrid e que no fundo deseja que na Ibéria
só se fale um idioma e este seja o castelhano. Fraga lribarne actua camaleonicamente e em Portugal diz umas cousas e na Galiza outras bem diferentes. E na maioria dos casos nem fala o galego macarrónico na Galiza. Fora esquece-se de tudo.
Não tem a categoria nem a dignidade do Jordi Pujol que nunca abdica da sua língua, mesmo que tenha que falar com castelhanos.
6.5. Portugal no seu relacionamento com a Galiza através da Comunidade de
Trabalho Galiza Norte de Portugal, deve medir-se muito bem. E ir por diante com
exigências: não se vê a televisão portuguesa na Galiza, as rádios só nas partes fronteiriças, a correspondência epistolar nunca funcionou pior. Uma carta de
Montalegre -a 27 quilómetros de Ginzo de Líniia- tem Cjile ir primeiro a Lisboa,
de Lisboa a Madrid e de Madrid a Ourense e de ali a Ginzo. E entrar no jogo de
prémios conjuntos escrevendo o mesmo com ortografias diferentes nem tem pés
nem cabeça. Nas principais cidades galegas deve haver imprensa portuguesa. Em
qualquer quiosque temos jornais franceses, italianos, holandeses, americanos, etc.,
menos os portugueses. Um governo que se glorie como talo primeiro que deve
fazer é que isto não aconteça.
6.6. Houve uma época na que comprar em Portugal livros brasileiros era uma
ganga. Hoje um livrinho qualquer do Brasil tem preços exorbitantes por causa dos
gastos de envio, quando no Brasil estão tirados. E isso é fazer política linguística?
Por quê não se incentiva a exportação e importação do livro português dentro da
comunidade lusófona. Ou por quê não se criam editoras conjuntas nas principais
cidades da lusofonia e se imprimem ao mesmo tempo em toda a parte os mesmos
livros evitando assim os custos que supõe o envio de livros e o tempo que se perde.
Hoje que problemas pode haver para que se editem conjuntamente livros em
Lisboa-Porto, Rio de Janeiro-São Paulo, Vigo-Santiago, Luanda-Lourenço
Marques? E Portugal e Brasil têm compromissos sérios com os países africanos
que estão a ser tentados por outros países para que mudem de língua.
6.7. Em Madrid há todos os anos o chamado prémio Cervantes da língua
espanhola com grande dotação. É que no nosso meio não se pode criar um prémio
de similar quantia com ajuda de todos? Devemos seguir contentando-nos só com o
chamando Grande Prémio já estabelecido?
7.0. CONCLUSÃO
7.1. São muitas as cousas que ainda ficam sem dizer, porque a farsa desta problemática é demasiado cumprida. Se queremos que a nossa Língua se desenvolva
como é devido, comecemos por lhe suprimir a palavra «política». Na Galiza a
Direcção Geral de Política Línguística foi criada para matar a Língua. Fomentemos
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entre todos um respeito e amor mútuo, com independência de ideologias ou filias
políticas, pois a Língua é de todos.
7.2. Que os livros portugueses se difundam amplamente no Brasil e os do
Brasil em Portugal, pois isto leva a varrer os preconceitos existentes e inconscientemente levam à unidade ortográfica.
7.3. Que Portugal e Brasil se voltem para os países africanos e lhe forneçam
todo tipo de material físico e humano.
7.4. Que nessa tarefa se conte com os jovens galegos que podem estar presentes como docentes.
7.5. Que antes de condecorar ou convidar a galegos se tenham presentes as
consequências a que isso pode levar a respeito da Língua.
7.6. Pertencemos à Europa do mercado mas devemos lutar por uma Europa dos
povos onde a história deve ser reconduzida para que cada grupo volte àquele do
que foi afastado por caprichos de reis ou dos governos, porque a Galiza, tanto etnográfica como geograficamente e desde o ponto de vista linguístico, é uma prolongação de Portugal, ou Portugal é uma prolongação da Galiza, dá o mesmo, como
deixou dito Otero Pedrayo 9. E na Galiza ou se fala português como é devido ou se
fala castelhano.

9. Caste!ao, atera Pedrayo, Suárez Picallo, ViIla.. Poote, Discursos Parlamentarios (1931-1933), ed. de Xosé Luís Garcia,
Ed. do Castro, Sada-A Corunha, 1978, p. 103.
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Das gramáticas latinas à
Gramática da Linguagem Portuguesa
de Fernão de Oliveira, primeiro gramático lusófono
Carlos DA COSTA ASSUNÇÃO
(Universidade de Trás~os~Montes e Alto Douro ~ Vila Real)

Se hoje possuímos excelentes gramáticas para estudo do português, desde a de
Celso Cunha! Lindley Cintra à de Mário Vilela, para o português contemporâneo,
desde as de Napoleão Mendes de Almeida e a de Lima Coutinho à gramática linguística de Maria Helena Mateus et alii , isso não quer dizer que tenham sido breves nem fáceis percursos didácticos desde os primórdios da nossa Língua. Foram
lentos, acidentados e árduos.
1. De todas as gramáticas que surgiram na Idade Média, mereceram acolhida
as de Donato e de Prisciano. Élio Donato (350 d.C.), preceptor de São Jerónimo,
escreveu Ars Grammatica, em duas partes: ars minor, feita de perguntas e respostas, dedicada aos principiantes, tratava somente das partes do discurso; ars maior,
disposta pelo modelo de Carísio. Tal foi o prestígio de Donato na Idade Média com
a sua obra que o seu nome passou também a significar gramática. Vieram depois
as Institutiones Grammaticae de Prisciano (500 d.C.), em 18 livros, catorze dos
quais dedicados às partes do discurso. Neste famoso livro de Prisciano, ainda hoje
citado por gramáticos e linguistas, somente os dois últimos livros tratavam de sintaxe, mesmo assim ainda preso à orientação antiga de Apolónio Díscolo (130 d.C.)
que da constructio latina tinha concepção meramente mecânica - agrupamento de
palavras.
Ora, a morfologia, a lexicografia, a ortografia, nos estudos das línguas, são
mais fáceis que a sintaxe. Não merece ser assinalado o facto característico, na língua portuguesa, de que, até hoje, são muito poucos os estudos sobre estes assuntos e sobre a sintaxe histórica. É que somente a partir do advento da Ciência da
Linguagem, com Bopp e Diez, surgiram respeitáveis estudos de sintaxe, principalmente na Alemanha, com Delbrück.
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A obra de Prisciano teve imensa influência na Idade Média, muito particularmente na Itália e em Portugal, segundo se vê do Index codicum bibliotecae
Alcobatiae, Lisboa, 1775, onde aparecem os trabalhos de Prisciano (século V) e de
Papias (século XI) (1), entre outros, autores então muito lidos pelos monges de
Alcobaça, nas aulas de latim. Da obra de Prisciano, fez Rábano Mauro, arcebispo
de Mogúncia, no século VII, um resumo (Excerptio), trabalho que na Idade Média
foi muito usado.
Ainda na Idade Média (1199), aparece uma gramática sob o título Doctrinale
de Alexandre de Villedieu, dividida em Orthographia, Etymologia, Dyasintastica
(sintaxe) e Prosodia. Na etimologia estava a morfologia, isto é, as partes da oração.
Tal divisão perdurou até os fins do século XVIII, conforme se vê na Arte da
Grammatica da Lingua Portugueza de Lobato (1770) (2) e na Gramática Latina
de Vóssio. Kroll afirma que o livro de ViIledieu foi composto em hexâmetros, sob
a influência de Donato, e ficou preso à rotina e muito embrulhado em subtilezas
dialécticas (3); todavia, Leite de Vasconcelos declara que o livro teve grande divulgação na Idade Média, - o que confirma o asserto de que aquele foi um tempo em
que o estudo do latim se baralhou nas malhas da escolástica e dominou o pensamento de que um bom gramático havia forçosamente de ser péssimo teólogo (4).
A gramática portuguesa renascentista tem como fontes principais Prisciano e
Donato, os grammatici antiqui, e Villedieu. Estudos realizados por Carolina
Michaelis, António Cruz, Mário Martins, Avelino de Jesus Costa, Artur Moreira de
Sá, Francisco da Gama Caeiro, José Mattoso, e recentemente Telmo Verdelho,
entre outros, dizem-nos que a produção gramatical portuguesa anterior a meados
do séc. XIV é bastante reduzida; no entanto, foi com a Ars Grammatica de Donato,
as Institutiones Grammaticae de Prisciano e mais tarde o Doctrinale de Villedieu,
que a língua portuguesa foi ganhando a consciência de ser língua e que aos poucos
começa a ser utilizada pelo povo e, como resultado, aparece a primeira sistematização da língua, em 1536, com a publicação da» Grammatica da Lingoagem
Portuguesa», de Fernão de Oliveira, o primeiro gramático da lusofonia.
Os Códices, obras valiosíssimas da Biblioteca Nacional e de Oxford, que a
seguir se enunciam, contêm muita informação sobre as primeiras gramáticas:
1. Papias (5), vocabulário em pergaminho de letra francesa, séc XII, séc.xm
e a respectiva gramática nos fólios(l55-219) (6);
2. O Derivationes, dicionário alfabético e etimológico, de Uguccione de
Pisa (7);

(I) Cf. José Leite de Vasconcelos. A Filologia Portllgllesa, Bertrand, Lisboa, 1888, p. 25. O mesmo trabalho de Leite de
Vasconcelos reapareceu refundido nos Opúsculos, vol. IV. Imprensa da Universidade, Coimbra, 1929.
(2) Cf.Anlónio José dos Reis, Arte da Grammatica da linglla portllglleza, composta e offerecida ao I1.mo sr. Sebastião José

de Carvalho e Melo, Marquez de Pombal, etc .• Lisboa. na Reg. Otl Imp., 1802, p. I.
(3) Cf. Wilheim Kroll. História da la Filologia Clássica, p. 95.
(4) Cf. Leite de Vasconcelos, Filologia, p. 24. Lembre-se o famoso sonho de São Jerónimo, quando Cristo lhe aparece e pergunta se o doutor era cristão. Sim! Respondera. «Cicero11lianus es, non Christianus» -fora a resposta condenadora.

(5) Cf. Cad. Alcob. CCCXCIl - CCCXCIV /424-426. A edição é, segundo P. S. Alen, dos finais do séc. XV: Papias.
Vocabularium, Milão, 1476.
(6) Cr. Amadeu Rodrigues Torres, Dasfronteiras sem gramática à gramática semi'·onteiras. Contributo para a gramatologiafranco·portuguesa, Fondation Calouste Gulbenkian. Centre Culturel Portugais, Paris, 1983, p. 635-637.
(7) Cf. Cód. Alcob. CCCXCV/227.
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3. Duas Gramáticas de Prisciano;
4. O Graecismus de Évrard de Béthune,1212 (cód 204, de 71 fólios);
5. O Doctrinale de Alexandre Villedieu (cód.52);
6. Dois Glosários latinos (8) (cód 151, de 151 fólios, séc XIII), atribuídos a
Alexandre Villedieu;
7. Glósulas ao Graecismus, (cód 204, de 71 fólios, séc.xIV, 20 metade);
8. As Notabilia gramaticais alcobacenses (cód alc.47 e 79),1427; este, de 1488,
contém anotações à gramática latina, acompanhadas de exemplificação em português; o primeiro de formas epistolares, que no dizer de Kristeller « é um dos germes ferazes do Humanismo, ao conseguir transpor para a redacção das cartas a
estrutura que Cícero reservava à prosa oratória» (9);
9. As Materies gramaticais de António Martins publicadas com a gramática de
Pastrana (o Thesaurus Pallperum siue SpeculltTn Puerorum) impressa em Lisboa,
1a edição em Portugal por Valentim Fernandes, em 1497 (lO);
10. Normas de prosódia em harmonia com os usos de Claraval (manuscritos
com os números 37 e 149);
11. Os Comentários de Pedro Rombo que acompanham, ao modo de escólios,
a gramática de Pastrana (12);
12. A síntese que Pedro Rombo elaborou das Materies de António Martins e
publicado também em anexo à gramática de Pastrana (13);
13. O manuscrito Gramatical (fols.7-7v, CoI Digby, 26, Bodleyan Library,
Oxford, séc XIV);
14. O manuscrito gramatical (fols.76-82v), no mesmo códice do manuscrito
anterior, escrito em português com o título «Reglas pera enformarmos os meninos
en latim>.
Foi graças à publicação pela Biblioteca Nacional do Catálogo dos Códices
Alcobacenses e pelo conhecimento dos manuscritos de Digby que ficámos a saber
quais os autores latinos mais conhecidos dos mestres portugueses. O culto dos gramáticos latinos, em especial, como já referimos, Donato, Prisciano e Villedieu,
leva o gramático castelhano, António Nebrija, a afirmar que « De entre os antigos, tem em conta Diomedes, Foca, Sérvio, Prisciano, Donato; de entre os mais
recentes, Alexandre, Evenardo, o Catholicon» (14).
Foi graças a estes documentos, que reúnem observações gramaticais muito
importantes, que tomámos conhecimento de aspectos nucleares da gramática,

(8) Cf. Cód. Alcob. CCCXCIV/204.
(9) Cf. PaulO. Kristeller, Renaissance Thought and irs sources, New York, M. Mooney. 1979, pp. 85 e ss. 230 e ss.; Cf.
Amadeu TOlTes O. C. p. 637.
(10) Antonii Martini, primi quondam huius artis Pastranae in alma Universitate Ulixbonensi praeceptoris, MaterierulTI editio a Baculo Caecorum Breviter collecta. Lisboa, Valentim Fernandes. 1947. (BNL, ine, 1427).
(lI) Cf. Cód. Alcob. CCLXII/37 e CCXLI/149.
(12) No compendium breve et utile siue traetatus intitulatus Thesaums Pauperum siue Speculum Puerorum. Editum a magistro lohanne de Pastrana, Lisboa, Valentim Fernandes. 1947 (BNL, ine. 1425).
(13) Materiarurn editio ex Bando Caecorum a Petro Rombo in Artibus Baccalario breviter collecta, Lisboa, Valentim
Fernandes, 1948. (BNL, ine, 1426).
(14) CC António NebJija, lntrnductiones in [atinam graml11atice/1/, Logronho, lmp. Arnaldo Guilherme. 1508, foI. A4.
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como sejam, entre outros, as partes do discurso: verbo e suas conjugações paradigmáticas, os genera verbais, as personae, as figurae, a distinção entre tempos
verbais, os advérbios, as preposições, os graus dos nomes; a sintaxe (a construção)
da frase, principalmente nas notabilia:, morfologia e sintaxe verbais, a gramática
«figurativa» (metaplasmo, tropos e schemata), vida cultural do tempo.
Para Keit Percival (15) «são relevantes para a teoria gramatical renascentista
certas correntes na tradição gramatical na Europa meridional (neste caso a
Provença e o norte da Itália) que coexistiram em parte com o desenvolvimento da
gramática modista na Alemanha e no norte de França. Foi de facto esta versão
meridional da tradição gramatical ocidental que, ao florescer nos séculos XIII e
XIV, forneceu fundamentação teórica às produções gramaticais humanistas do
século XV. Pode, portanto, considerar-se a linguística renascentista como não
sendo senão um passo ulterior da teoria gramatical medieval, uma simples manifestação de uma variedade local da gramática da Idade Média»(l6).
Percival termina afirmando que «a teoria linguística renascentista tem as suas
origens numa tradição escrita gramatical e lexicográfica que emerge na Itália e na
Provença do século XI e se desenvolveu até um determinado grau, independentemente da tradição setentrional (familiar) representada pelos tratados modistas e
pelas gramáticas em verso (o Doutrinal de Alexandre Villedieu e o Grecismo de
Evenardo de Betúnia)>> (17).
A gramática renascentista portuguesa aparece-nos assim como uma espécie de
ponto de chegada de todo um processo evolutivo que culmina com os humanistas
que a reorganizam e orientam. Deste modo a gramática já não é apenas a descrição
do funcionamento da língua; não é apenas ars que os escolásticos gostavam de
definir como sendo» «... plurium praeceptorum collectio ad unum finem tendentium» (18). A gramática é, essencialmente, um meio didáctico e por isso deve ser
organizada em função do aprendente. A este propósito, Aldo Scaglione lembra que
«um manual medieval era o instrumento do professor dirigido à preparação de
futuros professores, de leitura complexa mesmo que o assunto fosse, em algum
sentido, elementar. Ao contrário, o manual humanista era para o estudante, pelo
que será necessariamente mais fácil de ler, ao mesmo tempo que o estudante era
alvo de uma pedagogia que o considerava mais como futuro cidadão do que futuro professor ou académico profissional» (19).
Desta forma a gramática medieval vai perdendo, pouco a pouco, os elementos
herdados dos modistas: a atitude filosofante no estudo da língua, transformando
esta num pretexto para disputas metafísicas e lógicas; a definição dos termos do
(15) Cf. w. K. Percival, The Gral1111latical Tradition and the Rise Df Vemaculars, in 1110mas A. Sebeok, Current Trends in
Linguistics, voI. 13, Haia-Paris, M outon; 1975. p. 23l.
(16) Cv. K. Previval O.c. p. 231, in Manuel Saraiva SalTeto, Antecedentes Medievais da Gramática Renascentista, in O
Humanismo Português 1500-1600,11 Centenário da Academia das Ciências de Lisboa, 1988. 0.166.
«ln Spain and Portugal the pre-humanistic grammar of Juan Pastrana (the compendilllll grammatice) vas still popular
in the sixteenth century in spite of the impact of lhe works of the humanist Antonio de Nebrija». W. Keith Percival,
"Gramatical tradition" Current Trends, 1975, p. 240
(17) Ibidem, p. 233.
(18) Cf. Aldo D. Scaglione, Ars Grammatica. Haia-Paris, 1970, p. 25.
(19) Id lbidem, p. 26.
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aparelho metalinguístico que se reduzirá ao mínimo; a anulação dos excursos onde
cabiam as controvérsias sobre questões de método ou relativas à defesa da coesão
de todo um edifício interpretativo; a própria sintaxe, essa notável e verdadeiramente original criação dos gramáticos dos modi significandi -a diassintáctica-,
ver-se-á objecto de excisões sucessivas até quase se reencontrar com a arcaica
«sintaxe regencial» dos antiqui como Prisciano ou, mesmo, com o modelo que este
confessadamente quis imitar, a Peri Sintaxeos de Apolónio Díscolo. O autor anónimo dos finais do século XIII a quem ficamos a dever a afirmação de que «os gramáticos devem aplicar-se sobretudo ao estudo da construção» (studium grammaticorum praecipue circa constructionem uersatur) (20) não ficará esquecido pelos
gramáticos do século XVI, como um Estêvão Cavaleiro ou um Francisco Sánchez
de las Brozas» (21).
Era necessário e urgente que a aprendizagem do Português se fizesse por uma
gramática portuguesa. No final do século XV aparecem cópias manuscritas das
Regulae Grammaticales (1414) de Guarino Verona e os Rudimenta Grammatices
(1468) de Nicolau Perotti que vão ser os grandes motores da renovação gramatical
portuguesa.
Em 1449, são adquiridos por D. Afonso V «dous livros de grammatica darte
nova» e, em 1450, «hum livro de grammatica nova» (22).
Pela segunda vez, em Portugal, aparecem as expressões «arte nova», «grammatica darte nova», «grammatica nova» dado que, já em 1442, em documento
notarial e referido por António Martins, Beja, aparece a designação «mestre de
grammatica nova» (23).
Esta renovação dos estudos gramaticais já é relevante e significativa (24).
Contrapondo com esta tentativa de vernaculização da língua, existiam, já na época,
os puristas latinos que se encontravam num pólo oposto e cujo principal mentor
era Lourenço Valla (1444) e cujo objectivo principal era defender um usus assente nos autores latinos clássicos (25).

(20) Cf. Trurot. Extarits de Divers Manuserits Latins. Paris. 1969 (reimp.: Minerva, Francforte, 1964). p. 213.
(21) Cf. ANTT; Leitura Nova, Extras, «Quitação a Gonçalo Eanes tesoureiro das iffantes dona Catarina e dona loana ... » cujo
treslado tem início no FoI. LXII v, coI. I. As passagens citadas enconlram-se, respectivamente, no foI. LXIII, coI. I, linhas 8-9 e LXIV IV, coI. I, linhas 30-31.
(23) Cf. A. Moreira de Sá, Chartula/'ium Universitatis Po/'tugalensis, vol. IV, Lisboa, 1970, pp. 347-348, citado por A. S.
BalTeto, O.c., p. 169.
(24) "This slow development of humanism, its co-existence over quite a long period of time with scholasticism, is important for its effect on grammatical theory for it means that many grammarians reccived a Scholastic training and retained elements of medieval practice in their works». G. A. Padley, Grammatical theor)' in Western Europe J500-1700,
Cambridge, 1976, p. 6.
(25) Valla é geralmente citado nas gramáticas latinas portuguesas do séc. XVI. Nomeiam-no: Estevão Cavaleiro, Máximo
de Sousa, André de Resende, Jerónimo Cardoso, Fernando Soares Homem, Não será tarca fácil dar conta da recepção
que este autor teve em Portugal no séc. XVI e nos seguintes. Acrescentemos apenas como significativo exemplo a especial referência que lhe dedica o Infante D. Duarte na Oraçüo em louvo/' da Filosofia proferida no colégio da Costa
(antes 10 de Nov. de 1543):
«Entre hos Grammaticos Nebrissente /sic/ dos Espanhoes mais docto, Prisciliano /sic/ nom menos antigo que elegante, Diomedes, Donato, Servia, Linacro, Peroto, e os mais que nesta arte floreceram se devem de ler. Esqueciame
Lourenço de Valla o qual diante de todos ouvera de nomear o qual nom sey se recebeo tanta honn'a das Musas em sua
singular eloquencia quanta lhe fez em detenar /sic/ a barbaria e restituir o Latim a seu antigo primor homem doctissimo em Grego e em Latim, e que hanrrou as Musas com sua agudeza>}, A.M. de Sá, A Universidade de Guimarües,
Paris, 1982, p. 201. As sérias dúvidas assinaladas na lição filológica deste texto, precariamente transmitido por A.
Caetano de Sousa, não prejudicam ao nosso propósito.
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A tarefa realizada por Guarino e Peroti, defendendo uma gramática da língua materna, tem continuidade em João Vaz, nos seus ln grammaticae rudimentis commentarii. Diz na introdução «decidi empreender tal tarefa [a composição dos commentarii] depois de reflectir sobre o imenso trabalho a que, hoje
em dia, são os nossos estudantes sujeitos sem que por isso sejam guiados ao
longo daqueles caminhos que rapidamente conduzem à larga via de onde os
atalhos se avistam» (26).
Estêvão Cavaleiro, mais tarde, no prólogo da sua nova Grammatices Mariae
Matris Dei Virginis Ars (1516), tem precisamente a mesma opinião e cita, pela
positiva, gramáticos mais recentes como o próprio Valla e Nebrija, entre outros
(27), quando já tinha saído a lume a primeira sistematização de uma língua românica, a Grammatica Castellana (1492) de António Nebrija (28).
A língua portuguesa esperaria até 1536, data da la edição da Grammatica da
Lingoagem Portuguesa de Fernão de Oliveira, o primeiro gramático da lusofonia
(29). Rodrigo de Sá Nogueira a propósito desta gramática diz: «A gramática de
Fernão de Oliveira (1536) foi a primeira que se publicou em português; foi a primeira que se publicou do português e de um português; foi a primeira que se publicou do português e em Portugal» (30).
Aparecem, a nível da literatura, algumas manifestações contra o predomínio
da cultura latina; por exemplo, D. Duarte, no Leal Conselheiro, recomenda «grande cuidado e parcimónia na adopção de palavras da língua latina», apresentandose, assim, no acertado dizer de Agostinho de Campos, «como o mais antigo defensor da vernaculidade e o mais antigo paladino da nossa linguagem» (31). Na obra
acima referenciada, D. Duarte tem um capítulo intitulado «Da maneira pera bem
tornar algua leytura em nossa Iynguagem» no qual resume algumas regras de tradução, destacando-se entre elas a recomendação expressa à fidelidade do texto, a
utilização de palavras estritamente portuguesas, não alatinadas, o respeito ao
decoro, além das exigências de clareza, elegância e concisão (32).
2. Com o Renascimento, as línguas nacionais passaram a ter virtudes antes
desconhecidas. É certo que o primeiro livro didáctico sobre uma língua vulgar da
Europa fora o de Biblesworth (1280), e também uma gramática e uma poética que
ct'. João

Vaz, COl1Zl1lenfarii in grammatica, in arte discendi et componendis carminihus, Lisboa, Hermão Campos,
1501. foI. a!.
(27) Cf. Américo da Costa Ramalho, Um capítulo da história do humanismo em Portugal: 0, «?rologus» de Estêvüo
Cavaleiro, in Humanitas, Coimbra. Fac, Letras, XXXIX-XXX (1977-78), pp, 51-74,
(28) Cf, Élio António Nebrija, Grammatica Castelhana, 1492, Salamanca,
(29) A I.' edição é um volume de formato médio que consta de 38 folhas inumeradas; porém o exemplar da B,N,L, tem-nas
numeradas a lápis; estão distribuídas da seguinte forma: 1 de frontispício; 2 de dedicatória; 72 de texto e 1 de fecho,
Cf. J. Pedro Machado, Bihliogrqtia Filológica Portuguesa. Lisboa, Centro de Estudos Filológicos, fichas n.o 465, 1938,
onde nos aparece uma descrição mais pormenorizada desta obra.
Sobre a história editorial desta obra consultar. também. Amadeu Rodrigues Torres. Actas do I! Encontro sobre a
História Dominicana, Tomo 1, Separata 26, Fernão de Oliveira e a próxima edição crftica da sua «gramm(lf;Ca da
Lingoagem Pqrtugues"", VaI. IV, 1-1991, pág. 198: Amadeu Torres, neste artigo cita todas as edições até 1980, num
total de seis. E de salientar que a melhor edição crítica é de autoria de Amadeu Torres, 1989. e será essa a que seguiremos nas citações que fizermos.
(30) Cf. Rodrigo Sá Nogueira, "Prefácio», Grammatica da lingoagem portuguesa por Fernão de Oliveira, 3,' edição. José
Fernandez Júnior. Lisboa. 1933. p. 7,
(31) Cf. Albino Forjaz de Sampaio et alii, HistlÍria dll Literatura Portuguesa Ilustrada, VaI. I. Paris, Aillaud e Bertrand.
1929, p. 338,
(32) Cf. J. Leite de Vasconcelos, Opúsculos, Vol. IV: Filologia (Parte II). Coimbra, Imprensa da Universidade. 1929, p. 863.
(26)
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se redigiram no provençal (33). Na Itália, já Dante Alighieri escrevera La Divina
Commedia no dialecto toscano, -ousadia que lhe valeu críticas de latinistas
inconformados com a ousadia revolucionária. O próprio Petrarca, que também
escrevera em toscano, parece que nenhuma glória esperava dos seus poemas em
vulgar, mas do que escrevera em latim -De Africa. Mas foi António de Nebrija
quem, na Espanha, a pedido dos reis católicos, compusera a primeira gramática
castelhana, em 1492. Foi o primeiro latinista a dedicar-se ao vulgar. Refez, com
originalidade, a divisão clássica das categorias gramaticais, agora aumentadas para
dez: nome, pronome, artigo, verbo, particípio, gerúndio, nome participial infinito,
preposição, advérbio, conjunção. Repôs a interjeição no quadro dos advérbios e
justificou eruditamente porque se afastara da tradição latina (34).
Em 1525, Pietro Bembo escreveu em Veneza -Prose della volgar línguaonde propõe a fala de Florença como língua comum de toda a Itália. Em 1530, em
Londres, J. Palsgrave publica Esclaircissement de la langue française, visando
ensinar aos ingleses. O doutor Dubois escreveu em latim sobre gramática francesa (35) em 1531.
Inspirado em Nebrija, e mais em Varrão e Quintiliano, o Padre Fernão de
Oliveira, em 1936, publica a primeira gramática da língua portuguesa, adiantandose, assim, a Pierre la Ramée (Ramus). Parece que Fernão de Oliveira, homem de
ouvido apurado, escrevera para ensinar a língua a estrangeiros, tal é o cuidado que
põe em descrever os sons portugueses, o que faz com felicidade, embora naquele
tempo não existisse a fonética organizada cientificamente, como hoje.
Fernão de Oliveira, exímio cultor do português do seu tempo, conhecedor das
letras sagradas e profanas, tinha fácil a palavra e ardente o entusiasmo reformador.
Por isto pagou no cárcere a ousadia de elogiar os hereges ingleses, querer distinguir catolicismo de romanismo, e, ainda por cima, condenar a supremacia papal e
o culto das imagens.
Merece ser considerado um dos maiores portugueses do seu tempo. Pensador,
erudito e sábio, latinista, renovador da retórica de Quintiliano e, afinal, em
Portugal, a mostrar-se original em coisas de gramática (36).
Incompleta e um tanto assistemática, a Gramática da Linguagem Portuguesa
apresenta-se dividida em três partes: fonética e ortografia, morfologia, sintaxe ou
construção. A fonética e a ortografia são as partes mais desenvolvidas em detrimento da morfologia e da sintaxe e ao esquecimento da quarta parte da gramática,
em alto reapreço no renascimento, que era a retórica, embora aluda de passagem a
qualquer coisa com ela relacionado, como a prosódia e as dicções figuradas.

(33) Cf. Albert Dauzat, La Filosofia dei Lenguage, Libreria Y Editorial «EI Ateneo», Buenos Aires, 1947, p. 147 -fala em
Gautier de Biblesworth. Brunot, no passo citado, supra, fala de Walter de Biblesworth. Walter é alemão; Gautier é trad.
francesa.
(34) Para a gramática de Nebrija referimo a ed. feita em Madrid, 1946, por Pascual Galindo Romeo e Luis Ortiz Mufioz,
em dois volumes. Veja-se, em particular, o Prólogo e o Cap. I do Liv. III, que estuda a Etimologia e a Dicção.
(35) Cf. L. Homburger, Le Langage et Les Langues, Payot, Paris, 1951, p. 85 e 86.
(36) Para maiores esclarecimento sobre Fernão de Oliveira, consulte-se: Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Vol.
XIX, p. 363 e sgs.; Enciclopédia Portuguesa Ilustrada, de Maximiano Lemos, vol. VIII; Diogo Barbosa Machado,
Biblioteca Lusitana, 2.' ed., Lisboa, 1931, p. 43; Inocêncio da Silva, Dicionário Bibliográphico Português, Lisboa,
1859, p. 289 e 290; Henrique Lopes de Mendonça, Livro da Fábrica das Naus, Lisboa, 1898, onde há exaustivo estudo da vida e da obra do famoso padre português.
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Da 1a parte constam informações fonéticas que, no dizer de Sá Nogueira não
se podem desprezar: a articulação das vogais e consoantes, precisada com aproximações eventuais ao castelhano, latim, grego, hebráico e árabe; divergência entre
a prolação dos sons e a sua imagem grafémica; centro silábico e ditongos; acentos
e suas normas; ortografia e evolução; o cuidado na intromissão de estrangeirismos
e sua mais capaz adaptação (37).
Na Morfologia estuda as palavras ou dicções primitivas, compostas e derivadas; os arcaísmos e neologismos; o valor semântico dos prefixos; as declinações
ou flexões nominais e verbais; a evolução semâmtica dos vocábulos.
A sintaxe, à semelhança das gramáticas latinas, tem pouco desenvolvimento:
apenas página e meia.
É claro que, hoje, pensamos que Fernão de Oliveira deveria ter desenvolvido
mais os temas e que estes deveriam estar melhor distribuídos e melhor sistematizados. O próprio autor estava consciente disso e promete várias vezes ao longo da
gramática que alguns aspectos serão melhor tratados em obras que virá a publicar,
o que não aconteceu.
Fernão de Oliveira, homem evoluído, quis que se estudasse a língua portuguesa independentemente da latina e justificava-se criticando o uso do tempo: «O estado da fortuna pode conceder ou tirar favor aos estudos Iiberaeso E esses estudos
fazem mais durar a gloria da terra em que tlorecem, porque Grecia e Roma so por
isto ainda vivem, porque quando senhoreavam o mundo mandaram a todas as gentes a elles sogeitas aprender suas linguas, e em ellas escreviam muitas bõas doutrinas; e não somente o que entendiam escreviam nellas, mas tambem trasladavam
par 'ellas todo o bo que liam em outras. E desta feição nos obrigaram a que ainda
agora trabalhemos em aprender e apurar o seu esquecendo-nos do nosso. Não façamos assi; mas tornemos sobre nós, agora que he tempo e somos senhores, porque
milhor he que ensinemos a Guiné ca que sejamos ensinados de Roma» (38).
A escola linguística que se criou no Portugal renascentista, iniciada por Fernão
de Oliveira e continuada por João de Barros e Duarte Nunes de Leão, resolveu
muitos problemas característicos para a época: os problemas de apologia da sua
língua, os de codificação de uma norma,de descrição de fonologia, morfologia e
sintaxe, de história da língua.
Com efeito, a grande proeza linguística de Fernão de Oliveira e também de
João de Barros foi a de dotarem a língua portuguesa de um estatuto que até então
não possuía, tornando-se numa língua da comunicação e um espaço privilegiado
de expressão. Ora, essa conquista nobilitante de que Dante fora o primeiro arauto
(nobilior est vulgaris) teve de fazer-se, à custa do latim, estabelecendo-se assim
um novo contraste entre a linguagem do presente e a linguagem do passado. Mais
ainda, entre a linguagem escrita e falada, o português, e a linguagem só escrita, o
latim.

(37) Cr. Amadeu Torres, Dos Códices Medievos à Gramática de Fanüo de Oliveira. in Dacrítica, Braga, 1988.
(38) Cr. Fernão de Oliveira, Gramática de Linguagem Portuguesa, edição crítico-facsimilada, por Amadeu Torres, 1989,
cap. IV, pág. 43.
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Os autores das primeiras descrições do português contribuiram muito para o
desenvolvimento e até para a formação de conceitos, actuais para a linguística. Eles
foram os grandes patronos da língua portuguesa. A este propósito, Rebelo Gonçalves
afirma que «se é certo que foram úteis alguns esforços anteriores -como o magistério de António Mattins, que leu na universidade ulissiponense a Arte de João
Pastrana, como o labor de Cataldo Sículo, que, embora estrangeiro, difundiu em
Portugal o gosto dos estudos gramaticais-, o que vale de facto a inauguração da
nossa linguística são as obras de Fernão de Oliveira, João de Barros, Duarte Nunes
de Leão e Pêro Magalhães Gândavo» (39).
Mas a tradição da época mencionada não se limita por atenção à língua nacional. É lógico que a época da expansão colocou perante os gramáticos muitos problemas novos que se iriam traduzir em resultados completamente novos para toda
a civilização ocidental. Estes resultados têm dois aspectos: a divulgação do português nos novos territórios e a intluência do estudo de novas línguas na tradição
gramatical europeia.
Para além destes contributos, aparecem outros, bem vivos, hoje, entre nós e até
objecto de alguma polémica como o caso dos estrangeirismos. Fernão de Oliveira
justifica plenamente a adopção de termos estrangeiros, desde que os mesmos
sejam necessários, mas defendendo que esses termos sejam escritos com ortografia portuguesa, a não ser que não estejam adoptadas «As dições alheas são aqueellas que doutras linguas trazemos à nossa por algua necessidade de costume. Trato,
arte ou cousa algua novamente trazida a terra. O costume novo traz a terra novos
vocabulos ... » (40). É o próprio Oliveira que justifica esta teoria afirmando não
existir nenhum desdouro nisso, pois Quintiliano no primeiro livro é do mesmo
parecer « ... os latinos usavam dos vocabolos emprestados quando lhos seus faltavam, que também da nossa lingua tomaram alghus, como nós tomamos da sua, os
quaes como nossos os havemos de tratar e pronunciar e conformar ao som da nossa
melodia e ao sentido das nossas orelhas», não se esquecendo de chamar a atenção
para o facto de terem de ser reconhecidos pelas autoridades linguísticas, ao afirmar». E para que isto seja bem feito he necessario que nesta parte não tenha licença
senão quem com habelidade e saber for merecedor della» (42). Ainda a este propósito, embora reconheça que não se tem licença para criar palavras novas discricionariamente, admite o neologismo como necessário: «Esta tal cousa nunca ainda
foi vista; portanto não pode ter nome. Se agora de novo for achada, trará também
voz nova consigo» (43).
Outros aspectos evidenciados pelo gramático quinhentista, plenos de actualidade, têm a ver com as diferenças linguísticas entre os vários grupos sociais bem
como as variações dialectais» porque os homens falam do que fazem; e portanto
os aldeãos não sabem as falas da corte e os çapateiros não são entendidos na arte
do marear, nem os lavradores d/ Antre Douraminho entenden as novas vozes que

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

Cf.
Cf.
Id.,
Id..
Id..

F. Rebelo Gonçalves. História da filologia portuguesa, BoI. Filol., Lisboa, 4 (1-2). P. 7,1936.
F. de Oliveira. O.c., cap. XXXIl, pp. 101-104.
ibidem. cap. XXXI, p. 101.
ibidem, cap. XXXI, p. 101.
ibidel1l. cap. XXXVII, p. 105.
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est'ano vieram de Tunez com suas gorras» (44), e o estudo dos arcaísmos bem
como dos seus efeitos estilísticos, que podem dar alguma graça ao contexto, quando usados com propriedade sem destoar do assunto. «O uso destas dições antigas,
diz Quintiliano, traz e dá muita graça ao falar, quando he temperado e em seus
lugares e tempos. ( ... ) porque muitas vezes alghuas dições que ha pouco são passadas são já agora muito avorreçidas, como abém,a juso,acajuso, a suso e hoganno, algorrém e outras muitas. E porém se estas e quaesquer outras semelhantes as
metéremos em mão d'hu homem velho da Beira ou aldeão, não lhe pareçerão
mal» (45).
Concluindo, pode-se dizer que, na época renascentista, se deu um grande
impulso para o desenvolvimento da doutrina linguística europeia. A nova situação
fortaleceu a atenção de filólogos portugueses para as questões de sociolinguística.
A necessidade de descrever línguas exóticas contribuiu para a formação de novos
conceitos linguísticos, para a criação de novos tipos de gramáticas, cujo principal
pioneiro foi Fernão de Oliveira.
Como conclusão, podemos dizer como já o referiu Coseriu a propósito de
Oliveira «merece um lugar de considerável destaque na história da linguística
românica e na linguística em geral. Ele é, depois de Nebrija, um dos gramáticos
mais originais (em certo sentido o mais original) e o mais importante foneticista da
Renascença na România. As suas ideias, na lexicologia e naquilo a que hoje se
chama sociolinguística, são notáveis e a sua contribuição para o tratamento funcional das línguas na línguística descritiva é a de um grande precursor» (46).
Fernão de Oliveira foi o primeiro português a objectivar as estruturas da língua
portuguesa, a delinear-lhe o corpo orgânico e a defendê-la como modelo de aprendizagem e de estudo contra o predomínio da latina e da castelhana a fim de que,
bem sabida e cuidada, a pudéssemos ensinar a muitas outras gentes, como realmente aconteceu (47).

(44) Id., ibidem. cap. XXXII. pp. 103-104.
(45) Id., ibidem. cap. XXXVI. p. 114.
(46) CF. Eugenio Coseriu, Língua e Funcionalidade em F. de Oliveira. S. Paulo. 1990, p. 46.
(47) Cf. Amadeu Torres, Oc.. p. 168.
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Notas sobre a metafonia nominal galega
Júlio DIÉGUEZ GONÇÁLEZ
(Universidade de Santiago)

As reflexons a seguir sobre a questom da metafonia nominal nas falas galegas
surgem, basicamente, da re-Ieitura de parte da bibliografia existente sobre este
assunto e do confronto dos dados que foram tomados em consideraçom pelos
investigadores deste fenómeno com os que eu próprio podo obter da análise da
minha fala, ou mais exactamente, a da freguesia em que nascim e que no essencial
continua a ser a que uso no dia a dia, e que nom é outra que a do concelho ourensano de Chandreja de Queixa. A minha fala, em concreto, é a da freguesia de Sam
Pedro de Casteloais, desse concelho, e acho que esta precisam é necessária porque
os dados de que disponho som estritamente desse lugar e também nom estou em
condiçons de avaliar o grau de diversidade que poda haver dentro de um concelho
que é, territorialmente, bastante extenso.
À hora de analisar a sobrevivência da metafonia na língua actual é necessário,
de início, acautelar-se em relaçom a várias hipóteses de erro. Em primeiro lugar,
as vogais abertas das falas galegas em muitos casos correspondem a castelhanismos, os quais, ao ser adoptado~ polos galego-utentes, costumam ser integrados
com vocalismo tónico aberto. E o caso, na fala de Casteloais, de bólsolbólsa,
palavra em que podemos ter a segurança de que nom há um influxo metafónico; a
comparaçom mecánica com o castelhano levaria-nos a essa conclusom errónea: em
castelhano nom é *buelsa portanto, em galego teria de ser bôlsa como é, de facto,
na vertente luso-brasileira, e a pronúncia bólsa seria resultado da metafonia por
influxo do -a final. Mas a realidade parece ser outra: bólsa é um castelhanismo e é
essa a razam que explica a sua vogal aberta 1•
Umha outra cautela é que se deve evitar a comparaçom mecánica com o castelhano como método para apurar o vocalismo latino originário. O facto de que o
(I) A vogal aberta é contrária ao que seria o resultado etimológicamente esperado, que aparece plenamente conservado na
vertente luso-brasileira da nossa língua, e além disso o significado com que aparece a palavra na fala de Casteloais é
exactamente o que tem no castelhano.
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nome pessoal Pedro nom tenha ditongo em castelhano, mas sim "piedra", nom é
significativo quanto ao étimo do nome Pedro: na onomástica pessoal há inúmeras
excepçons ao que seria a esperável evoluçom fonética. Pedro deve ser fruto da
pressom da forma latina, como Lopo, nome pessoal galego-português, que nom
evoluiu para Lobo, embora essa fosse a forma esperada. Do nosso ponto de vista o
nome pessoal Pedro, com vogal tónica fechada, sim é, nas falas galegas, um exemplo claro de influxo metafonético. O facto de o nome ter tido como antropónimo
um alto nível de freqüência na época medieval (com as variantes Pedro e Pero), o
facto de existir como hagio-topónimo no nome de muitíssimas povoaçons da
Galiza (a minha freguesia chama-se, de facto, Sam Pedro de Casteloais), fizo com
que este nome tenha umha vigência nas falas galegas que, em nossa opiniom, o
afasta de qualquer suspeita de interferência foránea na sua configuraçom fonética.
Quanto à ausência de ditongaçom do nome correspondente castelhano pode deverse a duas razons: a pressom cultista do latim ou a ser um vocábulo de introduçom
relativamente tardia nesse idioma.
Por último, umha terceira cautela necessária é que nom se pode esquecer que
a situaçom actual nom mostra o influxo da metafonia mais do que em muito pequena parte porque houvo um fortíssimo processo de reguJarizaçom de paradigmas. A
este respeito deve-se chamar a atençom para este facto: os resultados da metafonia
som fortemente divergentes se compararmos vocábulos do sistema onomástico
(topónimos e antropónimos) com os resultados que apresentam os vocábulos da
língua comum; entre estes últimos, há ainda fortes divergências entre os que nom
apresentam flexom de género e número e os que sim tenhem; o que quer dizer isto?
que a metafonia foi apagada pela regularizaçom dos paradigmas flexionais numha
altíssima percentagem de casos; os dados mais fiáveis devem ser, em conseqüência, os da toponímia, quer dizer: aqueles em que nom há influxo de paradigmas flexionais. Esta é, do nosso ponto de vista, a maior deficiência que se detecta no artigo de Rosario Álvarez Blanco, "Consideracións sobre a metafonía nominal galega"2, cuja re-Ieitura é, de facto, o ponto de partida destes apontamentos: há, em
nossa opiniom, umha excessiva tendência para a identificaçom das isoglossas
actuais da metafonia com as da vigência primitiva do fenómeno na sua origem,
esquecendo que desde essa época até à actual tiveram lugar processos e mudanças
muito significativas que nom podem ser postos de parte.
Dito isto, a faJa de Casteloais apresenta, aparentemente, mínimo influxo da
metafonia: nom há, que saibamos, vocábulos em que seja apreciável a abertura da
vogal tónica por influxo de -a final; quanto à metafonia de -ol-u final que provoque o fechamento de 1[1 teríamos apenas cinco sobrevivências: mêdo, novêlo,
Pêdro, rêgo, têsto; quanto à metafonia de -ol-u final que provoque o fechamento
de IJ/, aí é que surge o problema mais interessante, e é o que dá lugar a estes apontamentos. Se passarmos revista aos vocábulos em que se aprecia a sobrevivência
deste fenómeno no português padrom actual vemos que a maioria deles mostram
na fala da freguesia de Casteloais vogal aberta em todos os membros dos conjuntos flexivos de género e número:
(2) Álvarez Blanco, Rosario: "Consideracións sobre a metafonÍa nominal galega", in Homenagem a Joseph M. Piei por ocasião do seu 85" aniversário, editada por Dieter Kremer, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1988, págs. 141-157.
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Caróço, earóços.
Córno, eórnos, eórna, eórnas.
Córvo, eórvos.
Hórto, hórta, hórtos, hórtas.
Jógo, jógos.
Miólo, miólos.
Ólho, ólhos.
Póreo, póreos, pórea, póreas.
Pósto, pósta, póstos, póstas.
Sógro, sógros, sógra, sógras.
Tójo, tójos.
Mas outros mostram vogal fechada:
Almôrço, almôrços.
Côrpo, eôrpos.
Esfôrço, esfôrços.
Estôrvo, estôrvos.
Fôrno, fôrnos.
Pôço, pôços.
Dos restantes substantivos que no português padrom mostram a sobrevivência
da metafonia por -o/-u, alguns nom existem na fala da freguesia em questom, que
saibamos, e outros parecem proceder directamente de castelhanismos indubitáveis,
como é o caso a que já se fizo referência, e que, aliás, é usado com exactamente os
mesmos significados que tem no castelhano:
Bólso, bólsos, bólsa, bólsas.
Quanto aos adjectivos, vejam-se apenas alguns exemplos com a vogal tónica
aberta:
Chóeho, ehóeha, ehóehos, ehóehas.
Fófo, fófa, fófos, fófas.
Nóvo, nóvos, nóva, nóvas.
E com vogal tónica fechada:
Côxo, eôxa, eôxos, eôxas.
Rôxo, rôxa, rôxos, rôxas.
Trôxo, trôxa, trôxos, trôxas (com o significado de murcho).
Todos os adjectivos com o sufixo -oso apresentam vogal fechada tónica em
todas as formas do masculino e do feminino, do singular e do plural.
Almorço, com vogal fechada, talvez nom deva ser incluída na lista de palavras
com metafonia, mas sim na das que apresentam inflexom por iode. Quanto a
esforço, também com vogal fechada, provavelmente derive de força, em que a
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vogal fechada tónica deve ter também a sua origem no influxo de iode; o mesmo
acontece com poço, poços. Estorvo, também palavra derivada, é também um caso
suspeito de nom ter nada a ver com o fenómeno a que nos referimos. Ficaria assim
reduzida a apenas umha palavra, corpo, corpos, a presença da metafonia por -o/-u
final. Ora bem, essa mínima presença no léxico comum converte-se em suspeita à
vista da toponímia, e isto especialmente à vista de um topónimo que é, na realidade, o dado básico que ao nosso ver Dom foi tomado em consideraçom no estudo da
metafonia galega. Estamos a referir-nos a PORTO: topónimo muito freqüente,
sempre com vogal fechada. Nom é nome comum na fala da freguesia a que nos
referimos; PORTA, que sim é nome comum, apresenta vogal aberta, mas é claro
que esta palavra nom é nem foi tomada, desde o nascimento do romance galegoportuguês, como forma feminina da anterior.
Quanto a este topónimo, deve-se dizer que é abundante na toponímia menor da
freguesia a que me estou a referir e de outras limítrofes. Há em Castelo ais ao
menos os seguintes "eidos" com este nome:
Porto Novo.
Porto das Quedas.
Porto Salgueiro.
E na aldeia de Celeiros, da freguesia limítrofe de Sam Pedro de Chandreja, há
também:
Porto, nome de vários "eidos".
A vogal tónica da palavra apresenta-se sempre como fechada. Este vocábulo é
frequentíssimo na Galiza, tanto interior como costeira, como topónimo. Nom deixa
de ser um bocado misterioso no que di respeito ao significado primitivo da palavra, o que deu origem ao seu alargadíssimo uso na toponímia. Em Casteloais os
"eidos" com este nome tenhem de comum a presença abundante de água: som
"lameiros" ou zonas de pastagem com essa característica. Mas convém nom esquecer que na Galiza há bastantes povoaçons com este nome, preferentemente integrando um nome composto:
Porto Novo.
Porto-de-Mouros.
Porto Mouro.
Tanto quanto pudemos apurar, a palavra apresenta-se sempre na toponímia
galega com vogal fechada. O nome comum PORTA, PORTAS, apresenta-se sempre, nas falas galegas, cremos, com vogal aberta, e tenhem também, supomos,
vogal aberta os topónimos em que surge esta palavra (ou um homónimo dela):
assim Portas, nome de um concelho da província de Ponte-Vedra.
Quanto à origem does) topónimo(s) Porto, Portos da Galiza tem interesse a
explicaçom que dá Eligio Rivas, e que se adapta perfeitamente às características
dos "eidos" de toponímia menor que conhecemos com este nome:
La base está en ellatín portus "paso, lugar de paso ", de donde primero
"paso de montano" y luego "entrada por mar". y de "portus" ellatín
porta, diversificación en el sentido mediante el cambio de género: "paso
en un muro, entrada en casa, puerta". La raíz es el indoeur. *per- "cru64

zar, pasar". Port-ella es diminutivo latino (Portela) y Portelifía diminutivo romance de Portela; Portecelo es ellatín port- ucellu, diminutivo de
portus (Emout, s. v.p.
Dizemos que se adapta perfeitamente porque, de facto, os lugares da toponímia menor com este nome tenhem de comum todos eles a existência de caudais de
água sobre os quais se construírom pequenas pontes ou se colocaram alpondras 4
para facilitar a passagem das pessoas. Por outra parte, o significado que aponta
Rivas como primitivo da palavra "porto" adequa-se perfeitamente ao do nome
comum portélo, portélos, que sim existe e é largamente usado na freguesia de
Casteloais: é um lugar de passagem dos animais, das pessoas ou dos carros que
costuma haver nas paredes que cercam os "eidos" e que se "tapam" e "destapam"
para permitir ou impedir a passagem especialmente dos animais que se levam a
pastar a um determinado "eido".
Diga-se ainda que o topónimo Portéla existe também na freguesia de
Casteloais e o /0/ pretónico apresenta claramente timbre fechado; mas nesta caso,
evidentemente, poderia ter existido umha mudança da vogal por causa da posiçom
pretónica: mas a vogal tónica fechada de Pôrto, é sem dúvida, na nossa opiniom,
um dado que nom pode ser esquecido à hora de elaborar umha lista de vocábulos
para o estudo da metafonia.
Quanto ao influxo metafónico do -o ou -u final sobre o "e", aberto ou fechado, deve-se dizer que apenas as cinco palavras indicadas apresentam um testemunho claro da sua existência: mêdo, novêlo, Pêdro, rêgo e têsto. As cinco apresentam a mesma vogal fechada nas correspondentes formas de plural, que no caso
do nome próprio Pedro será inusual, mas possível. Quanto aos topónimos em -edo,
-eda, nom há muitos que tenham um uso freqüente na fala da freguesia indicada,
apenas os seguintes:
ABELEDA: topónimo, com vogal aberta; nome de umha aldeia do concelho
de Castro Caldelas.
CAÇAPEDO: com vogal fechada; nome de umha aldeia do concelho da Póvoa
de Trives.
CANDEDO: Com vogal aberta, nome de outra freguesia do mesmo concelho
de Chandreja de Queixa, Santa Maria de Candedo.
CARDEDO: Com vogal fechada; nome de um "eido" na própria freguesia de
Casteloais.
MACEDA: Com vogal aberta, nome de um concelho e vila da província de
Ourense que é desde antigo, um importante núcleo com que existe relacionamento comercial e é local de passagem nas deslocaçons à capital da província.
MANZANEDA: Com vogal fechada; nome de umha vila e de um concelho
limítrofe do de Chandreja de Queixa.
TOJEDOS: com vogal fechada; nome de vários "eidos" da freguesia de
(3) Rivas Quintas, Eligio, Toponímia de Marín, Verba, Anuario Galego de Filoloxia, Anexo 18, Universidade de Santiago
de Compostela 1982, pág 299.
(4) Nom existe, que saibamos, na fala de Casteloais nome nengum para as alpondras, pedras que se colocam para facilitar
a passagem de um ribeiro ou regato; na variante luso-brasileira existem as variantes poldras e pondras, presentes na
toponímia galega: há bastantes "Ponte das Poldras" e variantes espalhadas pela Galiza.
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Casteloais e da aldeia da Gardunheira, pertencente à freguesia limítrofe de Sam Fiz
da Cadelinha.
Ora bem, aí deve ter-se em conta o seguinte: a vogal aberta dos topónimos em
-edo, -eda, nom tem nada a ver com a metafonia, mas com a crase de antigos hiatos vocálicos ae>é; assim, na própria fala de Casteloais temos:
Candédo <Candaedo <Candanetu.
Macéda, <Maçaeda <Matianeta, mas Manzanêda.
Tôjêdos.
Aveléda <Avelaeda <Avellaneta.
O caso de Manzaneda resulta curioso pola conservaçom do -n- intervocálico,
especialmente se comparado com Maceda. Do nosso ponto de vista talvez tenha a
ver com o facto de Manzaneda pertencer à diocese de Astorga, enquanto Maceda
pertence à diocese de Ourense.
Excluído o influxo metafonético no sufixo -edo, as únicas palavras com metafonia de -o/-u final sobre /é/->/ê/ som estas:
MEDO: Com vogal fechada; mas na freguesia de Sam Lourenço de Trives, a
quinze quilómetros, já se diz médo, sem metafonia.
NOVELO: Com o mesmo significado que apresenta nas restantes falas galegas e portuguesas.
PEDRO: Antropónimo, nom se usa a forma feminina.
REGO: Com o mesmo significado que apresenta nas restantes falas galegas e
no português padrom; nom existe consciência, do nosso ponto de vista, de relaçom
entre este substantivo e o verbo regar, apesar da coincidência dos lexemas.
TESTO: Tampa da panela (castelhano "tiesto").
Que se pudesse comprovar, nom existem exemplos que permitam pensar em
abertura do "e" ou do "o" por infuxo do -a final; é por isso que a metafonia por -a
final, sobre cuja existência nom existe umha opiniom unánime, é um problema que
vamos deixar de lado nestas notas.
Em conclusom, nom há abertura do ê por metafonia de a final, mas sim fechamento de é por -o/-u final; e há, sem dúvida, fechamendo do ó por -o/-u final, como
demostra pôrto. O facto de aparecer ólho, sógro, mórto, pórco, tójo, etc, mostra,
claramente, na nossa opiniom, o seguinte: a metafonia só se produziu no masculino singular, e as outras formas, plural e feminino, impugérom a sua vogal aberta a
esse masculino. Só pôrto, de que só se usava a forma de masculino singular, e em
que nom havia consciência de relaçom com "porta", conseguiu sobreviver a este
nivelamento analógico.
O caso de tójo e a anomalia que esta palavra apresenta parece-nos a prova mais
concludente a favor desta hipótese: o nivelamento analógico nom apresenta umha
distribuiçom geográfica regular, mas também nom é esperável que tenha de sê-lo.
Afinal a particularidade desta palavra radica apenas em que nom existe umha
forma correspondente feminina, por isso, se calhar, a cronologia do nivelamento
pudo ter sido diferente; em qualquer caso nom se pode pensar apenas num só fenómeno de nivelamento, pois este é dúplice: nuns casos a forma com metafonia nive66

la-se com a etimológica, noutros casos é à inversa. O próprio facto de que o adjectivo novo, nova, novos, novas se apresente numha área galega com vogal fechada
em todas as formas é umha prova clara de até que ponto este nivelamento analógico foi capaz de apagar os efeitos originários da acçom da metafonia.
A prova mais convincente da vigência geral no âmbito galego da metafonia por
-o num primeiro momento evolutivo parece-nos que é a presença, ainda hoje, de
umha palavra em que ao infuxo da metafonia se somou a acçom do iode; é o caso
de PUÇO, variante do nome POÇO que aparece numha pequena zona galega; na
fala de Casteloais há o nome comum com vogal fechada em todas as formas:
pôço, pôços, pôça, pôças.
É evidente que a vogal fechada é neste caso etimológica e o nivelamento conseqüente, teria de ser diferente aos dos outros vocábulos que tinham vogal etimológica aberta; temos de supor que a situaçom resultante da acçom da metafonia
teria de ser:
puço, pôços, pôça, pôças.
O nivelamento em favor de puço, puços terá sido perfeita-mente possível
naquelas áreas em que se usasse pouco a corres-pondente forma feminina do substantivo em questom, ou em que nom houvesse consciência da pertença à mesma
família lexical.
Mas sem dúvida há mais um dado que, do nosso ponto de vista deve ser tomado em consideraçom à hora de analisar as possíveis mudanças do timbre das vogais
que possam ter apagado a acção da metafonia: estamos a referir-nos aos verbos,
muito especialmente aos verbos da primeira conjugaçom, pertencentes às mesmas
famílias lexicais que os substantivos e adjectivos em que supomos ter existido originariamente o fenómeno da metafonia. Segundo é sabido, igual que acontece no
padrão português actual, os verbos galegos da primeira conjugaçom, pelo menos
os que conservam inalterado o padrom mais antigo e genuíno da mesma, apresentam as vogais radicais lei 101 das formas arrizotónÍcas transformadas em vogais
médias abertas nas formas rizotónicas 5 ; ocorre, assim, que na fala de Casteloais,
por exemplo, o verbo regar, cujo lei radical é fechado no infinitivo e formas arrizotónicas, tem umha conjugaçom com lê I tónico nas formas rizotónicas:
rêgár > régo, régas, réga, rêgámos, rêgádes, régam.
O mesmo acontece com muitos verbos (os do padrom primitivo), com 101
como vogal radical das formas arrizotónicas, que se muda em vogal média aberta
nas rizotónicas:
côbrar > cóbro, cóbras, cóbra, côbrámos, côbrádes, cóbram.
Ora bem, este tipo de formas devem ser tomadas em conside-raçom à hora de
analisar as possíveis regularizaçons dos paradi-gmas afectados pela acçom irregularizadora da metafonia. E sobre-todo acreditamos que devem ser consideradas
porque permitem en-contrar umha explicaçom para dado~ aparentemente paradoxais e contraditórios assinalados no artigo de Rosario Alvarez quanto à distribuiçom geográfica de certas isoglossas da metafonia. Assim, por exemplo, o facto
(5) Veja·se Santamarina, Antonio, El verbo gal/ego, Anexo 4 de Verba, Anumia Galego de Piloloxia, Universidade de
Santiago de Compostela 1974, pág 12·13.
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de que morcêgo, com metafonia, se apresente manha área mais extensa que a do
adjectivo cêgo, com metafonia, nom tem nada a ver, do nosso ponto de vista, com
a extensom primitiva do fenómeno, mas apenas com o facto de que a antiga metafonia que afectou o adjectivo cêgo se viu apagada pala regularizaçom do paradigma cégo, céga, a partir das formas rizotónicas do verbo cegar, cujo presente do
indicativo apresenta, cremos, em todo o território galego, vogal aberta nas formas
rizotónicas; na fala de Casteloais a conjugaçom deste verbo no presente do indicativo é como segue:
cegá r > cégo, cégas, céga, cegámos, cegádes, cégam.
Cremos que é exactamente a mesma explicaçom a que se deve dar à aparentemente paradoxal distribuiçom geográfica das formas que conservam a antiga metafonia em ôlho e birôlho: a área que ocupa actualmente ôlho é menor, mas isso
deve-se, na nossa opiniom, a que o paradigma flexional ôlho, ólhos foi regularizado sob a pressom das formas rizotónicas do verbo olhar, com vogal média aberta.
Em geral, parece-nos que este tipo de regularizaçons de paradigmas flexionais
e de famílias lexicais explica a ausência de sobrevivências da metafonia em muitas palavras, mas o mais interessante desta hipótese radica em que dá também
explicaçons coerentes para os casos em que efectivamente o resultado da metafonia sobreviveu e chegou até às falas actuais. Assim, por exemplo, atendo-nos aos
vocábulos que apresentam este fenómeno na fala de Casteloais, parece-nos evidente que o que todos eles tenhem de comum é a nom existência de formas verbais da primeira conjugaçom que impulsassem umha reguralizaçom da família
lexical por meio da recuperaçom da vogal média aberta originária: isso acontece
com Pôrto, termo isolado por ser topónimo, e também com côrpo, côrpos, em que
a forma do singular conseguiu impor-se à aberta do plural e regularizá-Ia fechando-a graças a que nom existiam formas femininas nem verbo da mesma família
lexical; também ocorre o mesmo no caso dos vocábulos com lei resultante da
acçom da metafonia: isso acontece com Pêdro, antropónimo, sem forma feminina
nem plural que tivesse um uso efectivo e fre-qüente; e acontece com têsto, têstos,
palavra cuja possível forma feminina *tésta, nom se regista no dia de hoje nem
deveu existir na fala de Casteloais, tampouco existe verbo da mesma família lexical; quanto a rêgo, rêgos, substantivo, deve dizer-se que na língua actual nom existe consciência de pertença à mesma família lexical que o verbo regar, cuja conjugaçom do presente do indicativo é, na fala de Casteloais, como segue:
rêgár > régo, régas, réga, rêgámos, rêgádes, régam.
A nossa opiniom é que a nom existência de consciência de pertença à mesma
família lexical entre o substantivo rêgo, rêgos e o verbo regar permitiu a sobrevivência da metafonia nas formas do substantivo; o mesmo nom ocorre com outro
substantivo, a réga, existente também na língua actual e derivado do verbo: esse
sim apresenta vogal tónica aberta, em harmonia com a família lexical de que procede, a do verbo.
Ainda cremos que este tipo de regularizaçons som a explicaçom certa de certas aparentes anomalias e paradoxos que surgem do estudo dos mapas da metafonia; assim, por exemplo, o facto de que novêlo, novêlos conserve a vogal resultante do influxo metafónico e palo contrário martélo, martélos, Castélo (topónimo na
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fala de Casteloais) e outras nom a conservem deve-se exclusivamente ao facto de
que embora exista um verbo da família lexical de novêlo, novêlos, este nom conseguiu reguralizar o substantivo correspondente, como ocorreu no caso do verbo
cegar e supomos deveu ter ocorrido num número muito importante de casos.
Quanto ao verbo correspondente a novêlo, novêlos, ennovelar, existe na fala de
Casteloais, embora seja pouco usado, mas, e talvez aqui radique a chave da questom, curiosamente tem umha conjugaçom com vacilaçom quanto à vogal radical
das formas rizotónicas: eu próprio, e outros utentes confirmaram o mesmo, sinto
como igualmente possíveis as formas com vogal radical aberta ou fechada:
ennovêlar > ennovêlo, ennovêlas, etc. ou
ennovêlar > ennovélo, ennovélas, etc.
O problema mais importante que surge à hora de verificarmos caso por caso
este tipo de nivelamentos é o de conhecer as cronologias relativas das diferentes unidades da mesma família lexical: temos de supor que as divergências que
realmente existem no comportamento de umhas famílias relativamente a outras
liga-se com o facto de que em alguns caso o verbo deriva do substantivo ou
adjectivo, que é cronologicamente anterior, enquanto em outros casos ocorre à
inversa. Cremos que nesse factor de diversidade se deve encontrar a explicaçom
do comportamento de outras famílias lexicais, como é o caso, por exemplo de
fôrça, fôrças, esfôrço, esfôrços e o verbo esfôrçar. Neste caso impujo-se, e também no verbo, a vogal radical fechada:
esfôrçar > esfôrço, esfôrças, etc.
Casos similares seriam também:
almôrçar > almôrço, almôrças, etc.
estôrvar > estôrvo, estôrvas, etc.
empôçar > empôço, empôças, etc.
Nestes casos temos a segurança de que os próprios verbos, que apresentam um
padrom flexional que se afasta do mais antigo e genuíno da conjugaçom galegoportuguesa, fôrom regularizados a partir do paradigma flexional dos nomes correspondentes. A explicaçom de porquê nuns casos o nivelamento se produziu num
determinado sentido e noutros em sentido inverso cremos que será umha via de
investigaçom que poderá deitar umha nova luz sobre a história verdadeira da metafonia galego-portuguesa.
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Sobre o valor simbólico das grafias e a funçom
coesiva da linguagem

José Henrique PERES RODRIGUES
(Lugo)

Um dos aspectos mais evidentes da linguagem é a sua funçom de coesom
social. Seja ou nom a língua um elemento capaz de organizar o pensamento de
modos específicos e, portanto, determinante de diferenças profundas de perspectivizaçom do mundo, de focagem da realidade, entre os diversos grupos humanosI,
o certo é que, quando menos, tem a funçom de bandeira das diferenças nacionais 2 •
Os indivíduos reconhecem-se mutuamente corno membros dum mesmo grupo ou
colectivo graças sobretudo à língua. No caso das línguas que contam com certa
extensom, corno é o caso do galego-português, podem ser diferenças menores,
especialmente o sotaque, os elementos caracterizadores a agir como factor coesivo. É o que define o que conhecemos corno variedade linguística. Nestes casos, a
língua, considerada corno elemento comum entre as diferentes variedades de todo
o tipo que ela pode apresentar, remete para o conceito de comunidade linguística. Por cima dele ainda se podem achar diversas estruturas de associaçom que
poderíamos denominar de modo provisional sistemas culturais. Corno exemplo
de comunidades linguísticas podem citar-se os países anglosaxónicos 3, os países
hispanos ou os próprios países galaico-lusófonos, entre outros. Corno exemplo de
sistemas culturais poderíamos mencionar as línguas românicas ocidentais ou também um possível sistema anglo-francês de que falaremos depois. O caso das lín1. Esta possibilidade foi apontada por linguistas como Humboltd ou Whorf e rejeitada desde o neopositivismo. Malmberg
(p. 89 e ss.) opina que se bem a língua nom detennina absolutamente o pensamento, predispom-no sem dúvida numhas
certas direcções. Veja-se a este respeito também J. Henrique Peres Cp. 5 e ss. ).
2. Estranha-nos, por exemplo, desde a nossa perspectiva ocidental. que exista algumha língua, como parece ser que acontece com o chinês, em que a palavra que refere a nossa noçom rnonfanha possa ser considerada gramaticalmente um
verbo.
3. A especial relaçom de camaradagem existente entre estes países, por exemplo, é prova da validade do conceito como
definidor dumha relaçom coesiva supranacional. Podem, no entanto, existir factores que perturbem esta relaçom, geralmente devidos a factores culturais, sociais ou históricos.

71

guas nórdicas seria também o dum sistema cultural, embora tenha certas características das comunidades Iinguísticas 4 • Os sistemas culturais seriam assim como
conjuntos de vaga definiçom que se interseccionam e contenhem entre si.
Mas, paralelamente a isto, nalguns casos, naquelas línguas que tenhem desenvolvido umha certa tradiçom cultural, foi-se gestando também umha tradiçom
escrita assentada num determinado código simbólico representacional.
Frequentemente tem-se salientado o carácter arbitrário deste código, da escrita,
situando-o na órbita do convencional. Como a existência e funcionamento dumha
língua nom implica em nengum momento a existência dum sistema de representaçom gráfica (de facto som a maioria as línguas ágrafas carentes dum sistema de
escrita generalizadoS) a escrita tende a ver-se apenas como umha extensom artificial da língua.
Assumindo de bom grau este carácter artificial -pois nom por isso deve ser a
escrita contemplada negativamente ao ser precisamente um produto cultural claramente oposto aos factos naturais e, portanto, mais dependente do que a língua oral
da vontade do ser humano- e, sendo a sua convencionalidade e arbitrariedade
apenas mais destacadas que as do código estritamente linguístico -por serem
umha elaboraçom a partir deste-, nom parece que poda manter-se por mais
tempo essa imagem do sistema gráfico corno um acessório com umha única finalidade, estritamente pragmática e concreta: a representaçom espacial do código
oral. Esta vi som particular, que subjaz nos princípios de carácter empírico que
outrora inspirarom o fonologismo, implica a consideraçom de qualquer irregularidade na correspondência biunívoca entre os elementos do código oral e o código
escrito como umha imperfeiçom da representaçom escrita. Desde umha perspectiva fonologista, pois, a cada fonema deveria corresponder um único grafema e viceversa. Esse é precisamente o princípio basilar do fonologismo.
Isto supom ignorar quase por completo o facto já mencionado de as representações gráficas procederem dumha tradiçom, terem evoluído historicamente e
serem produto dum certo compromisso social. ó
As grafias empregadas na representaçom dumha língua levam parelho também
um outro valor: um valor simbólico de identificaçom. Admitindo este valor quebramos com a visom restrita dos sistemas gráficos. Ao igual que acontecia com as
línguas e as variedades, os sistemas de representaçom gráfica também tenhem pro-

4. No caso galego-português, o padrom isolacionista que está a desfrutar de estatuto oficial neste período nom teria por fim,
corno no fundo subjaz como temor na mente de muitas pessoas, preservar a identidade nacional da Galiza frente a
Portugal, mas simplesmente afastar o galego da comunidade linguística galaico-lusófona e inseri-Ia no sistema cultural
hispânico. Neste sistema cultural achar-se-iam a comunidade linguística hispânica propriamente dita. o galego oficializado, o asturiano e o aragonês.
5. O próprio galego-português foi praticamente umha língua ágrafa na Galiza no período que vai do séc. XV! ao XVIII.
ambos incluídos.
6. Pode-se advertir na possibilidade que têm os sistemas linguísticos de submeterem-se a reorganizações dirigidas (como no
caso recente do moldava) precisamente um argumento a favor do fonologismo. O sistema gráfico nom seria mais do que
um ente fungível. Mas, seguindo este ponto de vista. também seria possível propor umha simplificaçom do sistema verbal do galego-português, que também entom seria um ente susceptível de ser mudado à vontade. Existe por suposto
umha diferença entre estes dois extremos. mas trata-se só dumha diferença de grau.
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tagonismo, como agentes ou como complementos, na funçom coesiva7 • Ter isto em
conta é fundamental à hora de dotar dum sistema escrito umha língua minorizada.
Um sistema que lembre demasiado o da língua dominante com certeza constituirá
um obstáculo para a consideraçom autónoma e para o prestígio dessa língua, aspecto que muito provavelmente nom se verá compensado em termos dumha possível
maior eficácia normalizadora deduzível dumha presumível facilidade para aceder
ao novo sistema gráfico desde o já conhecido. Numha situaçom em que exista umha
decidida prática de normalizaçom tal situaçom só se justificaria num período temporal concreto: enquanto vigorassem as gerações que nom tiveram acesso mais do
que ao aprendizado da escrita da língua dominante. Em qualquer caso, os falantes
podem rejeitar ou desejar esse influxo da língua A dependendo das condições sociolinguísticas particulares. O conhecido como auto-ódio, o desprezo das próprias origens por causa da confluência cultural com povos que se consideram mais avançados, com certeza provoca a aceitaçom. Acontece em certa medida na Galiza; mas
um processo de normalizaçom linguística é também um processo de normalizaçom
social que deve brigar constantemente contra esses sentimentos de inferioridade e
nunca assumi-los nem acomodar-se a eles, e menos dum modo irreversível.
Ninguém que deseje o melhor para o espanhol, por exemplo, concordaria com a
entrada indiscriminada de anglicismos nesta língua, ainda que a grande massa de
falantes com a sua prática cotidiana pareça sempre nom se importar tanto.
Mas se no começo deste artigo falamos na língua (cada língua particular) como
mecanismo de organizaçom do pensamento, agora podemos acrescentar que o sistema gráfico usado contribui também, desde um segundo plano, a essa organizaçom. Mediante a forma gráfica dumha expressom a maioria da populaçom alfabetizada - polo menos - alcança umha "imagem" mais concreta, visível e para
ele mais verdadeira dessa expressom. O facto de as formas gráficas projectaremse espacialmente torna-as mais apreensíveis para os seres humanos. Se pedíssemos
a qualquer indivíduo que imaginasse a palavra rosa conseguiríamos que colocasse
na sua mente quer o referente, a flor, quer a cadeia de caracteres <rosa>. "Pensar"
a expressom de rosa como um conjunto de sons parece algo mais difícil. Por isso
dixemos que as pessoas é precisamente da escrita que tiram grande parte das conclusões que elaboram sobre os idiomas. Convenções gráficas do espanhol adoptadas para o galego-português - como acontece com a proposta normativa isolacionista na Galiza 8- conseguem certamente provocar a dialectalizaçom 9 • O pre7. Inclusive se pode dizer que as grafias som responsáveis por grande parte das opiniões e atitudes que nos provocam os
sistemas linguísticos: Um texto redigido em moldava, dialecto romeno Ce por tanto românico) que até há bem pouco
tempo vinha empregando um alfabeto de tipo cirílico tenderia a ser sem dúvida considerado mais "exótico" a olhos dum
falante de espanhol que um texto em guarani. língua ameríndia sem qualquer parentesco genético com as línguas europeias mas que emprega umha ortogralia também muito baseada na espanhola.
S. Como exemplo poderíamos citar o emprego dumha grafia tam representativa e emblemática da língua espanhola como é
o <ii>. Só desconhecendo por completo a funcionalidade simbólica desta grafia concreta ou possuindo umha visom estritamente empírica da linguagem é que se pudo ter admitido a sua entrada num padrom ortográfico desenhado para umha
língua que tem de defrontar um processo de normalizaçom linguística com o espanhol - precisamente - como língua
A. No padram isolacionista outros muitos exemplos equiparáveis a estes arvoram-se como norma e contradizem constantemente a pretensom de tornar o galego na Galiza umha língua válida para todos os efeitos.
9. E também provoca a ruptura com a própria comunidade linguística. Agora o coelho português ou brasileiro parece um
animal diferente ao "coe lia" do galego alógrafo. E o especialmente grave é que estas diferenças sejam olhadas como
reais. Pode-se acudir, com certo espírito sofista, a factores sociolinguísticos (por cima nom demonstrados) para argumentar que as grafias respondem a umha demanda social, que os galegos nom querem compartir língua com os portugueses; mas, por suposto, tais demandas nom som toloráveis porque denunciariam a existência dos preconceitos próprios
durnha sociedade doente, urnha sociedade que precisaria (precisa?) dumha normalizaçom.

73

sumível carácter marginal da escrita lO é responsável por que esta dialectalizaçom
nom tenha até agora preocupado a muitas pessoas que sem dúvida nom estariam
de acordo com esta circunstáncia. Desde umha perspectiva sociolinguística,
porém, e reconhecendo o erro de considerar marginal o sistema gráfico, a dialectalizaçom é indiscutível. De pouco serve que um galego se convença de que que
fala é umha língua diferente se o que fala é VISTO por ele como um dialecto do
castelhano. E este idioma, lembre-se, foi-lhe inculcado ao longo da sua vida como
modelo, querido ou rejeitado, mas sempre modelo neutro de bom falar (e escrever). Em circunstáncias normais qualquer cousa que se aproxime demasiado dele
nom poderá mais do que ser um satélite seu, e isto na melhor das interpretações.
Em contextos assim é muito difícil que umha língua minorizada poda aspirar a
desenvolver mais do que um papel simplesmente folclórico ou de acompanhamento.
Voltando ao início da digressom, parece claro que é da escrita que se recebe
fundamentalmente a "imagem" dumha língua. Sendo assim, e dada a nom correspondência entre o código oral e o código escrito ll , é possível que ela determine certas relações entre as unidades Jinguísticas l2 . Mediante a ortografia separamos
palavras homofones, geramos termos homógrafos, aproximamos e afastamos significantes ... Imaginemos, só com um exemplo, que na nossa tradiçom gráfica, na
Galiza e no Norte de Portugal onde nom existe oposiçom fonológica entre Ibl e Ivl
(o exemplo valeria também para o espanhol), se grafasse a palavra hábil como
*ávil. As duas formas soam exactamente igual aos nossos ouvidos. Sendo assim
nom seria possível entom que algum escritor aproveitasse a proximidade gráfica
de *ávil com ave para construir algumha delicada figura retórica muito mais do
que agora? Nom estariam de facto essas duas palavras potencialmente relacionadas na mente dos falantes alfabetizados dum modo mais directo que hábil e ave?

°

10.

o fonologismo é um dos princípios mais importantes que teoricamente guiarom a codificaçom do padrom galego actual.

Na prática dá a impressom de ter sido empregado unicamente como excusa contra o emprego do sistema gráfico galego-português na representaçom do galego. Um exemplo bem claro disto temo-lo no caso daquelas palavras que em galegoportuguês tiraram um -h- interior de palavra, como proibir, coerente, adesom ... Este -h- em espanhol mantém-se:
prohibir, coherente, adhesión ... , o que torna nesle caso mais "fonológico" o galego-português. No galego da normativa oficial aceitou-se sem reservas esta tradiçom antifonológica (curiosamente); mas para tentar justificá-la como algo
"autónomo" estendeu-se o <h> ainda às poucas palavras que em espanholo tinham tirado já: subhasta, filharmónica ...
Com certeza teria sido mais fácil aceitar a ortografia espanhola sem mais, chamando-a polo seu nome, que ensaiar estas
absurdas engenharias filológicas de camuflagem. Mas o que é realmente grave é que se chegou a sinalar como pronúncia "normativa" do <nh> em palavras como inherente, anhelo, al)hídrido ... a nasal velar !h/. Esta pronúncia nunca
existiu, nunca se tinha proposto nem se justifica de nengum modo. E totalmente inventada e demonstra que nom houvo
reparos à hora de modificar a fala para adaptá-Ia ao sistema gráfico castelhanizante.
11. A falta de correspondência biunívoca acaba propiciando um dos sentidos que aplicamos à palavra ortografia. Assim,
umha língua grafada estritamente seguindo os princípios fonológicos nom teria propriamente (ou nom precisaria) ortografia. O basco, por exemplo, aproxima-se bastante deste extremo, embora mantenha grafias antifonológicas que se
justificam precisamente pala necessidade de dar representaçom a todos os dialectos de que consta. A ortografia galegoportuguesa também é mais representativa da pluralidade dialectal da Galiza do que qualquer outra, como era de esperar. As terminações em -ão, -.!ies, -ães etc. permitem representar facilmente ~oda a variabilidade dialectal e facilitar todas
/káNs/, /kás/, /káis/ ou /káiNs/; IRMAO
/irmáN/, /innáu/, /irmáo/, /irmauN/).
as possíveis pronúncias (CAES
Poderíamos citar muitos outros exemplos que demostram que a ortografia etimológica reflecte melhor a fala no seu conjunto. Sabido também é que, em qualquer língua, por cima do nível estritamente gráfico e fonético existem muitas faltas de correspondência entre o discurso oral e o discurso escrito. Escrever exactamente como se fala seria bastante incómodo e pouco claro.
12. Isto afectaria só ou principalmente, insistimos, as pessoas alfabetizadas. Mas o sistema linguístico colectivo constróise como abstracçom a partir dos sistemas linguísticos particulares de que dispõe cada indivíduo. E a efeitos práticos
também é importante sinalar que um exemplar de jornal ou um aparelho da TV, por exemplo, comportam-se em certa
medida como um usuário individual. Deduz-se enorme o protagonismo dos meios de comunicaçom na definiçom da
linguagem corrente. A total validade do que estamos a expor dependerá em todo o caso sempre do tipo de sociedade
particular.
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Se os falantes passassem a interpretar *ávil como um adjectivo originado no
substantivo ave a vinculaçom com o mundo ornitológico poderia acabar produzindo repercussões linguísticas e culturais de muito maior alcanço. O significado de
hábil tingiria-se inevitavelmente de certas conotações de que até entom carecia e
talvez tendesse a evoluir numha direcçom diferente à determinada num começo.
Aceitada a vinculaçom significativa é possível também que os significantes tendessem a manter-se ligados por cima de algumhas possíveis mudanças fonéticas ... ,
e todo por causa da ortografia.
A partir desta reflexom tiramos a ideia de que umha cousa é a língua em si e
outra a noçom que os falantes tenhem do que ela é. Mas ambos aspectos, cada um
com a sua importáncia, estám relacionados. A "imagem" que os falantes tenhem
dumha língua, fundamentalmente da própria mas também das línguas estrangeiras,
obtém-se em grande medida dos sistemas gráficos. Estes, em geral, e se nom
houvo ruptura com a tradiçom, costumam estar baseados em grande parte em estádios fonológicos anteriores. Quando começárom a, vigorar figerom-no em geral
como alfabetos fonológicos mais ou menos puros. E a partir de entom que forom
acompanhando a evoluçom das sociedades até inserirem-se nela, na tradiçom culturaJI3. Devido a isto, é normal que o componente etimológico dum sistema gráfico remita a estádios fonológicos anteriores da língua. Acontece com a ortografia
galego-portuguesa, que reflecte bastante bem o que deveu ser a pronúncia da língua mediava!. Os que estamos habituados a empregá-la temos também interiorizado um sistema de grafemas com o mesmo número de unidades distintivas que
aquela e com as mesmas relações entre elas. Apenas variam as substáncias, que se
antes eram fónicas agora som espaciais. Somos em certa medida, e falando impropriamente, bilíngues. O mesmo acontece no caso de outras línguas, no caso das
outras variedades galego-portuguesas ou no caso do galego-português isolacionista oficilizado até agora pola Junta da Galiza.
Para um falante galego alfabetizado de hoje em dia vaca e boca continuam a
ser em certa medida palavras tam diferentes como na época mediaval, quando na
Galiza existia diferença entre /bl e Iv/. Se se adoptasse umha ortografia totalmente fonológica ficaríamos perante *baka e *boka. Estaríamos escreveI1do como falamos, mas a diferença entre os membros da parelha seria já menor. E possível que
umha escrita cheia de <kk>, <xx> ou <bb> acabasse sendo, a nível estatístico,
mais prejudicial para a leitura fluida, pois que as unidades linguísticas seriam
menos discretas. E nom devemos esquecer que o ser humano ao ler nom apreende
letras individuais como o fai um computador. O ser humano afortunadamente vê e
percebe como um todo palavras completas, às vezes frases inteiras. Quanto mais
diferentes as palavras entre si, mais fáceis de perceber l4 • Comprovemo-lo com um
exemplo lendo as duas orações que seguem a continuaçom:
13. Por isso mesmo deveríamos conservar as nossas ortografias tradicionais como conservamos o pórtico da glória, que por
algo é mais do que pedra lavrada, e deveríamos abandonar (mais ou menos bruscamente) a ortografia castelhanizante e
reincorporar-nos à galego-portuguesa do mesmo jeito que mudamos os nomes franquistas das ruas. De todos os jeitos,
nom quer isto dizer que haja que opor-se de frente às mudanças progressivas e graduais nas ortografias nacionais. Som
organismos vivos à sua maneira, como a sociedade que as emprega e, no caso de sistemas ortográficos como o francês
ou o inglês, é mais que provável que umha certa simplificaçom nom descaracterizadora seja precisamente a evoluçom
mais legítima.
14. Pode-se objectar que também assim som mais difíceis de escrever. Esta crítica minimiza-se muito se temos em conta
que, igual que percebemos unidades inteiras ao ler, também costumamos memorizar as suas grafias e quando escrevemos nom estamos a aplicar regras ortográficas. Escrevemos de memória. A maneira mais eficaz de aprender ortografia
é lendo e escrevendo, de modo natural.
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-Jarguelinho ma ter am ubichocada fe vusántrava unda basionoxonte ca
manhelar tumha taulez querró.
-Soubemos que umha mulher se aproximou dele e dixo-Ihe que nom podia
estar ali naquele lugar onde se achava.
A ortografia da primeira frase é também a galego-portuguesa. As combinações
dos fonemas formam sílabas que se podem achar também em galego, mas ... lemola à mesma velocidade, do mesmo jeito? - Claro é que nom. No segundo caso
lemos dumha única olhadela. Em certa medida lemos sempre logo graficamente,
como os chineses. A variedade gráfica facilita-nos a leitura fluida e, como aprendemos a escrever a partir das leituras prévias e nom das regras ortográficas em
questom, em escasso grau ela pode chegar a dificultar a emissom escrita. Quando
se cometem faltas de ortografia é porque se tem pouco contacto com a língua escrita, porque se lê e se escreve pouco; de igual modo que se alguém comete faltas na
expressom oral será geralmente porque nom empresta suficiente atençom ou nom
tem acesso ao discurso das pessoas que lhe poderiam servir como modelo, ou simplesmente porque nom tem costume de falar, de praticar. Os problemas derivados
do emprego incorrecto da ortografia dum idioma, pois, som comummente problemas pedagógicos e quase nunca linguísticos.
ALGUNS EXEMPLOS A MODO DE CONCLUSOM
Em resumo, podemos dizer que as línguas, a própria e as alheias, em virtude
da funçom coesiva que mencionamos, permitem-nos estabelecer discriminações
entre os grupos humanos. O mito da Torre de Babel sentido como maldiçom, a
visom da diversidade cultural e particularmente da diversidade linguística como
imperfeições da condiçom humana parecem carecer de sentido. Se antes apresentamos os diferentes sistemas gráficos como símbolos inerentes à entidade linguística apesar de Ce precisamente por) terem a sua justificaçom como produtos culturais, agora bem poderíamos tomar o caminho inverso e justificar a variedade linguística em virtude dessa evidente funçom coesiva l5 , que de início parece ser um
fenómeno natural. A possibilidade de identificarem-se e auto-identificarem-se as
sociedades através da língua seria um "universal linguístico",
A funçom coesiva aparece nom só, é claro, para diferenciar o estrangeiro de
quem nom o é ou para valorizar os possíveis graus de estrangeirice. Também tem
implicações na coesom da própria sociedade e daí o nome que lhe propugemos. O
facto de compartilharem umha mesma língua, um mesmo sotaque, parece aproximar os indivíduos entre si. Nalgumhas sociedades primitivas nom se consideram
seres humanos as pessoas que nom falam a língua da tribo. No mundo clássico
eram bárbaros os que nom sabiam falar grego ou latim, dependendo do caso; eram
homens imperfeitos próximos dos animais. No mundo actual, a nível inconsciente, a língua parece continuar a desenvolver em muitas ocasiões tal papel. Um imigrante será melhor acolhido se se expressar correctamente na língua da sociedade

15 Por suposto, a variedade linguística pode-se justificar com argumentos ainda mais sólidos. làlvez o mais importante seja o que se baseia na identificaçom de cada língua particular com um diferente esquema de pensamento. A este respeito pode consultar-se novamente a nota a rodapé n° I.
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de acolhida, sobretudo se conseguir apagar do seu sotaque qualquer traço que delate a sua origem linguística diferenciada. Neste sentido a língua pode ser mais
importante inclusive do que a cor da pele ou a raça. E as pessoas, em geral, sentem-se mais cómodas, desenvolvem-se com maior familiaridade, relacionando-se
com os indivíduos que tenhem também como modelo o seu mesmo código, quanto mais próximo melhor 16 • Nos produtos culturais norteamericanos e británicos, por
exemplo, observa-se muito bem essa tendência primitiva a despossuir da sua
humanidade a quem nom fala a "língua das pessoas": o inglês. Nos filmes, por
exemplo, a vida dos indivíduos que falam outras línguas sempre vale menos que a
dos que se expressam correctamente em inglês, seja qual for a sua raça ou a sua
nacionalidade. Muitas vezes um sotaque marcadamente estrangeiro é empregado
para caracterizar negativamente umha personagem. E entre esses países anglosaxónicos a língua comum parece determinar a cada momento toda umha relaçom de
simpatia e compreensom mútua que influi poderosamente nas decisões políticas
internacionais.
Em certa ocasiom um professor galego de economia comentou-me como num
voo entre dous países estrangeiros coincidiu ao lado dum angolano e como o facto
de poder comunicar-se e conversar com aquele homem na sua língua materna lhe
produzira umha estranha impressom. De súbito achava-se mais perto dele, apesar
da sua raça e do seu contexto cultural tam diferente (exótico do nosso ponto de
vista), que de qualquer outra das pessoas com que tinha coincidido nos aviões,
muitos deles de diversos países europeus. Assim descobriu inconscientemente
como é que pertencia a umha comunidade linguística.
A funçom coesiva, pois, existe e tem os seus perigos se nom for submetida ao
controle consciente da razom, como tristemente acontece nos casos em que se
expressam violentamente os movimentos nacionalistas. Esse tipo de nacionalismo,
descrito a miúdo como "paixom", nasce portanto dos instintos mais profundos e
primitivos de sublimaçom do NÓS frente aos outros, os que "falamos bem" frente aos que "nom sabem falar", É um instinto que por suposto tinha a sua utilidade
na sobrevivência das sociedades primitivas e hoje está tam presente nos nacionalismos mais violentos como (precisamente) no nacionalismo oculto assimilador de
muitos daqueles indivíduos que olham com desconfiança ou com aberta hostilidade as diferenças linguísticas e culturais. De facto sabemos também que pretender
eliminar os movimentos nacionalistas eliminando as suas causas principais nom
seria por suposto adequado nem muito menos admisível. É desde logo muito mais
recomendável o desenvolvimento dumha educaçom para a diversidade em que se
olhe para as diferenças interlinguísticas e interculturais com curiosidade e respeito. O contrário seria equivalente a formular que para solucionar o problema do
racismo nos tingíssemos todos de preto ou todos de branco 17 •
Podemos ainda insistir um pouco mais na participaçom fundamental dos sistemas gráficos na manifestaçom da funçom coesiva. Já falamos em que as letras, as
grafias, proporcionam-nos boa parte da imagem que obtemos dumha língua. As
i6. Em casos de diglossia entre línguas podem subverter-se. ainda que nom totalmente, estes princípios.
17. A tai respeito seria muito útil distinguir com claridade os conceitos de nacionalismo e imperialismo. Som antagónicos,
mas a miúdo se confundem e, por vezes, intencionadamente.

77

grafias, em ocasiões, até podem levar o protagonismo da funçom coesiva frente a
sociedades que falam variedades muito próximas, tal como acontece entre os sérvios e os croatas, por exemplo. Uns empregam o alfabeto cirílico e outros o latino
apesar de falarem sem dúvida a mesma língua e nom existirem mais diferenças
idiomáticas que as esperáveis entre duas variedades. A funçom de (auto-)identi~
ficaçom das grafias é neste caso perfeitamente evigente. Imaginemos por um
momento que um turista espanhol, por exemplo de A vila, chegasse à capital da
Argentina e que nas ruas, nas lojas, nos jornais ... visse escritos cartazes como
Bjehn benyo a BwennohAyreh; suda della Platta; Kashe Nwebba; Pleassa Rozada
... Ia-se sentir tam "perto" desse país irmão como agora? - Parece claro que nom.
Se viajasse entom até Cuba e visse escritas frases como Áâláâíeaí' à Êóáà, se o alfabeto cirílico entom fosse o alfabeto nacional cubano, nom se sentiria mais afastado daquela cultura, daquele país? nom se sentiriam os cubanos mais próximos de
Rússia do que nunca estiveram na sua história e nom seria isto também percebido
com certo lógico desagrado pelo nosso amigo? E se chegasse ao Paraguai e lesse:
Lhegada delos passageros del aviõ procedente de Espanha com destino Assunciõ
porei andém três?
Podia-se esperar também que nom tivesse existido na Rússia certa simpatia
pala causa sérvia durante a guerra da Bósnia, para nós quase incompreensível,
quando lá viam na televisam as lápides dos combatentes sérvias mortos e podiam
ler os nomes das vítimas ao estarem escritos em cirílico? Aquelas grafias estavam
a dizer inconscientemente a qualquer russo que ali se achavam mortos membros
dum povo irmão, seres "mais humanos", dumha "tribo" mais próxima que a dos
que contra eles se defrontavam. Assim contribuíam também a levantar-se os sentimentos mais profundos de solidariedade. E isto apesar de o croata, por exemplo,
ser a nível oral a mesma língua que o sérvio (cfr. supra) embora existissem também naquele caso outros condicionantes decisivos.
Se antes falamos na especial solidariedade e simpatia mútua que caracterizava
as relações entre os diversos países anglosaxónicos, podemos agora deter-nos num
fenómeno que também pode resultar curioso. Os franceses, que falam umha língua
ininteligível para um anglófono, nom parecem porém achar-se a tanta distáncia dos
"seres humanos" como os demais povos do planeta. De facto, a França e o mundo
francófono é constantemente olhado por eles com certa simpatia ou palo menos
respeito, de início mais do que mereceriam países de qualquer outra expressam e
equivalentes características. Certo é que existem alguns factores históricos e culturais que poderiam explicá-loiS, mas mais importante parece a este respeito o facto
de o francês normando ter contribuído dum modo essencial na caracterizaçom do
inglês, na sua latinizaçom. Esta contribuiçom, que se manifesta num enorme repositório cheio de termos afins, tem as condições de manifestar-se com maior claridade a nível escrito. A confluência desta comunidade terminológica com a conservaçom por uns e por outros de ortografias rigidamente etimológicas permite que
podam ambos VER umha certa raiz comum, algo que os aproxima. Sobretodo o

18. Por exemplo o facto de o francês ser a língua mais estudada pelas pessoas de origem anglosaxónica. Haveria que ver
também qual a origem desta preferência.
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vocabulário mais culto poderia parecer surpreendentemente coincidente se nom se
reconhecessem as suas origens clássicas. Dessarte, palavras inglesas como system,
philosophy, symbolism, mithology, orthography, problem, dictionary, sympathy,
labour, relate, reflection, refutation, regression, devolution ... e toda umha longuíssima lista correspondem-se em francês com systeme, philosophie, symbolisme,
mithologie, orthographie, probleme, dictionnaire, sympathie, labour, relate, reflection, refutation, regression, devolution ... Em certa maneira, como indicamos no
começo, pode afirmar-se a existência dum sistema cultural anglo-francês sustentado em boa parte na tradiçom ortográfica comum. Deste sistema teria-se esgalhado
o luso-brasileiro desde a reforma de Gonçalves Viana (1907). Anteriormente, apesar de reinar um certo caos, a sua ortografia parecia achar-se dentro dele: systema,
philosophia, symbolismo, mithologia, orthographia, problema, dictionário, sympatia ... O certo é que, depois da reforma, o galego-português escrito aproximouse mais do espanhol e afastou-se do francês e do inglês 19 • Um lusófono deve sentir agora a sua língua mais perto do espanhol e mais longe deste sistema cultural
do que antes 20 •
A um nível mais elevado as diferentes línguas românicas poderiam formar
também um sistema cultural, mas sobretudo quando existe certa identidade gráfica. Casos como o do rético, que emprega umha ortografia germanizante, parecem
afastá-lo deste sistema. O inglês poderia considerar-se a um nível pragmático,
tendo em conta a existência dos sistemas culturais, como umha língua românica
mais, ou polo menos com certa relaçom com este grupo. Todas as línguas ocidentais, em virtude sobretudo de empregarem o mesmo alfabeto latino com poucas
diferenças, poderiam considerar-se também dentro dum sistema cultural mais
amplo e portanto ainda mais difuso que o anterior. O facto de estarem elas tam
difundidas pode fazer com que nom se saiba valorizar esta dimensom até entrar em
contacto com povos que empregam outros sistemas gráficos. A diferença entre o
alfabeto latino e o cirílico, por exemplo, arvora-se (afortunadamente) como um
obstáculo para a penetraçom da mentalidade ocidental nos países eslavos de tradiçom ortodoxa. No caso dos países árabes a funçom simbólica das grafias é também evidente. Talvez se o árabe se escrevesse à latina, como na ilha de Malta, o
povo árabe nom fosse visto polo menos tam afastado de nós como hoje em dia.
De quem se afastaria é de si mesmo.
Valham estes poucos exemplos para mostrar a aqueles que desprezam os sistemas gráficos herdados das nossas tradições o que estariam inconscientemente a
quebrar se as suas propostas radicais triunfassem algum dia. Mas valham sobretodo para mostrar a aqueles dentre os bons e generosos que nom reconhecem ainda
valor nengum na ortografia tradicional do galego, a ortografia galego-portuguesa,
o caminho que já outros percorremos desde posições idênticas às suas. A eles, nossos irmãos, com os braços abertos vai especialmente dirigido este artigo.
J 9. Contudo continuam a conservar-se certos elementos comuns: os esses duplos. a distribuiçom de <z/c,ç>, de <b.v>, etc.
20. Consideramos em todo o caso que devem relativizar-se as frequentes afirmações lançadas desde o nacionalismo espanhol acusando os portugueses de manterem umha atitude diferencialista ao longo da sua história ortográfica. Martínez
de Sousa (1991: 132) • que cita Unamuno, assume, por exemplo, esta postura ao afirmar que a escrita etimológica se
teria desenvolvido como reacçom contra O espanhol, língua de "mayor dominio lingüístico o cultural". Sem descartar
em absoluto esta possibilidade, pensamos que nom deve esquecer-se o papel do inOuxo francês e a aliança histórica
luso-británicu. Em qualquer caso é óbvio o papel simbólico que acertadamente se reconhece à ortografia nestes casos.
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ANTOLOGIA

Teatro inerte
Jenaro MARINHAS

Quando em 1974 me fôrom publicadas «Duas peças de teatro inerte»,
escritas vinte e tal de anos antes, aparecêrom precedidas de nota informativa
de ser deslocadas de um conjunto de seis produçons irmás, condenadas ao
inédito por considerá-las de nulo valor teatral. Agora, passados outros vinte
e tal de anos insta-me Ma. do Carmo Henriques a que remexa nas minhas
gavetas e tire algo para a nossa revista. Para nom demorar o cumprimento
grato pedido boto mao de algo já feito: duas peças mais de aquel conjunto
dado a esquecimento.
Continuo negando-lhes a teatralidade assim como reafirmo a contradiçom do binómio teatro inerte porque de todos os géneros literários o que de
nengum jeito pode .ser inerte é o teatro. (Pessoa subtitulou umha sua peça
teatro estático, que nom é o mesmo que inerte).
A razom pontual de eu haver escrito a miúdo como para o teatro nom
é outra que me reconhecer mau escritor. Custa-me muito esforço construir
um parágrafo em prosa, polo que acho mais ao meu alcance a forma dialogada, deste jeito a situaçom ou anedota passa direitamente dos agonistas ao receptor (leitor ou espectador) sem escritor intermediário que fica excluído e
a isso, tam pouco, se reduz o seu parentesco com o teatro.

Apenas um sonho
Solaina de castelo ou paço realengo que para além da balcoada de lavrados barrotes de pedra dá vistas a umha paisagem de montes polos que serpeja
-ocre entre verdes- um caminho que se perde lá onde a terra parece coligar-se
com os ceus limpos de um entardecer. Sentada em cadeira de alto espaldar
e de costas ao fundo, umha dona (a Aia) que sem chegar a velha perdeu já
a louçania da juventude, maneja um espelho de mao que lhe permite espreitar a serrania sem se virar. Dando-lhe cara, sentadas em tamboretes ou cadei81

ras baixas, duas donzelas irmás gémeas em flor de mocidade, que tomam a
palavra, umha ou outra, indistintamente.
Donzela.-Algo se move lá polo confim do caminho.
Donzela.-Será um palafrém que galopa.
Aia.(Mirando polo espelho) Nom é palafrém nengum, é poeira levantada polo vento.
Donzela.-Deverias te sentar na nossa posiçom e assim fiom haverias mester
do espelho.
Donzela.-Razom leva a irmá, seria-te mais cómodo mirar de frente.
Aia.Nom é gostoso mirar ao frente quando as nossas vidas começam
a declinar. Preferimos contemplar o passado onde jazem os momentos felizes que o futuro nom nos pode oferecer.
Donzela.-Ainda nom és velha, Aia Lisarda.
Aia.Mas há tempo que deixei de ser umha rapariga, porém ainda por
vezes sonhe com um namoro.
Donzela.-Nunca o tiveste?
Aia.Tive, e cheguei a casar. Infelizmente nem tempo lhe dérom ao esposo para me desabrochar o brial, que foi chamado a reprimir umha
algarada mourisca da que nunca mais regressou.
Donzela.-É umha triste história.
Donzela.-Ficas-te viúva e donzela.
Aia.Talmente, menÍnhas. Mália de mim!
Esvoaça um lutoso silêncio como com asas torpes e escuras de morcego,
a dona abandona o espelho no regaço renunciando à visam dos longes montaraces que se dilatam às suas costas. Suspira e tenta ladear um tema de conversa que lhe resulta penoso em demasia.
Aia.-

(que volve a fazer uso do espelho) Aproximam-se nuvens grisalhas pola banda do vendaval que agoiram tempo tormentoso.
Donzela.-Vam-nos escurecer o sol,
Donzela.-E antecipar as sombras da noite.
Donzela.-As moças amamos tanto a luz!
Donzela.-Aborrecemos tanto as sombras!
Aia.Também eu amo a luz, mas nom porque destrui as sombras, senom porque as cria.
Donzela.-É cansativo, Aia Lisarda, vir todas as tardes a esta solaina esperar
um cavaleiro que nunca chega.
Donzela.-O mesmo digo, irmá, quando podíamos jogar ao diábolo num daro
do jardim.
Donzela.-Ou à pita cega com os pages mancebos e as camaristas novas.
Aia.Sodes princesas, filhas de rei, e estades obrigadas a cumprir de bom
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grado com os decretos reais igual que o último dos vassalos. O
rei enviou emissários polo mundo adiante oferecendo a mao das
suas filhas a um cavaleiro que acredite méritos para desposar a
que prefira e suceder-lhe um dia no trono.
Donzela.-E há de ser pola tarde quando se apresente?
Donzela.-Igual pode aparecer pola manhá.
Aia.A redondez do mundo é tam opulenta, tam alargadas as distándas ... Supoe-se que vindo de longe ainda que se ponha em caminho pola amanhecida e cavalgue um brioso corcel nom poderá chegar antes do entardecer.
Donzela.-E nós esperando, esperando, .. porqué haveremos de ser sempre
as mulheres as que esperemos a chegada do amor?
Donzela.-Porqué nom nos é permitido ir ao seu encontro?
Aia.É lei de honestidade.
Donzela.-Tirana lei.
Donzela.-Dizes bem, irmá, tirana lei.
Aia.Toda lei é para atar algo, nengumha está feita para desabrochar.
Donzela.-Esperemos que chegue com bem.
Donzela.-E que seja formoso.
Aia.Formoso é um nascente sol, umha flor, um rechouchio ... cousas
assim. A formosura nom é cousa de muito durar, e dado que um
dia há de ser rei pedide que seja amante e prudente.
Donzela.-E a rainha? Qual será a rainha?
Aia.Isso é o que está por ver. Gémeas nascestes e por algumha confusom nos berços perdeu-se o conhecimento de qual era a primogénita. O rei, vosso pai, determinou: a primeira em casar será a rainha.
Por quanto a que escolha o cavaleiro.
Donzela.-Difícil escolha, porque somos tam iguais que nom se nos pode
distinguir.
Donzela.-Iguais como duas pombas brancas.
Donzela.-Como dous plenilúnios de verao.
Donzela.-Como dous anéis de compromisso.
Donzela.-Como duas trovas de amor.
Aia.Nem os meus olhos que tanto vos levam mirado som capazes de
achar um distingo. Duas gotas de ressio em folha verde.
Donzela.-Fechará os olhos, dará três voltas sobre sí, estenderá umha mao
e dirá: Esta!
Aia.Nom sabemos como acontecerá, mas umha há de ser a escolhida.
Donzela.-E a outra?
Aia.Haverá de aceitar a sorte adversa.
Donzela.-Um incerto porvir.
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Donzela.-Para ser visto por um espelho.
Donzela.-Irmá, fagamos um trato. Sempre compartimos as nossas pertenças.
Donzela.-Até aquela boneca que nos donou o embaixador do Imperador da
China, que era umha linda boneca.
Donzela.-Que fechava as pálpebras quando a deitávamos no leito.
Donzela.-E nunca foi inteiramente de umha nem de outra, ambas desfrutámos sempre dela sem discussom.
Donzela. -=rambém o cavaleiro, o ceptro e a coroa podem ser para as duas
por iguaL
Aia.Um cavaleiro nom aceitará servir mais que a umha só senhor. É
lei de cavalaria. Exemplo de dom Amadis.
Donzela.-Desde o ventre matemo que somos umha só.
Donzela.-Nada nos pode desligar.
Donzela.-Nem distinguir.
Aia.As horas do dia mostram a vossa igualdade, mas as horas nocturnas podem revelar diferências.
Há um intervalo de penumbra e de silêncio no que as figuras humanas
perdem realidade e aparentam estátuas inanimadas. Por tras do alto espaldar
da Aia apresenta-se O Cavaleiro com atuendo que lembra um cortesano do
Rei Artur. As Donzelas permanecem atentas e imutáveis.
Aia.Benvido sejais, nobre cavaleiro.
Cavaleiro.-Benachada, minha senhor.
Aia.Huvestedes boa viagem?
Cav.O caminho era brenhoso e o tempo desabrido, mas nom achei cilada que requigesse desembainho de espada.
Aia.Três dias há que sodes esperado por estas duas princesas entre as
que havedes escolher esposa.
Cav.Som muito novas.
Aia.Estám ainda nas primeiras lunaçons.
Cav,Dobrar-lhes hei a idade. Elas gostariam mais de um donzel imberbe.
Aia.Eu acho que sodes um cavaleiro muito aposto.
Cav.Celebro ser visto com tam bons olhos.
Aia.Qualquer mulher se prendaria de um tal galám.
Cav.Sodes dona de muita cortesia.
Aia.O decoro nom permite a umha dona passar do cortês e há deixar
em silêncio o suspiro do coraçom.
Cav.Devo entender? ..
Aia.Devedes entender que vos convém mais umha dona formada que
umha rapariga inexperiente em transportes de amor.
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Cav.Aia.-

Aceitaríades a garupa do meu palafrém e deixar-vos levar ao meu
condado?
Sentiria-me tam honrada!

Fulgura um relampo, estronda o trevom e desaparece o cavaleiro.
Aia.(Com um sobressalto) Que foi isso?
Donzela.-Um trevom que te acordou. Adormeceras.
Donzela.-E sonhaste.
Aia.Sonhei que acontecia um velho desejo guardado oculto como um
segredo impossível de comunicar a ninguém.
Donzela.-Nós presenciamos o teu sonho.
Aia.Nom pode ser, os sonhos só podem ser vistos por quem sonha.
Donzela.-Pois seria cousa de feitiço porque nós percebemos tudo o que sonhaste. Nom é certo, irmá?
Donzela.-Tam certo como te estamos vendo agora, Aia Lisarda.
Aia.Nom podo acreditar. Ai, seria terrível para mim.
Donzela.-Chegava um cavaleiro.
Donzela.-Muito aposto e. galám.
Donzela.-Tu seduzias o cavaleiro.
Donzela.-Que se deixava seduzir.
Aia.Nom sigades, cesai com essa brincadeira. Trata-se de umha travessura vossa. Um sonho nom pode vagar ao descuberto e às vistas de toda a gente.
Donzela.-Oferecia-te a garupa do seu palafrem.
Donzela.-E estavas disposta a deixar-te levar furtando-nos o pretendente.
Aia.Confesso, meninhas, confesso. Tenho sido egoísta e desleal. Que
vergonha!
Donzela.-Tu esperas também um donzeI que nom chega.
Aia.Cuitada de mim!
Donzela.-Nom te sintas cuitada.
Donzela.-Afinal nom gostávamos desse cavaleiro.
Donzela.-Consideramos que nom foi mais do que um sonho.
Aia.(Com profundo suspiro de desencanto) Um sonho apenas!
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A sós consigo
Duas personagens idosas sentadas frente a frente em cómodas poltronas,
velador de por meio. O velho a rente de umha fenestra pela que contempla
o mar, o ceu e algum veleiro ou ave marinha que passa de lado a lado. A
velha também tem a sua fenestra pola que se vê arvoredo de jardim e algum
pássaro que esvoaça e brinca de ramo em ramo. Som primeiras horas do serám. Falam para ninguém.
O VELHO
Está durando muito esta calma chicha. Assim nunca chegaremos a porto, nom é que eu tenha ânsia por chegar, sempre se chega a tempo de zarpar
de novo; mas é pena ver as lonas pendendo como cortinagem de salom.
A VELHA
A Primavera vem este ano demorada, os pexegueiros já deviam estar em
flor. É um gosto ver como os ramos enchem de flores miúdas e brancas, no
quintal do pazo eram os primeiros em florir e as abelhas esvoaçavam zunindo. Também as vespas, eu tinha muito medo das picadas das vespas e tentava
espaventá-las com apóIa arrincada dum loureiro.

o VELHO
Esperemos que levante um pouco de vento venha de onde vinher. Gosto
do vento de todos os quadrantes, todos têm a virtude de criar movimento ...
e vida. Tudo o que vive se move, se traslada, se transforma. Só a pedra é
dura e sem latido. O mar nom acouga.
A VELHA
Quando chegue o bom tempo de verao sentarei-me no banco de pedra
resguardado do sol polo muro enluzido pola trepadeira de heliotropo. O recendo do heliotropo faz sonhar com pavanas e valsas vienenses, é como estar
à espera de um conde ou, quem sabe? de um príncipe que chegará das ribeiras
brumosas do Reno.
O VELHO
(Gritando) Grumete! (Pequena pausa e grita de novo) Galopim!
VOZ DE RAPAZ
Mande, Nostramo.
O VELHO
Onde andas metido, nugalhám.
VOZ DE RAPAZ
Atendia o marinheiro borracho.
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o VELHO
Esquecia-me. Em todo o navio há de haver um marinheiro borracho. Que
é o que faz agora o marinheiro borracho?
VOZ DE RAPAZ
Agora dorme.
O VELHO
Deixemo-lo dormir. Dá-me o meu telescópio.
VOZ DE RAPAZ
O seu telescópio?
O VELHO
Sim, nom te fagas de novas. Bem sei que em quanto que me descuido
botas mao do meu telescópio para mirar as tetas de algumha serpente de mar.
A VELHA
(Chamando) Donzela!
VOZ DE MOÇA
Mande a senhora
A VELHA
Dá-me as agulhas de calcetar, vou continuar o «cache-nez» que comecei
o ano passado.
VOZ DE MOÇA
Aí tem as agulhas sobre do velador; mas o que nom tem é fio.
A VELHA
(Toma as agulhas) Nom quero fio. Da última vez depois de muito calcetar e calcetar em vez de um «cache-nez» saiu-me um gorro.
VOZ DE MOÇA
E bem lindo que estava com o seu pompom vermelho no Cllcuruto, parecia feito para um marinheiro francês.
A VELHA
Tive que desfazê-lo porque nom era isso o que eu queria (Começa a calcetar com as agulhas sem fio).
O VELHO
(Imagina ter um telescópio e mira por el ao longe através da fenestra)
Nom está clara a raia do horizonte. Vejo algo que igual pode ser recife de
costa que nuvem baixa. Deve ser nuvem porque parece que se move, sim vai
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à deriva. Ora, nom será a Ilha de Sam Barandám? Gostaria de arrivar à Ilha

de Sam Baramdám; mas como continue esta calma nom vai ser possíveL Grumete! Vai acordar ao marinheiro borracho, a toda a canalha, que precisamos
içar todas as velas, cobrar vento e navegar.
(Pausa, vam passando os minutos a pé descalço para nom fazer apenas
ruído).
A VELHA
Que teima danada! Pois nom me está saindo outra vez um gorro! Volta
a destecer. Menos mal que nom gasto fio.

o

VELHO
Vamos ver, vamos ver que diz a bússola. Ah! derivamos a poente. A poente, claro, é inevitável; mas tentemos de corrigir o rumbo tanto como possível.
A VELHA
De repente nos encontramos fazendo sempre o mesmo de forma diferente. A vida nom tem emenda. A diferência de novos a velhos só a vemos nos
espelhos.

o

VELHO
Resulta gostoso esquadrinhar no tempo passado, é como prender lume
outra vez ao cachimbo apagado.

A VELHA
Recordar nom é reviver, é morrer umha vez mais. O que passou nunca
reaparece só recordamos o que permanece.

o

VELHO
Vou desobedecer ao cardiólogo e prender lume no cachimbo, como nos
bons tempos (Colhe a pipa apagada de riba do velador e fai como que fuma).

A VELHA
A ver se me concentro na calceta e nom me sai umha cousa por outra
(reata o labor de tecer).
O VELHO
Navegávamos mares tropicais. O calor deixava-se sentir enervante, cansaroso. Desde a ponte de mando vi o jovem galopim no convés que emborcava sobre si, de meio corpo nu, um caldeiro de agua fresca. Chamei-no. Vem
cá! O rapaz aproximou-se obediente, brilhoso e chorreando, a poucos passos
de distância toparom as nossas miradas. Vi os seus olhos grandes, límpidos,
nom sei o que el pudo ver nos meus que lhe fez fugir quando tentei apanhá-lo
dos cabelos molhados. Diabo do rapaz! Tam solerte como nugalhám (Ri com
sonora gargalhada) Agradeço-lhe a fugida.
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A VELHA
Em noites de lua redonda o luar entrava na minha alcova pola fenestra
descortinada. Deitava no chao como corpo sem carnes de anjo caído dos ceus
envolvido em clámide de azuis resplendores. Eu oferecia-lhe lugar no meu leito
e aos poucos ia subindo, subindo cobertores arriba até jazer ao meu rente.
Abraçava-me com o seu daror e eu deixava-me a adormecer nos seus braços
frios até que algum galo madrugador me acordava nas indecisas luzes de um
novo dia.

o VELHO
Chegados a porto raramente visitava os prostíbulos onde ia refocilar a
tripulaçom. Havia que manter umha distância de respeito. Dizia-lhe ao piloto: Manda-me umha puta. Como a quer? Tanto me tem, todas sabem o seu
ofício e para mim com que tenha buraco abonda.
A VELHA
Tirrha eu sona de boa bailadora e era por isso que sempre tinha bailador
que me vinhesse procurar nos salons de dansa onde tantas outras apenas encontravam quem lhes rodeasse a cinta até a valsa de última hora. De muitos
bailadores me deixei levar ao ritmo da música mas eu sempre me sentim levada nos braços de um único bailador.

o

VELHO
Aumenta a cerraçom. Com a queda do sol começará a soprar um vento
terra!. Adoita acontecer assim por esta época.
A VELHA
Tenho que deixar o labor porque apenas vejo o fio que nom hai, pode
que seja por as escassas luzes do sol-por, também pode ser que tenha os olhos
cansados ou que precise renovar as lentes. Pode ser.
(Logo de pequena pausa soa a badalada de um relógio).
O VELHO & A VELHA
As seis e meia.
(Entra umha criada com o serviço da merenda em bandeja. Coloca as pequenas cuncas de tê ou café sobre o velador ao alcance de cada umha das personagens imóveis com a mirada perdida fora da realidade presente. Depois baixa as persianas que fecham ambas as fenestras e a seguido corre as cortinas
do cenário).
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DOCUMENTAÇOM
E IN"FORMAÇOM

o PENSAMENTO

DE CASTELAO ANALISADO
EM SARGADELOS

A Casa da Administraçom do Complexo Industrial das cerámicas de Sargadelos foi o
cenário da celebraçom os passados dias 21 e 22 de Março de 1997 de umhas jornadas
de leitura do Sempre en Galiza. A reuniam estava organizada em colaboraçom conjunta
pala Assoclaçom Galega da língua e o comitê local do Bloque Nacionalista Galego (BNG).
O concelheiro porta-voz desta organizaçom em Cervo, Dr. Carlos Martins, apresentou as
actividades que estavam coordenadas por Bernardo Penabade e a seguir iniciárom-se as
sessons de estudo, seguidas regularmente por quinze pessoas: estudantes universitários,
profissionais do ensino e da sanidade e sindicalistas.
O plano de trabalho foi igual em ambas as jornadas. Durante três horas --de 5 a 8 da
tarde- o coordenador apresentou textos escolhidos previamente para serem lidos colectivamente estruturando o seu conteúdo. Os capítulos preliminares dos quatro livros e a parte
inicial do livro primeiro fôrom analisados integramente, com o objectivo de avaliar a pervivência da ideia nuclear: a justificaçom dos critérios que caracterizam a naçom galega.
A direcçom da empresa Sargadelos, nomeadamente o Sr. Camilo Díaz -filho de Isaac
Díaz Pardo- concedeu gratuitamente o uso das suas instalaçons e apoiou infraestruturalmente a ,realizaçom desta actividade.

o O O

SETE ANOS «SEM» DOM RICARDO CARVALHO CALERO:
LEMBRANÇA E DENÚNCIA
Um ano mais, com a chegada da primavera, a Associaçom Galega da Língua e outros
grupos e colectivos reintegracionistas, celebrárom na cidade de Compostela vários actos
em homenagem ao primeiro catedrático de lingüística e literatura galega da Universidade
de Santiago, que foi membro de honra da AGAL e membro do Conselho de Redacçom da
revista Agália, falecido na noite do 25 de março de 1990.
O dia 9 de abril, às oito da tarde, no saiam de graus da Faculdade de Filologia, tivo
lugar umha mesa-redonda em que participárom a professora doutora Aurora Marco López,
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catedrática da Escola Universitária da Universidade de Santiago, quem estudou os contributos do professor no âmbito da literatura galega, e a professora doutora Maria do Carmo
Henríquez, catedrática da Universidade de Vigo e presidenta da Associaçom Galega da Língua, que analisou a obra do professor e os seus importantes estudos no campo da lingüística, filologia e sociolingüística galega. Actuou como apresentador e moderador, o catedrático da Universidade de Santiago, o professor doutor José Luís Rodríguez.
O dia 12 de abril, às 12 da manhá, tivo lugar umha concentraçom na rua Carreira do
Conde, ante a casa em que viveu o professor em Compostela. Neste acto pronunciárom
umhas palavras de lembrança antigos discípulos, colaboradores e representantes de grupos reintegracionistas da Galiza. A seguir, fôrom ao cemitério de Boisaca para fazer umha
oferta floral no lugar em que descansa o seu corpo. Neste acto, em que se produzírom minutos de silêncio, pronunciárom umhas palavras diferentes escritores e poetas; afinal cantouse o hino galego.
Como para os reintegracionistas o legado do professor Carvalho Calero está ainda vivo, os meios de comunicaçom publicárom trabalhos da sua discípula e colaboradora mais
directa, a professora doutora Aurora Marco (La Voz de Galicia, 26 de Março de 1997) quem
escreveu um breve texto intitulado ..Un mestre na lembranza.. que reproduzimos nestas páginas e também a professora Pilar Pallarés publicava no semanário ..A Nosa Terra.. (n. o
772,3 de Abril de 1997, p. 15) um texto em que denunciava os membros de um «holding»
cultural que o país segue padecendo e mantendo, como os nossos leitores podem ver nes.
tas páginas.
Pouco tempo mais tarde, os meios de comunicaçom informavam da compra da biblioteca do querido professor polo Parlamento Galego. O dia 27 de Junho inaugurava-se em
dito Parlamento umha Sala, em que se incorporavam os fundos bibliográficos e o arquivo
pessoal deste Grande da Galiza, com umha gravíssima ofensa para o querido professor:
nom respeitar a ortografia utilizada sistematicamente por ele, polo menos, nos últimos dez
anos da sua vida.
Mais umha vez, a professora doutora Aurora Marco no jornal «La Voz de Galicia»
(1 de Julho de 1997) e a professora doutora Maria do Carmo Henríquez no jornal «Faro de
Vigo» (2 de Julho de 1997, p. 26) em sendos contributos, denunciavam que grafar o primeiro apelido do professor com ..II .. em lugar do dígrafo ..Ih» supunha falseiar a sua vontade
inequívoca e burlar-se do seu legado lingüístico e cultural.
Como reproduzimos os textos nestas págínas, os leitores podem tirar mais informaçom
e mesmo fazer outras leituras.

FARO DE VIGO, 2 de Julho 1997

O

olegado de Carvalho Calero

parlamemo da Galiza
acaba de comprar a
biblioteca do Professor Carvalho Calero
-li\'ro!>. correspondência e documentos da história de Galizaprévio o acordo e o consenso unânime
dos três grupos parlamentários. No acto,
íntimo mas solene, da entrega. os portávoces do BNG, PSOE e PP figérom o
louvor do professor. investigador. escrilar e também do político, mas. significadamente, os três. quer dizer todos. silen·
ciárom e ocultárom o significado e
simbología presente na obra deste
"Grande da Galiza", que dedicou os dez
últimos anos da sua vida a trabalhar intensamente em "reescrever' e em "normativizar" todos os seus textos, segundo
os princípios e postulados que deviam
reger as Nonnas ortográficas e morfológicas do idioma galego.
Que a representante do BNG reduza
únicamente os contributos e estudos do
Professor Carvalho Calero ao "10pico típico" da nonnalizaçom do galego. nom
deixa de ser. polo menos. paradoxal. Se
por algo o Professor foi condenado ao
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ostracismo e marginalizaçom palas poderes (académico e institucional), é bem
ceno que nom foi par defender que o galego seja urnha língua "normal". O Professor Calvalho Calera resultava, e aínda resulta. molesto palo seu "lusismo"
ou "reintegracionismo" visceral. Que o
representante do PSOE esqueça que em
nome do Reitor da Universidade de Santiago presidiu a sessom de encerramento
do "I Congresso intemaconal da língua
galego-portuguesa na Gaiza", celebrado
em Ourense em Setembro do ano 1984
tampouco deve ser casual. Por último
que o representante do pp faga referên~
cia. simplesmente, as estadias do Professor em Ourense -quando nos consta
que conhece muitos dos trabalhos de
Carvalho Calero ou sobre Carvalho Calera publicados na revista Agália- tampouco deve ser umha casualidade. No
que diz respeito a silenciar e mesmo

ocultar o significado do legado do Professor. curiosamente. também houvo
unanimidade nos três grlllX's parlamentários.
Nom nos corresponde, nem seria legítimo. valorizar o facto de os
herdeiros venderem a biblio-teca ao parlamento, nem muito menos opinar sobre se este
é o melhor lugar. Na teoria
livros e documentaçom, ao
ser comprados como dinheiro
público, passam a ser propiedade do povo galego, isto é,
de todos os galegos e de todas
as galegas (para que nom
existam dúvidas). Mas nem a
família do Professor, nem os
grupos parlamentários. nem o
parlamento som os únicos
propietários do seu legado lingüístico e
cultural. legado que respeitamos ao má-

ximo os reintegracionistas - hoje agrupado!>. em mais de 50 as·
sociaçons e colectivos da Galiza

e Portugal - e cuja prova mais
evidente é grafar (l apelido do
querido professor tal e como o
fijo ele. insistentemente. polo menos
nos últimos dez an01> da sua vida. Que se
ponga umha lápida na biblioteca com o
apelido do professor grafado com "lI"
em lugar do dígrafo "lh" supom falseiar
a sua vontade inequívoca e
burlar~se do seu legado lin~
güístico e cultural.
Por isto, em nome dos rein~
tegracionistas, que também somos povo galego, exijo do parlamento da Galiza que,
queiram ou nom os três grupos
parlamentários e mesmo queira ou nom a sua farrulia, se repare esta ofensa que se lhe fai
ao Professor Dom Ricardo
Carvalho Calero. Carvalho
Calem. por dignidade!

"'Presidenta de Associaçom Galega
de Língua

.. GUITAS COAfl'OSl'ElANAS ..

I

UII 11l6stl'e lIa lelllbrallza

Don
Ricardo

AURORA MARCO

QUERIDO amigo: Ilai persoas ás que estivemos unidas por lazos
familiares, amistosos, de discipulaxe, que pas3n pola nosa vida deixando unha pegada illapagáhel e, ao recordá-Ias, provocUIl-ll0S 1111
sentimento de vacio imposíbel ue cubrir. Unha desas persoas foi UIl
profcsor ao que coflecin en 1967. Hui xa trinta anoS que me inculcou
o amor pola terra, pola sua Ifngua e literatura, que me ensinou ã lrabailar por e para Galiza, co que poslcriorlnente liven a fortuna de colaborar estreitamente UUI1 departamento universitário e que, durante
os vinlelrés anos que me relacionei eOIl el, sempre me honrou coa sua
amizade sincera. Boxe, ao se cumprir o séplimo aniversário da sua
morie, volveu á miõa menle toda linha série de lembranzas. Non,
nunca me deixou indiferente aqnel home de aspecto sério, sereno, extremauamcnlc cortês c educaúo, dotado uunha grande personalidade,
disciplinado e rigoroso no iraballo, discreto e allstero, moi cordial e
alegre cos allligos c amigas, que c3mifiaba 3111odiíío polos claustros
da Facultade de Filosofia e Letras cun porte elegante. Imposfbel esquecer o seu maxislério. jQue mágoa que o machado da morte derrubase aquel pelrudal carballo! A esle Mestre, inscrito por direito próprio 110 Lioro de Ouro da Galiza, quero lembrá-lo unha vez máis, cn
sentida hOlllcn3xe, da mellor forma que o podo facer, pronunciando
de novo -escrebcndo- o seu nome: Ricardo Carvalho Calero.

~
'I PILAR PALLARÉS

§ijlltlqmmCarvalho Calero, patl'imõnio de todos
AURORA MARCO

o

\,('l1r<'$

27 de xU/io, co;n-

cidi/ldo ('(la que seria a xorna-

da de reJlexilÍ1! .resenta e un
alias allles da Gf'rolwciôn do
primeiro ESIa/II/o de Auronomia de Galiz.o, ;/!(n,gUToll-se
110 Parlmnel1fo Gnlego /ln/w
sala dedicada ao profemr Ri("{Irdo Carvof/lO Calem lia que

se ;11(OrrOI"(1II os fmlllos /Jib/iogrdjicoJ e o arquil'o persoai de 1m/ relcl'{wle figura
que foi. mmo se lembrmr nas
;nferrencilÍlIs (fllC se fixem!!
110 O"I(l, 1111

das redactores do

primeiro OI1It'pwxeclo de EslatI/Ia de Au/rJ/lomin.

Homénaxes
Esla inicia/i\'{/, en realidade
unha IIIJmenaxe, \'en SII/IIar-se
ri ()/lfms rml{'/'iorl"s promovi-

das desde diferenles insliwciÓIIS: [! eoloca('i!í/l na e(JJa
ollde vil'eu en Salllhrgo dUlllw
p!llf:a que lemhra este feilo, 01/
a dedicadón da Rua Car..'al1ro
Calem /10 cnmr'us norte de
Santiago e da A venida Carvalho CaleTO en Lugo. en/re 01/tTaS

Como 1/1l 11m destinos posíheis da bibliofeca é este. efeetil'ome11le. (poderia ler sido

famén a Uniw!rSidade de Santiago, a quen ei consideraba. e
asi o deixou eseril(), aSila
«:11(1;» mi Imha fundadán).
sar/damos o acontedmento t
aplaudimos. como nOIl pode-

ria .rer de ml/ra forma. a unanimidade dos grupos parlamentários reTOme esra deci-

sióll que. penso. seria do agrado do próprio Carvalho.
Filio Predilecto de Ferrol

Lembro o que foi o derradeiro acto público ao que asü/il/.
o 7 de xoneiro de /990, por
mOfivn do //oll!f'aniemo de Fi!lo Predilecto do Ferrai. COli-

do no seu discurso de agradedmellfo desfocou .wslomenle
que aquela !mmcnQxe se prodI/da porq/le lui o q//i.uron
lodos os grupos po{(ricos do
CO/lce{/o de Feirai. E é que, o
pro/emr fermlón. sen abdicar
lIunca das suas ideos. gos/aba

do consemo

ell

remas que el

consideraba claves para o fu-

sua obra. significa. móis 1111
paJO, na univer.wlidade /leeesória do seu pensamenlo.
Por Iso esperamos que a Biblioteca Carml!1O Calero (cnN
esta grafia q//ixo ser denominado, sell nengun tipo de dlí\'i-

da, o profe.wr /lOS úllimos
anos da SIIa vida. eomode~
mostra que asi asi/lrJu (amb!
moilúimos (ranal/os e co/ano-

radóns e. palo menos. nMe linms n/RlIIlJ p(Ísrul/los na ma
aparición), ao ptl,lar a ser propriedade de lodos ~ todos nó.r,
estexa (amén ao dispor das
pasoas que se dedimn li illvestigadon 01/ das que queirall achegar-se d consrdro dos
mauriai.t ali depositados, aos
que poderia/!, /all'p~,
incorp(Jrar-~e O{//ros q11e fororr ofereciclo.~ por el (I afgllllha.t persoas que estil'eron ao
lado.
O tempo confinnard

sell

~es

peremos que

si~ se a unicació" desta biblioteca foi a

IUro do paú.

máis axeiloda para expandir o

A aSllnción do legado de
Cnn'olho Calem por lod(J.! os
galeg(Js e galegas. visto sereI!
as/as representantes de lodos
e fodas nós os receptores da

pensamento do prafesor Ri-

cardo Can'alllrJ Cdero e poro
que esle frutifique na consrrllción desta lerra á que fanto
amou ell vida.
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ÚLTIMA SENTENÇA DO TC SOBRE O «NOME» DA LíNGUA
COrl data 21 de Abril de 1997, o Tribunal Constitucional do Reino de Espanha ditou
uma sentença atinente ao nome do catalão do País Valenciano. Cumpre na Galiza estimá-Ia importante pelos motivos que compendio nos seguintes: por ser de aplicação ao nome da língua própria da Galiza; por evidenciar a condição mais-que-jurídica dos usos linguísticos; por confirmar o facto de (no Reino) la questione delis língua ser elementarmente
questão nacional elou ple/anamente ideológica, mas adscrita ao exercício do poder.
Os ANTECEDENTES narram-se, como lá hábito, na própria sentença. Eis um resumo:
1. Em 20 de Julho de 1986 a Junta de GOlfemo da Universidade de Valência acordou
que o ensino fosse ministrado em qualquer das duas línguas oficiais.
2. A Asociación Cultural y Representativa ALTERNATIVA UNIVERSITARIA interpus recurso contencioso-administrativo contra o apartado c) do citado acordo [os estudantes que
o desejarem receberiam aulas de catalão para seguir com facilidade as aulas ministradas
em catalão].
3. Estimou o recurso de AU a Sala Segunda da então «Audiencia Territorial de Valencia .. por sentença de 18 de Maio de 1989, que declarou nulo de pleno direito o acto porquanto contradiz a letra do Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana e da ley
de las Cortes Valencianas de 23 de noviembre de 1983 sobre Uso y Ensefianzadel
Valenciano.
4. Na sentença declara-se «de uso ooligado la denominación legal y oficial de la lengua y el idioma valenciano en €lI âmbito de la Universidad de Valencia,..
5. A sentença foi confirmada em apelação pela Secção Terceira da Sala Terceira do
Tribunal Supremo em 20 de Novembro de 1992.
6. A Universidade de Valência imputa a ambas as resoluções judiciárias I/Ulnerar a sua
autonomia e portanto infringir o an. 27.1. o da Constitución espaliola.
7. O cerne da argumentação consiste em que «el hecho de que €ln €lI Estatuto de Autonomía de la Comunidad valenciana no se utiliza la denominación de lengua cataiana no
quiere decir que esté prohibido hablar de otras denominaciones en €lI plano científico y precisamente, esa falta de confrontación directa 'I de respeto a la Llay de] R[eforma) U[niversitarial sirve para justificar ellícito ejercicio de la facultad de autonormación univsrsitaria, de
acuardo con la jurisprudencia constitucional».
8. À partida só podem ser estimados iiegais os Estatutos Universitários, «si contradicen frontalmente las normas legales que configuran la autonomia universitaria».
9. O procedimento seguiu pelas vias normais: Em 24 de Setembro de 1993, foi levantada questão de inadmissibilidade, aliás, reiterativa a habituai entre os Letrados da Administração, quando a inconsistência das actuações administrativas é manifesta; porém, o recurso de amparo foi admitido a trámite, mas sem o TC suspender ad cauteiam a execução
das sentenças recorridas (18 de Outubro de 1993); Alternativa Universitaria compareceu
como parte desde o 19 de Maio de 1994.
10. Evacuado o escrito da Universidade de Valência (15 de Junho de 1994), o Fiscal
fez o próprio em 16 de Junho; nele interessa o «otorgamiento de amparo y, por ello, la anulación de las Sentencias». O Fiscal entende que o acordo anulado se ditou no exercício da
autonomía universitária.
11. Em 16 de Junho igualmente, a Asociación Cultural 'I Representativa ALTERNATIVA UNIVERSITARIA alegou, porém, que a Universidade de Valência confunde os direitos constitucionais à liberdade de cátedra e à autonomia universitária e, simultaneamente, introduz
um elemento acientífico como é o presumível carácter académico dos órgãos administrativos, porquanto os Estatutos da Universidade não recolhem a cientificidade de nenhum desses órgãos: «es evidente que en temas lingüísticos serán los filólogos y académicos lingüísticos los verdaderamente autorizados para emitir Ufl critério ai respecto».
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12. AU continua a lembrar que a questão radica não na autonomia universitária, mas
nos princípios de hierarquia normativa e de segurança jurídica. E explica: «Autorizar a la
Universidad a hacer esa denominación (de catalão ao "valenciano"] es permitir que quede
zafada dei cumplimiento de un mandato popular elevado a la categoría jurídica por el acuerdo
unánime dei pueblo valenciano...
13. Assim as cousas, vale a pena reproduzir fac-similarmente os FUNDAMENTOS JUR/D/CDS a completo:

o 0528203
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TRIBUNAL
CONSlIlUCIOHAl

La Sala Segunda.del T~ibunal Constitucional, compuesta por
don José Gabald6n L6pez, Presidente, don Fernando!Garcia-Mon y
González-Regueral, don Rafael de Mendizábal Allende,l don CarIes
Viver Pi-sunyer y don Tomás S. Vives Ant6n, Magistrados, ha
pronunciado
EN NOMBRE.DEL REY

la siguiente
S B NT B N C I A

En el recurso de amparo núm. 3157/92, interpuesto por 'la
Universidad de valencia, a quien representa el Procurador de los
Tribunales don Juan Luis Pérez-Mulet y Suárez con la asistencia
deI Letrado don José Luis Martinez'Morales, contra la Sentencia
dictada el 19 de mayo de 1989 por la Sala Segunda de lo
Contencioso-Administrativo de la extinta Audiencia Territorial de
Valencia, confirmada en apelaci6n por la que la Secci6n Tercera
de la Sala Tercera deI Tribunal Supremo pronunci6 el 20 de'
noviembre de 1992. Han comparecido el Fiscal y la Asociaci6n
CUltural
y
Representativa
"Alternativa
universitaria",
representada por el Procurador de los Tribunales don Luis Suárez
Migoyo, bajo la direcci6n deI Letrado don Juan Garcia Santandreu,
siendo Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal'Allende,
quien expresa el parecer de la Sala.
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I. ANTBCBDENTES

La Universidad de Valencia

imputa a

ambas

resoluciones

judiciales vulnerar au autonomia y, por tanto, infringir e1 art.

1. La universidad de Valencia, en escrito que present6 el' 18
de dibiembre de 1992, interpuso el recurso de amparo de que se
hace mérito en el encabezamiento exponiendo que el 20 de julio de
1986 eu Junta de Gobie~no acord6 que en BUS escuelas y
facultades, a excepci6n dei primer curso, la énsefianza se
impartiera eo cualquiera de las dos lenguas ofic~ales de la
Comunidad valenciana (apartado a), aconsejando la creaci6n de
grupos de castel~ano en los primeras cursos de aquellos centros
en los que estuv!era
generalizado el uso deI valenciano,
en I los
.
.
•
que se integrarian los alunmos castellano parlantes (apartado b) ,
quienes, si lo deseaban, recibirian las clases eI:?- catalán
necesarias para adquirir en un futuro inrnediato la capacidad
adecuada para seguir coo facilidad las clases impartidas en·
catalán (apartado c) .
La Asociaci6n CUltural y Representativa "Alternativa
Universitaria ll
interpuso
recurso contencioso-administrativo
contra el referido apartado c) deI acuerdo de 20 de julio de
1986, el cual fue estimado en la Sentencia que el 18 de mayo de
1989 dict6 la sala Segunda de dicha jurisdicci6n de l,a hoy
desaparecida Audiencia Territorial de valenc~a, en la que e1 acto
recurrido fue declarado nulo de pleno Derecho por ir en contra

27.10 C. B. Considera que el 6nico limite a la autonomIa
universitaria debe ser la Ley de Reforma universitaria (L.R:U.)
y no etras normas. Tanto el acuerdo impugnado como el' art ~ 7· de
sus Estatutos, que aluden a la lengua cata1ana, no van en c"ontra
de la L.R.U., en la que se reconoee autonomia cientifica, de
investigaci6n y cultural. L~ autonomia ~niversitaria comprende la
elaboraci6n y aprobaci6n de planes de estudio e i~vestigaci6n
(STe 181/1991), por lo que la Universidad tiene plena libertad
para
efectuar
la
denominaci6n
lingüIstica
que
estime
cient1ficamente aceptable. Además, los arts. 6 y.'7 de los
Estatutos no fu~ron revocados por la Administraci6n auton6mica,
ya que no vulneran lo dispuesto en la L.R.U., pues a tenor de la
STC 130/1991, s6lo ~ueden tacharse de i1e9a1es los preceptos de
los Estatutos universitarios "si contradicen frontalmente las
normas legales que configuran la autonomia universitaria". 81
hecho de que en e1 Estatuto de Autonomia de la Comunidad
Valenciana no se utilice ia denominaci6n de lengua catalana no
quiere decir que ,esté prohibido hablar de otras denominaciones en
el plano cientifico y, precisamente, esa falta de confrontaci6n
directa y de respeto a la L.R.U. sirve para justificar el lícito
ejercicio de la facultad de autonormaci6n universitaria, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional.
Concluye la Universidad recurrente con la solicitud de que,

deI Estatuto de Autonomia de la Comunidad valen/iana y de la Ley
de las Cortes valencianas de 23 de noviembre de 1983, sobre Uso

otorgando

y Ensenanza deI Valenciano; en la propia Sentencia se deelar6

recurridas, declarando conforme a Derecho el acuerdo impugnado en

«de uso obligado la denominaci6n legal y oficial de la lengu·a e

via contencioso-administrativa, as! como los arts. 6 y 7 de 8US
Estatutos y reconociendo que obr6 conforme a Derecho aI aprobar
tales preceptos y adoptar aquel acuerdo. Tambiên interes6 que,
entre tanto, fuese decretada la suspensi6n de la ejecuci6n de las
resoluci6n judiciales recurridas en amparo.

idioma valenciano en el âmbito de la Universidad de valencia».
Dicha Sentencia fue confirmada en apelaci6n por la Secci6n
Tercera de la Sala Tercera deI Tribunal Supremo mediante la que
pronunci6 el 20 de noviembre de 1992.

·el

amparo,

sea

dictada

Sentencia

anulando

las
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2. La Secci6n CUarta, en providencia de 24 de septiembre de

4:. Bl Fiscal hizo lo propio en e1 siguiente dia e interes6

1993 y después de oir aI Fiscal y 'a la Universidad de Valencia

e1

otorgamiento

sobre la posible concurrencia de la causa de inadmiai6n deI art.
50.1. c) de la LOTe, admiti6 a trámite la demanda y acord6

Sentencias a

C, E.

I

~

de

amparo y,

las que se

por e110,

la

anulación de

imputa la vulneraci6n deI art.

la8

27.10

ain que proceda hacer pronunciamiento alguno sobre los

solicitar de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deI
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de la

arts. 6 y 7 de los Estatutos de la Universidad de Valencia, pues

Secci6n Tercera

aquellas resoluciones.

de

la

Sala Tercera deI

Tribunal

Supremo

la

remisión de las actuaciones,. y de la primera también el
emplazamiento de quienes fueron parte en el proceso para que
pudieran comparecer en este de amparo, si les conv~niere.
En otra providencia simultánea,

la Sección decidi6 que se
formase pieza ,separada y concedi6 aI demandante y aI Fisdal un
plazo de tres I dias para que pudieran alegar cuanto estimasen

tales

preceptos

no fueron

impugnados

ni

declarados

nulos

en

Afirma
e1
Fiscal que existe una
clara 'i evidente
discrepancia en la interpretación que, deI contenido y alcance

del acuerdo impugpado en via contencioso-administrativa e incluso
de 108 Estatutos de la Universidad de Valencia, hacen, de una
parte. las Sentencias recurridas. y, de otra. dicha uni versidad,
Las Sentencias parten de la premisa de que la denominación de la

conveniente sobre la suspensi6n solicitada. Evacuado el trâmite

lengua como tlvalenciana" ha dejado de ser una cuesti6n ,filológica

por

para convertirse en jurídica aI acogerse dicha denominaci6n en el

las partes mediante

octubre de 1993,

la

sendas

escritos presentados

Sala Segunda,

e1

1

de

en Auto de 18 de octubre,

denegó la suspensi6n de la ejecución de las Sentencias recurridas
en amparo.

Estatuto de Autonomia de Valencia r que aupone en. este punto un
desarro1lo

deI

art.

C. E.

I

Y

a

cuya

denominaci6n

debe

supeditarse la Universidad de Valencia en las normas o actos que
dicte. Dicha Universidad, por e1 contrario, entiende que e1 art.
7

y Representativa i1Alternativa
Universitaria" compareci6, representado por el Procurador don
Luis Suárez Migoyo, mediante escrito recibido el 8 de fehrero de
1-994, por 10 que en providencia de 19 de, mayo se la tuvo por
parte y, habiendo sido recibidas las actuaciones, en la misma
3.

La

Asociaci6n CUltural

resoluci6n se acus6 recibo de BU recepci6n Y

,se

(base deI acuerdo impugnado) ,es,

por una

el ejercicio legitimo deI principio de autonomia universitaria,

en tanto en cuanto la referencia aI

~catalán~

lo es a afectos

académicos.

dia traslado a

Pues bien, el Fiscal, teniendo en cuenta la doctrina de este

las partes para que, por plazo común de veinte' dias. presentasen
las alegaciones que estimasen per.tinentes.

Tribunal sobre la autonomia universitaria y el hecho de que el
art. 7 de los Estatutos de la Universidad de valencia fuese

La universidad de Valencia evacuó el traslado en escrito
registrado el 15 de juni.o, en el que se limitó a dar por
CD
-..J

de sus Estatutos

parte, respetuoso con aquella denominaci6n, y. por otra, supone

reproducidas en eu integridad las alegaciones que verti6 en el de
demanda, asi como la solicitud que dedujo en e1 miamo.

aceptado por el gobierno de la Comunidad Autónoma, entiende que
el acuerdo que los Tribunales ordinarios han anulado se dictó en
ejercicio de

la

autonomia universitaria,

debiendo tenerse

en

cuenta que el mismo se dirigia a reconocer el derecho de los

alumnoB

deI

castellano,

primer
a

curso

que

recibieran

la

ensef'ianza

en

seguir cl'ases en la otra .lerigua oficial de la

o

o 0528194

(O

0528195
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Comunidad Aut6noma y, por tantOj venía a configurar un servicio

pretendido cientifismo o academicismo, pueden enmendar las normas

propio e interno de la Universidad., dirigido a que dichoB alulTU10B

conatitucionales

castellano parlantes pu~ieran _seguir las clasee impartidaa Em
otra lengua; aI ser una disposici6n interna, la Univeraidad
utiliz!6 e1 término IIcatalánO como denominaci6n acadêmica, de

historia que han fraguado e1 acuerdo unânime de los legisladores

que

acuerdo con lo dispuesto en e1 art. 7 de sus Estatutos.

Estatuto

Q

la

que

san

el

reflejo

de

cientes

de

afios

de

dieron a los valencianos su Estatuto de Autonomia. Esgrime
un'iversidad
de

que' au

Autonomia,

decisi6n
por

no

viola

cuanto

que

los

preceptos

en

sua

deI

Estatutos

universitarios se proclama Icon carácter previo la oficialidad en
la universidad de las lenguas oficiales en la Comunidad
5.

y

La Asociaci6n CUltural

Representativa

l'I~lternativa

Universitaria 1q también formuló BUS alegaclones él 16 de junio,

solicitando

la

denegación

deI

amparo

interesado

por

la

Universidad de ViÚencia, Argumenta aI efecto que esa instituci6n

Valenciana, para inrnediatamente proclamar que en la rniversidad
la denominaci6n "académica" de la lengua autóctona será la de
catalãn. Autorizar a la universidad a hacer esa denominaci6n es
permitir que quede zafada deI cumplimiento de un mandato popular

confunde los der.;echos constitucionales a la libertad de cátedra

elevado a la cat~gorla juridica por el acuerdo unânime del pu~bl0

y

valenciano.

a

la

autonomia

universitaria,

pxetendiendo

difuminar, las

perfectamente delimitadas fronteras de cada uno de e1105, a la

La

autonomia universitaria no autoriza

a

adoptar

acuerdos contra la Ley.

vez que introduce un elemento acientifico como es el presunto
carácter

ilacadémico~

Universidad de

de

108

6rganoSl

Valencia.

Los

Estatutos

Valencia no recogen en ninguno de

administrativos

6US

de

de

la

la Univeraidad de

articulas el

científico de ninguno de sus 6rganos administrativos

i

carácter

aún cuando

6.

En providencia de

17

abril

de

1997,

se

seftaló para

deliberaci6n y votación de la presente Sentencia sI --dia 21 deI
mismo mes y afio.

se atribuyera a los mismos dicho carácter, es evidente que en
temas lingüísticos serán los filólogos y académicos lingúiatas
los

verdaderamente

autorizados

para

emitir

un

criterio

aI
II. FUNDAMENTOS JURlnICQS

respecto. En cualquier caso, la propia Universidad, aI presentar
como

BU

primera

prueba

el

de

Diccionario

la

Real

Academia

Espafíola de la Lengua, se contradice, ya que conforme al mismo,
a la lengua de los valencianos se le llama

1. La Junta de Gobierno de la universidad ,de Valencia, eo
sesi6n deI 20 de julio de 1986, acord6 que en su âmbito académico

nva~encianoll,

la ensenanza se impartiera en «cualquiera de las dos lenguas
Pera la cuesti6n no es ésa. Lo que está en juego no as la
autonomía universitaria, sino e1 principio de jerarquia n,ormativa

oficiales

de

la

Comunidad

valenciana»

[(apartado

a) J I

y e1 de seguridad jurídica, y la vigencia absoluta o coo reservas

recomendando la creaci6n de grupos en los que la docencia se
prestaria en castellano en los primeros cursos de aquellos

deI art. 7 deI Estatuto de Autonomia de la Comunidad valenciana

Centros y Facultades donde eatuviese generalizado el uso deI
[apartado b) j, si bien la

univer~idad

y de la Ley de Uso y Ensenanza deI Valenciano. Nos encontramos eu

«valenciano»

la

la

quienes as1 lo deaearen las clasee de catalán neceaarias para que

Univeraidad, eI1weltos en. e1 elást.ico y, socorrido embalaje de BU

en un futuro illlmediato adquirieran la capacidacíl. adecuada para

tesitura

de

si

los

6rganos

de

administraci6n

de

ofreceria a

o 0528197

o 0528196
seguir con facilidad las clases impartidas en catalãn»
c)

[apartado

J.
88

eeta

última

palabra

deI

inciso

e1

origen

de

la

contI.1oversia que apura en sede constitu'cional una etapa más I
inciso que, por lo demás, encuentra cobertura en los propios
Estatutos de la Universidad -de Valencia,

donde se dice que en

ella serán lenguas oficiales las reconocidas como· tales en 'e1
Estatuto de

Aut~nomia

de la Comunidad Valenciana (ar\ 6), aiendo

GU lengua prop1a la propia de dicha Comunidad (art. "
inciso
primera), para considerar lu ego como sinónimas en la vida
universitaria, .; solo en el1a, las expresiones illengua catalana"
y «la recogid~ en el Estatuto de Autonomía Valenciano» I esta
es. el "valenciano rr . A ali vez las Sentencias a las cuales' se
imputa haber vulnerado la autonomia de la Universidad de Valencia
mç

art.

27.10

referencia
autores,

aI

C. E.

han

ncatalán l1 ,

anulado el

que,

a

sobredicho

juicio

inciso por au
de quienes 50n sus

infringe tanto agueI Estatuto (art. 7) como la Ley de

las Cortes valencianas de 23 de noviembre de 1983, sobre uso y
enseiíanza deI valenciano (arts. 2.5, 7.1 Y 7.2), donde se 11ama
así a su lengua propia.

Desde la 50bredicha STC 26/1987 hemos venido diciendo que la
autonomia universitaria encuentra su raz6n de ser en el respeto

a la libertad académica (de ensei'ianza, estudio e investigaci6n)
frente a cualquier injerencia externa. Se trata de garantizar, en
eu rloble vertiente individual y colectiva, la ,libertad de
ciencia,

en cuya orientaci6n insisten,

con estas o

con' otras

palabras, las SSTC l06/19~O, 187/1991 Y 156/1994. Un paso más en

la

matizaci6n

autonomia
libertad

deI

concepto

universitaria
académica

para

es

nos
la

condujo

a

dimensi6n

completar au

y

garantizar

explicar

que

la

de

la

instituqional

dimensi6n

personal, constituida por la libertad de cátedra. Tal dimensi6n
institucional justifica que forme parte deI contenido esenci~l de
esa autonomia po solo la potestad de autonormaci6n, cuya es la
raíz semántica deI concepto, sino también de auto-organizaci6n.
Por ell0, -cada Universidad puede y debe elaborar sus propios
Estatutos (STC 156/1994) Y los planes de estudio e investigaci6n
(STC

187/1991),

pues no en vano

se

trata de

configurarr la

ensenanza ain intromisiones extranas (STC 179/1996) .
Ahora bien, este derecho fundamental es uno de aquéllos cuya
c.onfiguraci6n se defiere a la Ley,

según anuncia el art.

2~.10

C.E. Corresponde, pues, aI legislador delimitar y desarrollar esa

autonomia, determinando y reconociendo a 1a8 Universidades las
2.

La cuesti6n que se some te a

nuestra consideraci6n es,

pues, clara y precisa. Se trata, en definitiva, de averiguar si
vulnera

la

fundamental

autonomia
en

el

universitaria,

art,

27,10

C. E.

consagrada
(STC

como

2?/19'87),

derecho
aquellas

decisiones judiciales que prohlben a la univeraidad de Valencia
dar el nombre de "catalán ll a au lengua propia,! por serlo de la
Comunidad Valenciana, como sinónimo de "valenciano u • ,Nuestra
respuesta no puede, en consecuencia, eludir el dato de que la
autorizaci6n

de

5U

Junta

de

Gobierno

para

utilizar

~otestade8

necesarias para garantizal." la li~ertad académica, ese
espacio de la libertad intelectual sin el cual no seria posible
la plena efectividad de la función esencial y
instituci6n

(SSTC 26/1987,

configuradora

ha

Universitaria que,
potestades

sido

c~msuBtancial

106/1990 Y 187/1991).

cumplida

en su art.

3,2,

por

la

Ley

a la

Esa

funci6n

de

Refonna

despliega una panoplia de

como instrumentos normales que

se

integran en el

contenido esencial de la autonomIa universitaria (SSTC 106/1990
Y 187/1991).

indistintamente esas dos denominaciones para un mismo idioma,
tO
CD

encuent.ra cobertura en los Estatutos de dicha Universidad..

Por BU parte, el fundamento último o ratiQ decidendi de las
Sent.encias impugnadas se pone en que la' denominaci6n 1I1engua

o 0528199

o 0528198
o
o

11

valenciana 'o empleada por el Estatuto de Autonomia de la Comunic
tiene un carácter excluyente e impide el uso de cualesquiE:

otras. Sin embargo, tal conclusi6n apodíctica no es evidente p
ai misma, y, eu definitiva, para despejar la incógnita en q
qonsiste el problema, tal y como se n08 plantea, resu1
ineludible uo anâlisis más profundo.

y

130/1991).

valencia

Pues

bien,

los

Estatutos de

la

Universidad de

fueron

aprobadoB por el coosejo de la Generalitat
eo Decreto 127/1984, a propuesta del Claustro
universitario constituyente según el itinerario previsto en la
Dispoéici6n Transitoria 2- de la Ley de Reforma Universitaria y
su texto, por tanto, ha de merecer en principio la presunci6n de
legalidad,
una vez recibido e1 refrendo previsto en e1

Valenciana,

procedimiento de e1aboraci6n ad hoc.
3. En tal línea discursiva, aI primer paso

~

dar consiste \

averiguar si eu verdad las Sentencias impugnadas han vulnerad(

o no, la autonomia que el art. 27.10 C. E. reeQnece y garantiza
la universidad como instituci6n y, en este caBo, ê\ la (
Valencia,

c~ya

es la norma que se invoca como soparts del acuero

adoptado po~ la Junta de Gobierno, objeto a au vez deI proces
contencioso-administrativo en

BUS

dos instancias, que encabeza e

grupo normativo compuesto por los arts.

1 y

3.:2 de

la Ley d

Reforma Universitaria y de sus Estatutos.

La primera de las potestades que, según el art. 3.2 L.R.U
Y la jurisprudencia de este Tribunal eSTe 26/1987, 187/1991
156/1994),

conforman

el

contenido

esencial

de

la

autonomí.

permi te a las Universidades elaborar sus Bstatutos y las demá:
normas de funcionamiento interno {art. 3.2. a)]. Los Estatutos,
cuya norma habilitante es la Ley de RefOl.-ma. universitaria, no SOl
desarrollo de e11a, sino disposiciones reglamentarias donde s(
plasman las potestades de darse normas,

al\tonomia en sentidc

estricto y auto-organizaci6n. A diferencia de lo que ocurre con

4. En tales Estatutos se delimita e1 âmbito de la autonomia
que el art. 3.2 L.R.U. le reconoce, aI servi cio de las funciones
que le son inher,entes y el10 lo hace en el párrafo primero

de

BU

art. 7 donde se habla de la «autonomia docente, investigadora,
administrativa y financiera». «con arreglo a las leyes vigentes
y en la forma en que la desarrollan los presentes Estatutos»,
tras 10 cual e1 párrafo segundo indica que
«Como instituci6n pública, la lengua propia de la
Universitat de Valencia es la lengua propia de la Comunidad
valenciana. Para los efectos de los presentes Estatutos, se
admite como denominaciones suyas tanto la académica, lengua
eatalana, como la recogida en e1 Estatuto de Autonomía
valenciano. >;:0;
Para
inciso

comprender mejor la equivalenci,a que estab1ece ese

final,

cuando

califica

como

nacadémica"

la

exp~esi6n

"lengua catalana", conviene tener presente que ;IO!;i Estatutos de
la uni versidad de valencia son posteriores / aI Real Decreto

Estatutos universitario8 se rnueven en otra ámbito donde la Ley no

1988/1984, de 26 de septiembre, procedente del Ministerio de
Educación y Ciencia. Allí, con ocasi6n de los concursos para la
provisi6n de plazas de 106 cuerpos docentes universitarios. se

sirve sino como marco para acotar o deslindar y, por tanto, los

estableci6 que

preceptos estatutarios sól0 podrán ser tachados de i1ega1e8 si

necesariamente la de alguna de las áreas
contenidas en eu disposici6n transitaria 1 ~»

los

reglamentos

ejecutivos

de

las

Leyes,

que

deben

seguir

estrictamente la letra y el esplritu de la que traen causa, los

co.ntradijeren frontalmente las normas que configuren la autonomia
unj versitaria, pues si admitieren una interpretación conforme a
ella t

habrla de concluirse an .favor de au validez (SSTe 55/1989

tales

la

«aquellos

denominaci6n de

campos

deI

cada una

saber

de
I

e1Ias

«será

de conocimiento
entendiendo por

caracterizados

por

la

o 0528200

o 0528201
12

13

homogeneidad de au objeto de conocimiento, una comün tradici6n
histórica y la existencia de comunidades de investigadores,
nacionales
o
internacionales».
Además,
junto
a
esta
configuraci6n abatracta, se afrece un catálogo de areas de

mencionada

conocfmiento

trans1formado la, denominación deI valenciano y se ha limitado a

como

anejo,

donde

figura

individualizada

la

de

su

Estatut.o

de

Autonomia

permitir que en

5U

en su dimensi6n

II

la

i:nglesa,

la latina,

la

românica,

la

7

de los Estatutos de la Universidad de valencia no hace sino

ser

también

denominada

"lengua

la
La

Ley

de

la

universidad

Cortes
de

valencianas

Valencia

no

ha

seno pueda ser conocida también como cataláo,

académica 11

,

según los propios Estatutos. No se

rebasa, pues, e1 perimetro de la autonomia universitaria, tal y
como se configura legalmente y por tanto es indudabl

r

la validez

de los preceptos en tela de juicio.
En realidad, como ya dijimos en la STC 130/1991 en un caso
emparentado coo, el presente (determinaci6n por la universidad de
Valencia

Por lo dicho ya, el párrafo segundo, inciso final, deI art,

ni

principio,

aI

"filologia catalana U con otras como la alemana, la espaf'iola, la
la griega,

podrá

cataIana", eo el âmbito universitario, sin que e1lo contradiga el

francesa,

vasca,
la 9a11ega y la portuguesa. Se consagra as1 una
denominaci6n del área que desde entonces seria la apli1cable a las
distintas
plazas
existentes
en
Facultades
y
Escuelaa
Universitarias pese a que otrora se llamaran "1engua catalana" I
"lengua y li teratura catalanas ", "lingUística valenciana" y
"lengua y cultur,a valencianas!!.

en

identidad),
material

de

sus
la

Estatutos

deI

escudo,

cuesti6n discutida

la

autonomía

no

sello
es

universitaria

y

tanto
como

símbolos
el

el

de

contenido

alcance

del

optar por una de las denominaciones, can un soporte de carácter

contraI

cientifico,

ejercicio de esa autonomia, control que nunca puede basarse en

acogida en una norma reglamentaria dictada por la

Administración

general

habilitación de la Ley,

deI

Estado

con

la

correspondiente

judicial

de

una. concreta

decis16n

adoptada

en

e1

criterios de oportunidad y conveniencia (SSTC 26/1987, 55/1989 Y

según se ha visto más arriba y lo ha

130/1991). Podrá discutirse cuánto se quiera sobre la pertinencia

hecho, además, con una finalidad exclusivamente académica, esto

de que en e1 seno de la Universidad de Valencia la Iengua propia

es, para la docencia y la investigación v en una de las áreas de

de la comunidad Autónoma se denomine indistintamente valenciano

conocimiento, según claramente se desprende nó s6lo deI propio

o

texto de ese inciso final sino deI c~ntexto de los Estatutos por
el juego sistemático de una serie de preceptos interconectados,

valores, bienes o intereses constitucionalmente tutelados y no

como san,

lúcidamente el Fiscal, ha de concluirse que

por un lado,

los arts,

6.1

Y el

pr,imer inciso deI

catalán,

vulnera

pero,

precepto

como ha
legal

quedado

alguno,

En

dicho,

ello no

consecuencia,
la~

contradice
como

alega

Sentencias aqui

segundo párrafo deI art. 7 y, por la otra , los arte. 6.2 y 80,

y

cuyo punto de mira es la "norma1izaci6n de la lengua propia de 1?

vulneran la autonomia de la Universidad y que, en definitiva, e1

comunidad valenciana".

amparo por e1la pedido debe ser1e otorgado.

En definitiva, el acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Universidad de valencia que fue impugnado en la via contencioso-

administrativa y el art.

7 de los Estatutos de la Universidad

~

donde encueotra cobertura, vienen a

~

valenciana,

o

universidad,

len~a

~Btablecer

de consuno que la

propia de la Comunidad Valenciana

y,

por ello,

ahora impugnadas, donde Se anula el acuerdo correspondiente,

o 0528202
TRIBUNAL
CONSlIIUCIONAl

:;-.>C::-:".". :,:

F A L L O
En atenci6n a todo lo expuesto, sI Tribunal Constitucional,
POR LA AUTORIDAD QUE LE: CONFIERE: LA CONSTlTUCION DE LA NACION
ESPANOLA
Ha decidido:
atorgar el amparo solicitado por la Universida1 de Valencia
y~

en consecuencia:

l'

Reconocer que

las

Sentencias

impugnadas

vulneran

e1

derecho a la autonomia de la Universidad de valencia.
2' Anular la Sentencia dictada el 19 de mayo de 1989 por la
Sala

Segunda de

lo

Contencioso-Administrativo

de

la

extinta

Audiencia Territorial de Valencia, eo sI recurso oúm. 1754/86, y
la pronunciada por la Secci6n Tercera de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo el 20 de noviembre de 1992, que, desestimando el
recurso de apelaci6n núm. 1473/89 interpuesto contra aquélla, la
confirmo integramente.
3' Que el apartado c) deI acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de la universidad de Valencia el 20 de julio de 1986 no
es contrario aI Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Publíquese

esta

Sentencia

an

el

"Boletln

Oficial

deI

Estado",

Dada an Madrid,
noventa y siete.

102

a

veintiuno d5l ahtil de mil novecientos

BREVE COMENTÁRIO:

1. Vale a pena começar por apontarmos a ambiguidade da argumentação, dada como
juridicamente correta, ou, antes, o focamento não adequado da questão.
a)

Por um lado, o Alto Tribunal procura reduzir «Ia cuestión» ao facto de «averiguar si vulnera la autonomia universitaria, consagrada como derecho fundamental en el art. 27.10
C.E. (STC 26/1987), aquellas decisiones que prohíben a la Universidad de Valencia dar
el nombre de "catalán" a su lengua propia, por seria de la Comunidad Valenciana, como sinónimo de "valenciano"".
b) Mas, por outro, a seguir, esclarece que «Ia autonomia universitaria encuentra su razón
de ser en el respeto a la libertad académica (de ensenanza, estudio e investigación»,
que (cumpre ter presente) não constitui nen~um direito fundamental dos referidos no
"Título I" da Constitución espafíola de 1978. E por isso que imediatamente o Alto Tribunal recorre à liberdade de cátedra, que sim é direito fundamental e covilha-se sob ela.
Veja-se: «Se trata de garantizar, en su doble vertiente individual y colectiva [de grupos:
art. 9.2 C.E.] la libertad de ciencia, en cuya orientación insisten, con estas o con otras
palabras [o itálico é meu], las SSTC 106/1990, 187/1991 Y 156/1994». E ainda continua: "Un paso más en la matización dei concepto nos condujo a explicar que la autonomía universitaria es la dimensión institucional de la libertad académica para garantizar
y completar su dimensión personal, constituida por la libertad de cátedra».
c) Por fim (era o momento) o Alto Tribunal atinge ao verdadeiro e certo direito fundamentai, o de liberdade de cátedra, que a Constitución espaiíola de 1978 inscreve no universal direito «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones» (art.
20.°). Não se precisavam tantas e inúteis voltas e reviravoltas, como os presumíveis
direitos a-constitucionais às liberdades académica e/ou de ciência: que não cabe identificar com a «Iibertad de ensenanza» que recolhe o citado art. 27. o, porque, a sê-lo,
o Alto Tribunal o teria tornado explícito.
2. Para além de tudo isso (e não obstante), o Alto Tribunal incide (<<Fundamento jurídico 4.») no absurdo de remeter a numa legalidade aleatória, o Real Decreto 1988/1984, de
26 de setiembre, procedente deI Ministerio de Educación y Ciencia, a legitimidade de a «Iengua valenciana» ser denominada «catalán» porquanto no citado decreto «figura individualizada la "filologia catalana" con otras», de modo a consagrar «asi una denominación dei
área que desde entonces seria aplicable a las distintas plazas existentes €ln Facultades y
Escuelas Universitarias pese a que otrora se lIamaran "Iengua catalana", "Iengua y literatura catalanas", "Iingüística valenciana" y "Iengua y cultura valencianas"».
a) Acima (<<Fundamento jurídico 2.») o Alto Tribunal, por uma parte, lembra que a autonomia universitária haveria de garantir que o ensino se configurasse «sin intromisionas extranas (STC 179/1996»>, ao tempo que, por outra parte, atribui «ai legislador
delimitar y desarrollar esa autonomía, determinando y reconociendo a las Universidades las potestades necesarias para garantizar la libertad académica, ese espacio
de libertad intelectual sin el cual no seria posible la plena efectividad de la función
esencial y consustancial a la institución (SSTC 26/1987, 106/1990 Y 187/1991)>>.
b) A contradição está servida: basta com perceber o que se passa no Reino relativamente à Galiza. Enquanto, pelo Decreto acima citado, a área de conocimiento "filologia catalana" compreende [sub-]áreas "catalana", "valenciana" e outras possivelmente diferenciáveis, a área "galiega" tem de se diversificar da "portuguesa".
Isso acontece apesar de o próprio Decreto entender por áreas de conocimiento «aqueIlos campos dei saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de comunidades de investigadores nacionales e internacionales», segundo cita o Alto Tribunal no «Fundamento
jurídico 4.». Quer dizer, ao ver desse órgao político-administrativo, a autonomia universitária, sem embargo de radicar no direito à liberdade de cátedra e em definitivo
no exercicio da «auctoritas» (intelectual, académica ou científica), deve ser coutada
pela «potestas" do legislador.
c) Atinente ao «caso do Reino com a Galiza» cumpre apontar que, embora os motivos
acima assinalados para definir uma área de conocimiento assistam igualmente à
103

«nomogeneidad de objeto», «tradición histórica" e «comunidad de investigadores»
do catalão e do "galego-português", o «legislador» é o primeiro e último «senhor
natural» a estabelecer, sem fundamento nem jurídico nem racional, que o «valenciano» é «catalán", mas que o «galego» não é «português».
3. Em definitivo, são o direito à liberdade de expressão, correlativo do direito a receber
informação veraz, reconhecidos no art. 20. o da Constitución espano/a de 1978, os que justificam a autonomia universitária, reconhecida no art. 27. o , e não vice-versa, segundo a própria
ordem do articulado patenteia. Aquele concretiza, tutela e protege «Ia dimensión psíquicosocial de la libertad humana individual o de grupo, as aecir, la libre actividad racional dei
hombre», enquanto esta procura «promover las condiciones para garal'1tizar lo seu] ejercicio», como explicava em 1982/83 Antonio Rovira Vinas.
a) Acontece que o Alto Tribunal inverte de facto (com a pretensão de que apareça como de iure) essa correlação de direitos. O resultado de ta! inversão vem a ser o submetimento de ambos os direitos fundamentais à determinação (arbitrária) da Administração «educativa».
b) Em consequência, relativamente à «lIengua catalana», as autoridades «competemtes» no MEC, nas Conselharias, nas Juntas de Governo de Universidades, ... podem
sustentar, mais ou menos, a. sua unidade diassistémica de modo que .,permitem»
administrativamente aos cidadãos utilizarem una e só ortografia para «valenciano»
e catalão, até ao ponto de os cidadãos funcionários docentes poderem participar
em concursos de translados entre as Comunidades Autonómicas de língua cstalã
e valenciana.
c) Mas, por idêntica consequência, relativamente ii "língua galega,., essas mesmas autoridades, com a mesma «competência», sustentam precisl'Ilmente o contrário: a diversidade diassistémica das línguas «galega~ e portuguesa de modo que proíbem, já
sem reviravoltas, aos cidadãos utilizarem a ortografia tradicional ou histórica do
[galego-]português não apenas nos âmbitos administrativos com o contributo (entusiasmado ou de silêncio só!) da maioria das editoras, dos escritores, dos comentaristas (jornalísticos ou não), dos professores e mesmo dos ativadores cívicos e políticos (nacionalistas), sob pretexto de não interferir no delicado e preciso processo
normalizador da língua própria da Galiza.
d) Seja como for, a sentença comentada confirma a linha de atuação «reintegracionistas» e tira qualquer fundamento à política restritiva da «Xunta» e às resoluções do
TSJG, atinentes uma e outras a la questione deI/a língua galega.
(Comentário de A. Gil Hernández).

D
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APRESENTAÇOM DO LIVRO INTiTULADO
PALA VRA E MEMÓRIA
Em diferentes cidades da Galiza e também em várias vilas, a Associaçom Galega da
Língua tem organizado actos para apresentar nos meios de comunicaçom e também para
o público o livro de poemas de José Alberto Corrallglésias, do qual, nalgumhas ocasions,
os meios de comunicaçom dérom ampla informaçom.
As localidades de Corcubiom, Cee e a cidade da Corunha fôrom os primeiros lugares
em que se apresentou (meses de Abril e Maio de 1997). A cidade de Ourense também celebrou um acto na livraria «Torga» em que participárom M. a do Carmo Henríquez Salido, Presidenta da AGAL, e Isaac Alonso Estravis, ademais do autor.
De entre as diversas informaçons aparecidas nos meios de comunicaçom, por razol1s
de espaço, unicamente reproduzimos as notícias publicadas no jornal ..La Voz de Galícia».
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Viernes

1 de marzo de 1997
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Es profesor deI instituto Fernando Blanco de Cee

AJberie Corral publica
tln poemario que se titula

«Palavra e memória»
José Alberte Corrallglesias, economisla corwlés de
MOl/le AlIo vecillo de Corcl/h;rJn y profesor dei
inslifllfo Fenllllldo Blanco de Cee, acaha de publicar
UI! poemaria lilll/ado "Pa/avra e memoria» que sa[drá
a la \'e11l0 esle fin de semal/a, Es el prime/' libro que el
aulor publica ell Calicia, pero anferiol7nenle escribió
oIros tres en América. Este lluevo trabajo «ven a ser o
vencello» COll su memoria.
CORcvmÚN. SOCORRO INSUA
ue La Voz de GalicI3

C!)ITC'~ponsal

La edición dei librn es de
4uinie11los ejemplares y corre
a cargo de la Associaçóm Gale!!:! da Lin2,ua. EI Doemario
cI;ns!J de d;~s <dempos)I, Corra! !glesias empezó a escrihir
el primer en Asturias. EI seuundo es fruto de su eslancia
~n l<l Cllsta da Murte, donde e!
autor habla ue la derrma de la
utopía. de! ~rotismo y de la

existenda.
Origen popular
Para José Alberle CorraL
lihro ven ser () venceJlo ca memoria da miOu orixe popular. a
me~ma que nnn na nace na
mesma experiencia. senóll da
miiia ex.periencia como clase',
La portada dei volumen reproduce UI1 pasquín de la Conmune de París de 1969. mientras que en la contraportada
aparece el poema escrito cn
francés EI riclI1po de las cere:::(/5. original de l.R Clement.
Corr<ll 19lesias dice' que tuvo
una vida «(complex<l e axiladaI>, que rel1eja en sus poemas.
Su existencia está marc:lJa.
rundamentalmeme, por la acción política comunista. En palahras dei prapio autor, ,Ia carraxe é o gran drama da derrota, é a perda do sono». A lo
largo dei poemario. que recoge

12R composiciones, aparecen
homenajes a Che Guevara,
Dolores Ibarruri Pashmaria.
los obreras de Ferro!. Ferrer y
Guardia que se pueuen califi~
ca[ de breves e intensos. En la
0bra tambien e~l:í mtlV oreseo·
te eJ mar. sobre lodo' ~I de la
COSIa da Morte. Algunos poemas están dedicados a Bosnia.
EJ Jutor de Pulal'ill e memo~
ria asegura no conocer ai Bat.111ón Literario, uel que dice
que !e parece interesante.
i-\puntil. asimisrno, que es muy
positivo eI resurgimiento de la
poesía.

S{)C(lI<"OI~Sl:A

Ctirrti IglesiM dsdlml! Wswi09

!lm~mas

aS mar da 101 Costa da Morie

Costes sodales

EI autor vivió en Venezuela,
Argentina, Chile y SUiZ3

C()1ll0 economista y profesor
de esta especia!itbd en c! ins{itutu Fernando Bhmcll, piensa
que la Costa da .'v!orte «Ien recursos naturais. ener:da e man
de obra. pera o estamenlo dominante mostrou u súa incapaciuade c a "úa traíción ó pais e
a~ '(entes donde vivenn. En
este sentiuo recuerda hechos
hi"tóricn" como el de la sílicasi~. «Non hai memoria dos
grandes costes sociales que levaron a situación actua!». Jice.
EI poeta ~jerció el profesorado en lugares como ClIaluilil y
Asturias. r\ntes de !legar a ser
miembro dei claustro dei insti~
lUto de ESa v FP de Cee, donde Ileva CU;It;o anos. trabajó en
e! instituto de Vimianzo.

Jo"é Alberte Corral !g!e~iils también vivió illgÚll tiempn ;;11
América. Una de sus eSlancias tuvo lu2.ar en Venezuela. donde
realizó eSlUdios de periodismo cll la E~"cuela de Comunicación
Sncial de la Universidad Central. Adem<Ís estuvo en Argentina y
Chile. Asímisrno. d poela estuvo en Suiza.
Por otra parte. nyer estaba prevista en la Galería Sargadelos de
Santiago la presentación dei libro DI! mar e 1'(,11/0. Cinco poetas
de Fisterra, que Alberte ClJITal califica de muy interesante, Los
cinco coaulOres ylodesto Fra:!J :Yloure. Mónica Gúiiez, Xoan .\1bene Moure, Roherto Traba Velay y Alexandre Nerium. se despiazaron a Santiago para acmlir a! ClctO. Sono scgún la editorial
E~pira! Maior. '<cinco poetas !l:;terrán:;. pois. ljue cheg::m a nós
apor!anuo a frescura e a forza do mar e do vento dunha terra que
é \a. por dereito propio e por caliJaJe simbólica, un dos centros
fundamentais do imaxinario poético !!alego).
Esta publicación fue patrocinada
el ConceDo de Fistcrra.
que también colabora con la firma Seguro;.; Finisterrc, con seJe en
Valencia. para publicar la obra titulaua Finisterrae. Un proyecto
pura el connn dei mundo, que será prologada por Camilo José
Cda. E! libro está a pumo de salir de la impren(u. ya que se están
desarrollando los últimos tmbajos de edición.

por
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LEMBRANÇA DE ANíBAL OUTEIRO NA RIBEIRA DE PIQUIM

No mês de Novembro do passado ano (1996) a Associaçom Galega da Língua celebrou em Vigo a quinta ediçom do Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa.
Nesta convocatória umha das conferências que conseguiu grande interesse do público foi
a pronunciada por Francisco
Fontainha, membro do Conselho da AGAL, quem explicou
diversos pormenores da vida e obra do lingüista Aníbal Outeiro. A seguir, Horocel Outeiro
Alvarez com umhas breves palavras agradeceu a exposiçom realizada na memória de seu
pai e o auditório acolheu-no com emotivos aplausos.
Desde esse mesmo momento, a AGAL assumiu o compromisso de render umha merecida homenagem a quem estava chamado a ser um dos nossos mais insignes especialistas
nas Ciências da Linguagem. Por razons de tipo sentimental e humanitário este primeiro achegamento solidário realiza-se na pequena pátria de Aníbal -o lugar em que nasceu, passou
a maior parte da vida e onde repousam os restos mortais-, independentemente de que
em datas próximas se promovam outros encontros num nível mais profundo em ambientes
universitários.
A Ribeira de Piquim é um lugar com um privilegiado ambiente natural. O rio Eu discorre entre bosques de árvores autóctones; carvalhos, castinheiros e loureiros compartilham
hábitat com outras variadas espécies em perigo de extinçom. Para os visitantes as condiçons som favoráveis: a estrada que une Meira e a Ribeira apresenta um bom estado; no
núcleo municipal existem umha pousada com boa qualidade a preços económicos e um
parque de campismo -com ampla superfície próxima ao rio- cedido para este evento poio Excmo. Concelho da Ribeira de Piquim.

x:.

SíNTESE BIOGRÁFICA
No lugar da Várzea, pertencente ao Concelho da Ribeira de Piquim, nasceu Anibal
Outeiro Álvafez um 21 de Janeiro de 1911. Neste formoso vale regado polo rio Eu transcorrêrom os seus primeiros anos de vida; a infância, porém, viveu-na em diferentes cidades
da Galiza e Castela por motivos laborais da família.
Academicamente, iniciou os estudos de bacharelato em Lugo e depois completou-nos
em Valhadolid. A idade de quinze anos ingressa na Faculdade de Filosofia e Letras da Universldlilde Centr~1 de Madrid. Nesta instituiçom foi discípulo avantajado de l\IIenéndez Pi·
dai, NIliVlIlrro Tomás e Américo Castro, todos eles professores da especialidade de Filologia Românica.
Desde 1931 foi bolseiro do Centro de Estudos Históricos, dirigido por Menél1dez Pidai, e colaborou na recolhida de materiais para o Romancero General de Espana. Posteriormente participa na equipa de trabalho do Atlas lil1güístico da Península Ibérica; nessa altura é vítima directa da sublevaçom militar, ingressando no cárcere até o 22 de Agosto de 1942.
Trás mais de dez anos dedicado à agricultura, em 1954 Aníbal Outeiro reincorpora-se
às investigaçons do AlPI, partilhando trabalho com lui$ Filipe llndley Cintra, Doutor em
Filologia Românica pola Faculdade de Letras de Lisboa e simultaneamente responsável polas
publicaçons do Centro dI!! E$tudos Filológicos.
Em 1964 foi nomeado membro da Rel!l! Acac:l;p;mia Galega, embora nunca chegasse
o ocupar a correspondente cadeira ao nom ter apresentado o discurso de ingresso. Aos
63 anos, um 14 de Maio de 1974, faleceu na sua aldeia natal vítima de umha prolongada
doença.
O Colégio Público «Cnao de Pousadoiro» tem realizado numerosas actividades para
recuperar para o património colectivo a obra de Aníbal Outeiro. Em Maio de 1994 dedicoulhe um número especial da revista escolar Voces do Eo, incluindo colaboraçons especiais
de Cláudio Rodríguez Fer, Armando Requeixo, José Antonio Ares e Ernesto Gómez Vida!.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DIA 2 de Maio, Sexta-feira.
Recepçom de participantes. Às 6 da tarde reuniom de participantes na praça da Igreja
de Santa Maria de Meira. Seguidamente, realiza-se umha visita à vila guiada por Lucas Díaz
Valado estudante de Filologia Galego-Portuguesa. Ao finalizar esta actividade, completa-se
a viagem até a Ribeira de Piquim.
DIA 3 de Maio, Sábado
12 horas. Tertúlia. Aníbal Outeiro na memória dos seus achegados.
Apresenta e modera: Bernardo Penabade Rei,' Secretário da AGAL.
Participantes:
D. José António Ares, vizinho do Chao do Pousadoiro; amigo de Aníbal Outeiro, com
quem compartiu amizade.
D. Fortunato Vidal Ares, Excmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Ribeira.
14 horas. Comida.
17 horas. A obra de Aníbal Outeiro. Lingüista, escritor (poeta e romancista). A cultura popular.
Intervençons de :
Francisco Xavier Fontainha do Vale, membro do Conselho da AGAL.
Bernardo Penabade Rei, prof. de Língua (I.B. «Vilar Ponte»).
19 horas. Visita ao cemitério de S. Jorge de Piquim. Oferta floral.
Intervençom de:
Maria do Carmo Henriquez Salido, Catedrática de Filologia (Universidade de Vigo).
Presidenta da AGAL.
AS ACTIVIDADES CELEBRÁROM-SE NA BIBLIOTECA DO COLÉGIO PÚBLICO «CHAO
DO POUSADOIRO».
TESTEMUNHO INÉDITO (de Segundo Pal1)pilhom, President~ da Câmara Municipal de Mós
em 1936) SOBRE O FILOLOGO GALEGO ANIBAL OUTEIRO
Na prisom de Tui, a finais do ano de 1936, Álvares Limeses, Brasilino Alvares -Presidente da Câmara Municipal da Guarda-, Aleixo Dis -também médico-, um tal Munhoz
-Administrador dos Correios-, Serafim Fernandes e o seu filho -construtor e perito aparelhador respectivamente-, um filho de Aquilino -hoje doutor-, Segundo Pampilhom, Presidente da Câmara Municipal de Mós, e outros muitos, que dado o tempo passado se no
vam da cabeça os seus nomes -embora os tenha a todos mui perto do meu coraçom-,
formavam a parte mais saliente de um núcleo humano condenado a sofrer numha etapa
da sua vida -para alguns a derradeira- como prova de fogo antes da sua passagem à
eternidade.
Abriu-se a porta arcaica que dá passo à prisom e os seus rangidos anunciárom a entrada de um home novo e desconhecido para nós: alto, galhardo, solene, vestia de luto e tinha
umha grande prestança. Encontrava-se só e abandonado, como se em vida o tivessem deitado a um túmulo vazio. Ironias do destino, ele, que dada a sua vocaçom, umha verdadeira
paixom, tinha necessidade de falar e muito mais de escuitar, escuitar sempre a nossa gente galega para lhe ir dando forma ao seu idioma, o nosso, tam abandonado como perseguido polo seu filho o castelhano. Quiçá vírom neste home os do espírito totalitário o grande
protector do idioma galego e portanto o seu maior inimigo. Aníbal Outeiro, que foi um dos
nossos mais egrégios filólogos, aluno predilecto do grande Menendez Pidal, é o personagem a que me refiro e que aquele dia, um dos mais desgraçados para a nossa língua, entrara naquela antessala do inferno que era a cadea de Tui.
Em missom de estudos filológicos sobre o português, herdeiro do galego, estava a trabalhar no Norte de Portugal. Junto de Aníbal Outeiro estava também um aluno inglês, ou
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norteamericano, pensionado polo Governo da República. Iam num carro oficial com a bandeira espanhola na sua parte dianteira. Aníbal escreveu umha carta o seu tio-curmão César
López Outeiro que vivia numha aldeia de Lugo, mas a missiva foi interceptada em Tui. A
polícia e o governo português estavam já ao serviço da causa dos sublevados e os próprios
falangistas tinham «licenças especiais» para irem procurar os nossos refugiados por todo
o território português.
Na carta, Aníbal Outeiro sustinha que a revolta duraria pouco e que os fascistas seriam
vencidos, que ele se encontrava bem e gabava a República espanhola, que, embora tivesse erros, nom era nem seria jamais sanguinária como o regime que se queria estabelecer
na nova Espanha.
Os esbirros salvadores trouxérom a Aníbal Outeiro desde Portugal, levando-o a um sa10m para interrogá-lo junto de outro detido ao que lhe atiçárom umha malheira brutal. Como
se fazia tarde, deixárom-no declarar para o dia seguinte, cousa que nom se pudo levar a
efeito pois o seu companheiro se abriu as veas com umha lâmina de barbear. Quase morre
e resultou ser umha pessoa de direitas polo que se armou um grande escândalo, nomeando-se um juiz instrutor e salvando-se Aníbal da malheira prévia ao interrogatório.
O destino uniu a vida de Aníbal com a minha. Foi parar ao caloboço que eu compartilhava com o meu sempre lembrado amigo Serafim Fernandes, construtor de obras unido
também a mim pois era cliente da nossa fábrica. Nom é fácil descrever aqui o comportamento de Aníbal Outeiro na primeira semana. A cousa nom era para menos, a terrível impressom causada polos interrogatórios deixou-no marcado para sempre e fizo do seu temperamento, já um pouco introvertido, o de um home hosco e desconfiado. Foi tarefa mui
difícil o conquista-lo e ainda conseguido isto nom pudemos vê-lo ressurgir na sua actividade anterior, estava mui marcado pola morte. Quantas vezes chorou ao pensar na sua mai
adorada!
Passei-no de noite mui mal com os dous. Aquilo foi um verdadeiro calvário. Serafim,
condenado à morte, aguardava a clamar piedade para o seu filho (também condenado e
que tinha 23 anos). Deus deu-me alento e força espiritual para sobrelevar nom só a minha
pesada cruz senom ajudar a levá-Ia aos mais. Porém, atento às desgraças alheias, confesso que a minha foi mais suportável.
O destino segue a pôr-me no mesmo caminho que Aníbal. Um comandante de «carabineiros do Reino», como dizia o meu sogro, chamado Ribas, empurrado polos que no meu
concelho nom quigérom dar a face nem a assinatura, subscreveu umha denúncia contra
a minha pessoa. Para além de Presidente da Câmara Municipal, fum organizador de Acción Republicana, chamada mais tarde Izquierda Republicana, tendo requisitado armas segundo a denúncia-, fabricando bombas, propaganda comunista e outras cousas mais.
Ribas foi nomeado juiz instrutor de Aníbal Outeiro. Sem lhe deixar fazer declaraçom nengumha, fizo-Ihe ele umha na que se declarava culpável e aceitava a sua pena de morte.
Aníbal ao vê-Ia rompeu-na e pondo-se ele à máquina fizo a sua que assinaou e entregou-na
a Ribas. Este dixo-Ihe que de qualquer maneira o iam fuzilar por «vermelho».
Ao lhe revisarem as malas, encontrárom-Ihe umha clave filológica (parte do estudo que
estava a fazer em Portugal). Ribas enviou-na urgentemente à Corunha na crença de que
se tratava de umha chave «comunista». No julgado corunhês houvo grandes risotas quando
lhes chegou o «perigoso» documento. Ribas ficou desacreditado e o expediente de Outeiro
parado.
Aníbal, sempre inteiro de carácter, nom queria compartilhar comigo as viandas que me
mandavam. Através das filhas de Serafim Fernandes, santas raparigas, tivo Outeiro notícias da sua mai. As meninas também lhe empenhárom gémeos, relógios, sustentadores
de gravata, etc., que lhes ia dando para com o dinheiro obtido melhorar a escassa comida
da cadeia. Dom António, o carcereiro, e a sua mulher, que levava muitos anos no dito posto, era um home que nos ajudava sob corda apesar das ordens que recebia. Dada a pouca
influência que já tinha o juiz Ribas, juiz de Aníbal e acusador meu, íamos salvando-nos.
Empurrados por mim, tanto Fernandes filho como Aníbal, cada um na sua especialidade, trabalhavam na cadeia. Um seguindo as obras que ali se estavam a realizar e Aníbal
no estudo da filologia, a sua grande paixom. Nas esquinas da prisom, Outeiro assediava
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os operários e fazia-lhes repetir palavras do nosso idioma, que levava anotadas numha
folha. Umha vez um operário que repetiu a palavra «jurelo» dixo-me: "Pampilhom, nom me
mandes mais a esse home, nom che está bem da mioleira ou quer-me tomar o pelo, pois
se tu dis que é tam listo, nom sabe o que é um jurelo!? .. tai-mo repetir muitas vezes, ssgaravelha umhas ringleiras e vai-se falando bai)(inho como un tolo».
De muitas cousas já me esqu8cim delas, som muitos anos!, e de outras fizem força
para as esquecer e poder salvar o corpo e a alma; diante de tantas injustiças, de tantas
misérias humanas e padecimentos, mui poucos saímos de aquele inferno com virtudes de
pessoa nem com muitos anos para seguirmos vivendo. A vida na cadeia de Aníbal foi exemplar, quitando os primeiros momentos. Era um home republicano, profundamente galego.
Nom só o falava sanom que o praticava, manejando as suas chaves filológicas, estando
em cada momento do dia em contacto permanente com a sua terra, articulando e pondo
no seu lugar palavras e ditos, que fôrom esquecendo-se uns e deformados outros através
de muitos anos de desleixo perante a alegria dos nosso inimigos.
O meu delator, o carabineiro Ribas, para ter mais certo o meu expediente apresentou-no em Tui, que era onde actuava, quando realmente correspondia a Vigo ou Ponte Vedra, de aí a minha presença na prisom de Tui. Quando reparou que ali, apesar da sua perseverança, as cousas nom lhe iam bem, passou-no a Vigo, aonde a mim me levárom. Primeiro ao frontom e depois à prisom da rua do Príncipe. Ao dia seguinte do meu traslado
fôrom fuzilados em Tui parte dos meus amigos.
Depois de muitas vicissitudes, o destino põe-me outra vez no caminho de Aníbel Outeiro, inteirando-me de que se pedia para ele a pena de morte. Ribas formava parte do Conselho de Guerra que o ia julgar. O contador da nossa fábrica, para nom ter de ir à frente,
pediu umha praça na secretaria do julgado miliar de Vigo e por meio da sua intervençom
deu-se-me o expediente de Ribas.
Pouco depois da vista da sua causa e quando eu fiquei em liberdade deixei-lhe ao nosso ex-contador umha defesa de Aníbal para que lha levasse ao meu juiz. Sei que foi lida
ao
da letra no juízo e conseguiu-se que a pena de morte de Aníbal se convertisse em
prisom perpétua.
Depois estivem oculto em Portugal, logo tum para a Argentina e passei muito tempo.
Voltei à minha terra em 1958, chamado polos meus irmãos para dirigir a fábrica. Estivem
quase quatro anos. Nom me esquecim nunca de Aníbal, quigem visitá-lo, como fizem com
outros muitos amigos, mas me aconselhárom os que o estimavam tanto como eu que nom o
fizesse, pois o médicos lhe tinham recomendado que nom tivesse impressões bruscas e violentas. Andei entristecido por nom me poder comunicar com ele. Era para mim tam importante e para ele quase umha necessidade o que eu lhe falasse. Aníbal, o meu amigo
Aníbal, erguido e cheio de fé no porvir, afizo-se a ir morrendo pouco a pouco durante o resto da sua vida, depois de pensar muitos dias e dormir tantas noites com a pena de morte
na cadeia de Tui.
Com motivo da visita de Santamarina a Buenos Aires tai pouco falámos de Aníbal.
Escrevim-Ihe, nom recebim resposta. Mais tarde, no ano novo, chegou-me um postal escrito por alguém e assinado por Aníbal Outeiro, com letra de home já acabado.
Umha carta de Santamarina dá-me agora notícia do seu falecimento e de novo a sua
figura egrégia vai cruzando pola minha mente e vai-me lembrando, pouco a pouco, todas
aquelas vicissitudes que juntos passámos. Neste caminho vou encontrando muita gente
amiga, uns como fantasmas desdebuxados palo tempo, outros vivos e bem nítidos. Como
tantos outros, para mim Aníbal Outeiro, o grande filólogo galego, nom morreu: matárom-no
fisicamente, mas a sua obra perdurará sempre como liçom permanente para as nossas gerações novas.

Francisco Xavier Fontaínha
Reproduzimos um resumo da intervençom de Francisco Xavier Fontaínha e notícias
aparecidas em diferentes meios de comunicaçom (A Nosa Terra, EI Progreso e La Voz de
Galicia).
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uonvouatol'ias
1l.00.-Apertura deI sal6n
'Rías Altas' en eI puerto deportivo. Viveiro.
12.00.-Presentación dei segundo certamen de vídeo dei
mar Cidade de Viveiro, promovido por eI Instituto de Estudios
Vivarienses. Puerto deportivo.
Viveiro.
12.00.-Tertulia sobre Anfbal
Otero na memoria dos seus
achegados, presentada y moderada por Bernardo Penabade
Rei, secretario de la Asociaci6n
Galega de Lingua (Agal) , con la
participación de Fortunato Vidal Ares, alcalde de Ribeira de
PiquÚl, y José Antonio Ares,
vecino deI municipio. Chao do
Pousadoiro. Ribeira de Piquín.
12.00.-Actividades infantiles, para nifios y nmas de seis a
catorce anos, organizadas por
la asociación juvenil Sagrado
Corazón, dentro dei programa
de primavera de esta organizaci6n. Pista polideportiva dei
Sagrado Corazón. Lugo.
17.00.-El grupo de teatro dei
Hospital Xeral actuará en eI
Asilo de Ancianos de San Roque con motivo dei centenario
de la muerte de la fundadora de
la orden de las Hermanitas de
los Pobres, Teresa Jornet.
Lugo.
17.00.-Conferencia sobre A
obra de Amôal Otero. Lingüista, escritor (poeta e romanticis110

PROTAGONISTA

Fortunato VJdal Ares
El alcaide dei municipio de
Ribeira de Piqu(n participa
hoy en un debate sobre el
escritor An{bal Otero, en el
que se ana/izará su figura
humana y /iteraria. Compartirán tertu/ia con Vidal
Ares José Antonio Ares, vecino de Chao de Pousadoiro
y ômigo dei escritor, y Bernardo Penabade Rei.

ta), con la intervención de Francisco Xavier Fontaifia do Vale,
rniembro de la Agal, y Bernardo Penabade Rei, profesor de
Lengua, dei instituto de bachilIerato Vilar Ponte. Chao do
Pousadoiro. Ribeira de Piquín.
21.00.-Actuación dei grupO
de baile deI centro cultural Meigas e Trasgos, CIT de Sarria.
Centro social y cultural: Bóveda.

o escritor Aníbal Otero,
obxecto dunha homenaxe
en Ribeira de Piquín
Membros da Associaçom Galega, da LírigJta tributaron; à,
pasada fin de semana en Ribeira de Piquín unha homenaxe ó lingüísta e escritor Aníbal Otero, natural dese termo
muniéipal. Ó acto, celebrado na capitalidade, Chao do
Pousadoiro, tamén se uniron _amigos do autor e o propio
alcalde; o popular Fortunato Vidal;que o tnitou.
REDACCIÓN
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grafía: lingüística que,.' dixo" ,se'
utilizarían· na década dos-50 eu
ambientes académicos lugueses.
Este amigo de Otero lembrou
tamén as súas tertulias co escÍitoro Nunha delas referíraseá- ré~
dacción do seu discurso de ingreso .ná-Real Academia: Galega::
un; textohoxe desaparecido.

A maioria dos membros do consello directivo da Associaçom
Galega da LíngulZ.(Agal) estiveron presentes. no.acto, que serviu
para conrnemora-Ja, figura duu
intelectual· finadoen 1974. a alcaide de Ribeira de .Piquínabriu
o acto lembrando que Gtero estivo tan vencellado ó seu concello o A SÚA OBRA. O coordenadoç
que mesmo - chegou a se-lo: se:- do acto, Bernardo Penabade
cretario municipal un tempo. -profesor de língua e litératura
Vida I relatou tamén como as -do instituto Vilar Ponte, de yívd:"
autoridades civís e eclesiásticas roe' secretario' da'. Agal-,' pederon sacado ó escritor do cár- chouno. faIando·dà. publiCaci6n
cere en plena. guerra civil; pre- •póstuma dalgunhas obras de Anísentando diversos documentos bal'Otero .. En'1975, AntónSanque falaban no seu favor,
tamarina quitou á luz o Vocabu-·
, d rexedor. municipal destacou [aiio de San Jorge dePiq'uí'Ti·natamén que Aníbal atero foi . revista Verba da FacuItade de Filoloxí~ de Compostela. En 1984,
home de carácter tolerante.
SoteIo ;Blanco publicou o texto
o UN AMIGO SEU; a vecifio José autobiográfico Esmoriz.
Penabadé lamentou que -nesta
Antonio Ares, que en vida tivo
moito trato con atero, falou atrás edición, de Claudio Rodríguez
do alcaide. Ares lembrou como o Fer e Armando Requeixo, se' fi':
escritor Ue amosou en 1942, xeran escollas lingüísticas .~'eIl'
nada máis saír do cárcere, cues~ contra do verdadeiramenteescri~"
tionarios_ para _estudios de xeo- to polo:autor;'"
<

111

SEGUNDA FESTA DA lÍNGUA
Organizada pola Assembleia Reintegracionista "ENE
e o "Colectiyo IRMANDINHO» de Ponte Vedra, um 8110 mais celebrou-se a «SEGUNDA FESTA DA LlNGUA» com
presença de público e éxito de organizaçom.
Os actos desenvolvêrom-se nas cidades de Vigo os dias 14 s "15 de Maio, no café «O
Bardo» e o dia 17 de Maio na Praça da Lenha de Ponte Vedra. Em Vigo tivo lugar umha
mesa-redonda sob a epígrafe "No caminho da Normalizaçom» em que participárom representantes do «Movimento Defensa da Língl.u:'l», a «Mesa poia Normalización (sic) Lingllística» e representantes da «Asociación de FUl1cionarios pola Normalización Lingüística» (sic).
O dia 15 de Maio na baiuca «A Fouce~ celebrou-se outro acto dedicado a abordar o assunto
«Fábulas e Contos de Pessoas" dirigido por Paula Carualheira.
O dia 'i 7 de Maio, na Praça da Lenha de Ponte Vedra houvo várias actuaçons de grupos de teatro: Clube Tuaiha Dé Danarm (Jogos de Personage ao
Grupo Hedral da
Corunha (recital poético), Os Quil1quiliáns (Teatro de Rua), Mofa e Baía (Teatro), Teatro Acatro
com «os Gordibolas», Teatro Kaos (monicreques), Satieira (grupo de gaiteiros).
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EXEMPLO DE CONSERVAÇOM DO NOSSO
ECOSSISTEMA, INCLUíDA A lÍNGUA

Apesar do silêncio presente nos meios de comunicaçom a respeito da extensom do
reintegracionismo na Galiza, no dia: a dia há mais exemplos de cidadaos que desde profissons, ofícios e trabalhos muito diferentes, vam reintegrando a língua da Galiza no seu âmbito natural que nom é outro que a comunidade lingüística galego-Iuso-africano-brasileira.
Apresentamos nestas páginas Evaristo Bouçao Garcia, barbeiro da Ilha, de quarenta
e nove anos de idade, quem desde os quinze anos em que começou a trabalhar com o pente, a tesoura e a navalha ainda nom as largou e já lá vam trinta e quatro anos de pro1issom.
A sua barbearia tam só tem oito metros quadrados de superfície, mas corno
em muitos povos a barbearia é quase umN2 000661
Rúo Pombo I, ~In ILHA de AROUS,ª,
ha instituiçom, umha fonte de informaçom
para municipais, notificadores, viajantes,
D
repartidores, turistas ... , mas ele só infof'
PREÇO
ma quando perguntado na nossa língua.
Corte de Cabelo
...... pesos
Esta é umha maneira que arranjou para
Barbeado.
fazer a língua galego-portuguesa útil.
IVA ........... '1,
O seu tempo livre dedica-o a cuidar
umha plantaçom de carvalhos, nozeiras
TOTAL
e castanheiros que ele e uns amigos semearam.
Com estas linhas a revista Agália
quer fazer mençom de um dos muitos exemplos, que existem na Galiza, que som umha
boa prova para conservar o nosso ecossistema e a nossa
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DECLARAÇOM UNIVERSAL DOS DIREITOS UNGOíSTICOS
Em Barcelona celebrava-se um Congresso sobre Direitos Lingüísticos em Junho de 1996
e como fruto do intercâmbio de ideias e um longo debate e após várias consideraçons nascia a «Declaraçom Universal dos Direitos Lingüísticos» para, entre outros factos, assegurar
o respeito e o pleno desenvolvimento de todas as línguas e estabelecer os princípios de
umha paz lingüística planetária justa e equitativa, como actor principal da convivência social.
Do texto parece-nos importante sublinhar no TíTULO PRELIMINAR, o parágrafo 3, que
diz:
,,3, Aos efeitos desta Declaraçom entende-se que estám também no seu próprio território e pertencem a umha comunidade lingülstica as colectividades que:
L se acham separadas do grosso da sua comunidade por fronteiras políticas ou
administrativas,
ii, estám assentadas historicamente num espaço geográfico reduzido, rodeado polos
membros de outras comunidades lingüísticas; ou
iii. estám assentadas num espaço geográfico compartilhado com os membros de outras
comunidades lingüísticas de historicidade similar»,
Muito significativo é também no TITULO PRIMEIRO, dentro dos Princípios gerais o artigo 9 que diz:
«Toda comunidade lingüística tem direito a codificar, estandardizar, preservar, desenvolver e promover o seu sistema lingüístico, sem interferências induzidas ou forçadas»,
Para quando na Galiza o cumprimento desta Declaraçom?

D D D

CONGRESSO A ECONOMIA DE GALIZA:
DESENVOLVIMENTO E GLOBALlZAÇOM
SANTIAGO DE COMPOSTELA, SETEMBRO DE 1998

ANÚNCIO DE CONVOCATÓRIA
No seio do IDEGA (Instituto de Estudos e Desenvolvimento de Galiza) surgiu a ideia
de efectuar um Congresso centrado na economia de Galiza, sob o lema que preside estas
linhas, O seu objectivo é o de criar um quadro de debate colectivo entre os economistas
-assi como outros profissionais e investigadores- que se ocupam da mesma, facilitando
a difusom das irlvestigaçons realizadas ou em curso assi como o intercâmbio de pontos
de vista sobre as diversas matérias tratadas, Esta iniciativa deseja ter continuidade no futuro, cumha periodicidade trienal, constituindo-se num foro estável de reflexom IS comunicaçom, e enfatiza o seu carácter trans\I®rsal, de encontro entre âmbitos de especializaçom
que costumam circular em paralelo.
Está praticamente concluída a constituiçom tanto do Comité organizador como do Comité científico encarr®gado de avaliar as comunicaçons e de articular as diversas sessons
do Congresso, Nas próximas semanas constituirá-se o Comité de Honra,
Polo momento estám estabelecidas cinco grandes áreas de adscriçom ds ponências
e comunicaçons, assi como um calendário aproximativo. As áreas querem cubrir unha elevada percentage dos esforços de inv~stigaçom que estám sendo efectuados na Galiza, sem
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renunciar a privilegiar as duas preocupaçons centrais do Congresso: o desenvolvimento
económico e as novas circunstâncias da economia mundial em que este deve produzir-se.
Um resumo das comunicaçons, com um máximo de 250 palavras, deve estar nas maos
do Comité Organizador antes do 31 de dezembro de 1997; esta condiçom deve ser cumprida para que a comunicaçom poda ser admitida no Congresso. As comunicaçons constarám
dum máximo de 15 fólios (DiN A4), incluindo quadros, gráficos, bibliografia, 8.n6)(OS;0 seu
formato de letra será o TIMES NEW ROMAN 12; o seu formato de parágrafo incluirá a marge de 2,5 cm por cada lado, 6 pontos de espaço anterior e posterior, espaço interlinear singelo. Serám apresentadas en formato papel assim como €ln WORD para WINDOWS ou
WORD PERFECT para WiNDOWS.
A secretaria do Congresso está radicada no próprio ICEGA, (Avda. das Ciências, sln,
Universidade de Santiago, Santiago de Compostela. Tel.: (981) 591166; Fax: (981) 599935.
Podedes também dirigir-vos a Xoaquín Femández Leiceaga, Dpto. de Economia Aplicada,
Fac. de C. Económicas, Universidade de Santiago. E-mail: eaxflei@use.es. Tel.: (981) 582500
Ext. 1 i 653.
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RECE SONS

TRADUÇÃO LITERÁRIA, MA!S U

VEZ
José Manuel DASILVA

É na verdade possível a tradução literária e mais ainda no género poético? Como se for
uma autêntica vexa ta quaestio, a resposta dada a uma pergunta tão breve mas profunda,
umas vezes negativa e outras afirmativa, tem sido objecto de reiterada discussão durante
anos e anos até constituir um tópico inextricável. Longe de qualquer risco de bizantinice, ao
menos é bom que este debate tenha servido e ainda continue a servir como oportunidade,
através de infinitos contributos de inegável riqueza, para pesquisar um pouco mais em volta
da teoria tradutológica tentando sobretudo combater o pessimismo idealista, com origem
crucial nos desesperançados juízos de Benedetlo Croce, talvez o principal responsável de
tantas hesitações, quanto à impossibilidade de dar uma nova forma estética por meio da tradução àquilo que já a possui à partida, Pelo contrário, o mau de tantas inquirições na procura da mesma coisa desejada, a
se sabe com certeza que existe, aliás, dada a prática irrefreável da tradução literária com exemplos aos milhares, é essa sensação de suplício
de Tantalo que conduz a renunciar no penúltimo momento ao que parece prestes a obterse, mas sempre se afasta sem remédio, Com efeito, é corno se se tornasse necessário em
cada ocasião regressar ao princípio da teoria, iniciar mais uma vez a reflexão, e tudo porque as tentativas anteriores fracassaram no último transe de assentar a resposta definitiva
ao mistério da tradução literária,
Luís Leal, professor de Linguística e Literatura na Universidade Autónoma Luís de
Camões de Lisboa e, além disso, poeta e ensaísta, o que faz de modo feliz que possa ajuntar, desde o terreno da criação até ao da reflexão, uma série de experiências muito variadas
para o propósito que alenta esta obra, quis aventurar-se novamente nesse mistério com o
alvo paradoxal de não dar mais outra resposta, senão de negar a hipótese que suscita a
questão mesma deslocando-a para o espaço dos estudos restritamente literários, Na sua
obra, onde há um teoricismo excessivo por vezes não bem discriminado e pouco ordenado,
defende-se precisamente a tese de resultar muito difícil levar a outra língua um texto literário original, Para lá de uma introdução geral de carácter liminar, o livro, que evidencia um
importante fundo didáctico com o intuito de minguar a ausência de materiais teóricos abundantes sobre a questão no âmbito português, está dividido em quatro capítulos -«A
questão da natureza da linguagem literária», «A função poética da linguagem», «Um modelo de interpretação pam a tradução» e «A prática da tradução literária»- e umas conclusões
finais,

(*) Luís Leal, O Labirinto do Texto (Da Teoria da Literatura à Tradução Literária), Lisboa, Universitária Editora,

1994,
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o ponto de partida do autor, como nem podia deixar de ser, consiste na aceitação de
todas as teorias de tradução, até as mais modernas e cobiçosas de exaustividade, não fornecerem instrumentos de análise suficientemente completos para explicar a essência da tradução literária. Com a vontade de demonstrar esta percepção, Luís Leal expõe um demorado exame de tipo estrutural e estilístico a propósito de um bom número de obras nomeadamente portuguesas desde o período medieval até à altura mais contemporânea, sem
esquecer ainda outros textos ilustrativos pertencentes a diversas literaturas estrangeiras. A
fértil vastidão de exemplos, que é possível graças ao domínio evidente por parte do autor
de diferentes línguas e culturas, patenteia que a focagem teórica utilizada fica em dívida
com os pressupostos da estilística mais tradicional, corno a que representam, por exemplo,
as indagações de certos autores assinalados como Karl Vossler, Leo Spitzer ou Dámaso
Alonso. Em certa' forma, o mesmo subtítulo do livro, Da Teoria da Literatura à Tradução
Literária, resume perfeitamente o caminho metodológico que o investigador percorreu para
elaborar o seu pensamento sobre o fenómeno da tradução literária, A partir do campo da
teoria da literatura, com efeito, o seu ensaio desenvolve-se através da perscrutação de inúmeros exemplos visando ao alvo de alcançar uma conclusão, pouco favorável aliás, verdade diga-se, sobre a questão fundamental de a literatura poder ser ou não ser, e aí é que bate
o ponto, objecto de um processo de tradução completa,
A comprovação prévia de Luís Leal, não por acaso a abrir o seu livro, é que a tradução
literária existe, mas como um processo mágico que apenas cria uma vã ilusão, e não é inocente nem tão sequer neutral o uso propositado do termo ilusão por parte do autor.
Obviamente admite a existência de uma longa tradição a propósito do facto de reflectir sobre
a tradução literária, confirmada ainda no presente com intensidade desde que a amplíssima
maioria dos leitores travam conhecimento com outras literaturas através da mediação de
versões traduzidas dos textos originais, Contudo, de jeito porventura interesseiro e com a
abonação de testemunhos de autores prestigiados como Savory, Holmes, Toury, BassnettMcGuire ou RogerT, 8ell, Luís Leal não oculta as abundantes divergências, fonte de numerosas confusões, que são perceptíveis, ou como diz ele próprio «reinam soberanas" (p, 23),
nas teorizações modernas sobre a tradução, até concluir que não há uma teoria geral da tradução completamente válida e isenta de controvérsia, Naturalmente o autor confessa, apesar do que se puder pensar após a exposição tão pessimista que realiza do estado hodierno da teoria tradutológica, que o seu propósito não é apresentar mais outra teorização nova
julgada de maior relevo. Ao contrário, o que ele exprime precisamente são os excessos de
um esterilizador inflacionismo crítico que conduziu à elaboração de inúmeras proposições
com fundamentos e objectivos tão diferentes quanto se puder imaginar. Em todo o caso,
Luís Leal não nega a vigência cada vez maior das traduções literárias embora só seja por
razões práticas para facilitar a comunicação interculturaL Perante isso, e dado que seria
absurdo negar uma teoria favorável à possibilidade da tradução literária que se vê confirmada amplamente no terreno prático, o autor propõe analisar aqueles aspectos mais importantes deste tipo de tradução do ponto de vista, mais que da Linguística Aplicada, da Teoria
da Literatura. Em seu entender, essa é a via de investigação mais pertinente na altura actual
e por essa razão está no centro da sua tese nesta obra.
Justamente a partir do âmbito da teoria literária, uma vez exposta a convicção de a linguagem ser uma modalidade diferente da linguagem pragmática, o que acha muito importante porque sustenta a formulação de uma teoria geral de alcance próprio para essa classe de tradução estética, Luís Leal estabelece com a ajuda de vários exemplos o que define o pendor da função poética que possui a linguagem, Eis o passo imediatamente anterior
à exposição do seu próprio edifício teórico, desenvolvido de forma essencial nos capítulos
"Um modelo de interpretação para a tradução» e «A prática da tradução literária». O propósito axial é dar atenção àqueles elementos que favorecem a circunstância de um texto
literário se configurar como tal em oposição ao discurso linguístico natural. Tais elementos
aparecem divididos em cinco partes: aspecto tipográfico; tectónica e sintaxe; som, ritmo e
significado; ritmo e sintaxe; e, enfim, o nome das personagens. Definidos como processos
literários, são os alicerces que cimentam a proposição teórica do autor por meio de uma
análise extensa que tem em vista um amplo catálogo de exemplos literários, todos eles
escolhidos para se colocarem ex\remadamente no limite de sorte que sejam amostras ad
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hoc a fim de ilustrar a complexidade da sua tradução virtual, É o caso do poema
«Anagramático» de Ana Hatherly, ou do texto modelarmente simbolista «Na messe, que
enlourece, estremece a quermesse .. ,» de Eugénio de Castro, ou, mais difícil ainda, da amorosa lírica conceptista «Cantiga, partindo-se» de João Raiz de Castelo-Branco, tão irresistivelmente sedutora sobretudo se soar de uma vozinha suave e saudosa:

Senhora, partem tão tristes
meus olhos por vós, meu bem,
que nunca tão tristes vistes
outros nenhuns por ninguém,
Tão tristes, tão saudosos,
tão doentes da partida,
tão cansados, tão chorosos,
da morte mais desejosos
cem mil vezes que da vida,
Partem tão tristes os tristes,
tão fora d'esperar bem,
que nunca tão tristes vistes
outros nenhuns por ninguém,
Perante versos desta contundência pela força da sua peculiaridade literária é que se
verificam as hipóteses de Luís Leal. Ora bem, surge uma objecção que é exequível lançar:
e aqueles textos em que se não manifestam, com tanta clareza, os processos literários
apregoados pelo autor? Muito perigosamente, afirma-se como resposta a essa aporia que
cumpriria duvidar então, ou mesmo discutir, sobre a qualidade literária de tais textos, O
único certo, de qualquer modo, é que para Luís Leal o próprio acto de tradução literária precisa iniludivelmente de uma tarefa de interpretação prévia da obra com a que se vai operar,
No seu parecer a questão basilar não é, como acima já se anunciava, exprimir uma resposta
decisiva no concemente à possibilidade ou não desta classe de tradução porque, entre mais
coisas, tudo depende, Esse surpreendente relativismo obedece à pretensão inicial que se
fixe para si próprio o tradutor, Com efeito, se apenas lhe interessar a transferência de um
património cultural alheio, a literatura será traduzível, o mesmo que acontece quando o seu
desejo se cifrar na mera procura de equivalentes linguísticos adequados, Mas ao invés, se
o tradutor quiser privilegiar a função estética da literatura o resultado, sem mais solução,
apenas será um eco mal distinto da voz original. A ilação derradeira do discurso teórico de
Luís Leal inspira um pessimismo imoderado, pois não em vão lembra as palavras que um
crítico atirou à tradução que o poeta inglês Alexander Pope realizara de Homero: «E muito
bonito, mas não é de Homero»,
No fim de contas, uma outra vez a recordação ameaçadora de Tântalo e .. , novo regresso irremediável ao princípio: a tradução literária é «desejável mas impossível» ou, como
disse George Steiner, é «desejável e possível»?
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DO PESSOA, TRADUTOR ASSINALADO
José Manuel DASILVA

Nào raro a crítica analítica de traduções feitas por um escritor, e mais se este for notável, supõe um instrumento de investigação de grande valor para conhecer a essência da sua
mesma expressão literária individual, Conquanto as diferenças estruturais das línguas atingidas no processo de translação, que muitas vezes propiciam certas alterações impostas,
há pegadas
inevitáveis que um tradutor ao mesmo tempo escritor deixa esparsas
nos textos que ele próprio traduziu. Eis o caso porventura de Fernando Pessoa, embora no
seu exemplo, para se
falar com certeza de um estilo pessoal, não deva ficar à margem a peculiaridade que apresenta o fenómeno da heteronomia, nascente de tantos registos diversos e inclusivamente contrários.
Infelizmente, não se reparara até agora com suficiente atenção nas traduções do autor
de Mensagem. Porém numa personalidade tão comple)(amente versátil como a sua é relevante na verdade o labor de Fernando Pessoa neste campo. Pode-se coligir sem excessivo
custo tomando em conta o nada desprezável número de traduções que defrontou, a diversidade de géneros e tipos literários que cultivou bem como a qualidade estética, aliás, que
apresentam os resultados. O excepcional criador dos heterónimos, cuja poesia curiosamente foi levada a outras línguas por avultados tradutores -Armand Guibert para francês,
Jonathan Griffin para inglês, Octavio Paz para espanhol, Georg R. Lind para alemão, Luigi
Panarese para italiano ... -, não apenas traduziu pela força de umas circunstâncias económicas precárias, mas também, e é claro através do gosto tradutor que se percebe nos seus
trabalhos, pelo imperativo de uma irrefreável paixão estética que o conduz a experimentar
o prazer, e paradoxalmente o dissabor, que gera o desafio da tradução literária.
Arnaldo Saraiva, com esta obra que granjeia sem exagero o difícil qualificativo de definitiva, ao menos enquanto não surgir documentação inédita que obrigue a modificar alguns
juízos, é o meritório responsável de tornar acessível esta nova imagem de Fernando
Pessoa. Professor catedrático da Universidade do Porto, é de qualquer forma um docente
muito singular desprovido na íntegra da tipicidade inerente a esta profissão, já que não por
acaso tem publicado diversos livros de conteúdos insólitos -Os Hinos Nacionais, Um Nome
para o seu Filho e para a sua Filha, Seguido de Os Escritores e os Nomes, Bacoco é Bacoco
seus Bacocos ou O Livro dos Títulos (Ã Falta de Melhor Título)- e, para lá disso, se aventurou no mundo do futebol de elite como dirigente do Boavista F.C. sem ainda deixar pres'cindir ao cinema do seu rosto em vários filmes como actor. No terreno da investigação literária, por assim dizer, mais académica, Arnaldo Saraiva evidenciou o seu bom fazer em
volta de figuras como Mário de Sá-Carneiro, Carlos Orummond de Andrade, Sophia de Melo
Breyner Andresen ou Eugénio de Andrade. Enfim, no âmbito restrito das pesquisas sobre
Fernando Pessoa, foi fundador do importante Centro de Estudos Pessoa nos, além de dar
ao prelo várias monografias de grande interesse como Correspondência Inédita de Mário de
Sá-Carneiro a Fernando Pessoa, Fernando Pessoa e Jorge de Sena e Conversa Acabada
sobre Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro.
Esta nova obra pessoana escrita por Arnaldo Saraiva, de aparência muito formosa, está
dedicada a desvendar a actividade do poeta como tradutor, um aspecto relevante que fica
demonstrado imediatamente pelo facto de ele trabalhar, desde 1908 até à sua morte, como
correspondente estrangeiro em várias firmas comerciais lisboetas, o que realmente não era
mais do que labutar como tradutor de textos instrumentais. O volume consta de duas partes
bem nítidas: primeiramente, uma extensa introdução dedicada a analisar a actividade tra-

(*) Arnaldo Saraiva, Fernando Pessoa Poeta-Tradutor de Poetas, Porto, Lello Editores, 1996.
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dutora de Pessoa e, em segundo lugar, uma edição dos textos traduzidos pelo escritor
acompanhados dos seus respectivos originais, estes procedentes sempre que possível das
edições utilizadas primigeniamente por ele próprio, um gesto que torna bem patente a minuciosidade do investigador, digna de todos os louvores. Tal edição aparece dividida, por sua
vez, em vários blocos que facilitam utilmente a catalogação dos textos como dispersos, quer
publicados em vida do escritor, quer póstumos, ou como inéditos. Por último, põe o desfecho à obra, após um capítulo especial em que se apresentam fragmentos ou rascunhos de
traduções avançados por Pessoa, uma relação bibliográfica complementar de ajustadas
proporções informativas onde se esclarecem os dados principais com relação aos autores
traduzidos.
Arnaldo Saraiva principia o comprido estudo liminar que apôs à edição dos textos traduzidos com a referência inescusável a uma notícia que se difundiu no ano 1990 no suplemento
«Letras» da Folha de S. Paulo: a descoberta de cinco traduções inéditas de Pessoa inseridas num volume da Biblioteca Universal de Obras Célebres, vinda a lume aproximadamente
por volta de 1911 e 1912 e de grande sucesso editorial. A boa fortuna quis que o professor
portuense, num alfarrabista de Porto Alegre, no mesmo Brasil onde se produzira essa descoberta, encontrasse os vinte e quatro volumes com perto de treze mil páginas que integravam a totalidade da Biblioteca Universal de Obras Célebres, um achado que lhe permitiu
recopilar mais traduções inéditas realizadas pelo escritor, bem assinadas com o seu nome,
bem anónimas mas suspeitas de serem suas. Como se de um autêntico caso policial se tratar, a partir deste ponto de arranque Amaldo Saraiva tenta resolver todos os enigmas e problemas, desde a quase absoluta ignorância inicial sobre os seus pormenores, que vai levantando a reconstrução do processo. A prudência, sobretudo, norteia as ilações sucessivas do
investigador que, passo a passo, cumpre o que se calhar é o ensejo mais atraente de quem
pesquisa com alguma ilusão: procurar a resposta adequada para uma boa pergunta.
Um primeiro enigma suscitava a colaboração de Pessoa num projecto do fôlego desta
magna antologia, pois o poeta era pouco conhecido, ou quase nada, porquanto não dera
ainda aos leitores qualquer amostra como criador literário na altura em que aquela se arrumou. Como é que seria convidado para participar no projecto? O que é claro é que se tratou de uma circunstância bastante curiosa visto que o pedido das traduções é anterior à
estreia pública do Pessoa escritor, o que se produziu, segundo se pensava até não há muito
tempo, no mês de Abril de 1912 na revista A Águia com a primeira parte do estudo ensaístico «A nova poesia portuguesa sociologicamente considerada", embora na verdade cumpra dizer, como Amaldo Saraiva adverte com pertinência, que o seu primeiro texto dado à
luz foi o poema «Quando a dor me amargura", que apareceu no jornal O Imparcial no mês
de Julho de 1902, isto é, dez anos antes da data que se sabia.
Seja como for, além de justificar a hipótese de não corresponder ao próprio Pessoa a
escolha dos textos traduzidos, algo que não tem de surpreender desde que na altura devia
ser considerado, por quem lhe encomendou a tarefa de traduzir para a Biblioteca Universal
de Obras Célebres, um simples conhecedor de outras línguas para lá do português, Amaldo
Saraiva aprofunda na questão dos estudos idiomáticos do poeta. Quanto a isso, como o
investigador aponta, o aprendizado do inglês foi espontâneo -vantagem, se calhar a única,
das segundas núpcias de sua mãe em 1895- e, aliás, estudou latim e Irancês em Durban
e na University 01 the Cape 01 Good Hope, enquanto se aproximou do grego em Lisboa
durante o Curso Superior de Letras. É digno de fazer sobressair o dado essencial que fornece o bilinguismo do escritor, uma qualidade que favoreceu o seu trabalho como tradutor
de outras línguas não apenas para português, mas também para inglês. Assim o verificam
as suas traduções nestes idiomas do francês ou do castelhano e, inclusivamente, os trabalhos que realizou de translação do inglês para português e na direcção contrária com
obras de vários autores. De resto, é curioso observar como Pessoa cuidava que a leitura de
textos espanhóis e até a tradução de espanhol para português não exigiam nenhuma classe de estudo prévio, sem se poder alcançar a razão desse raciocínio a não ser a proximidade de ambas as línguas.
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o estudo introdutório de Arnaldo Saraiva recolhe uma última parte, decerto a mais interessante de uma perspectiva tradutológica, consagrada a analisar as reflexões teóricas que
se conservaram do próprio Pessoa sobre o exercício de traduzir textos literários, Uma das
noções de maior relevo nessa teoria pessoana é a convicção de nenhuma tradução transmitir inteiramente o espírito que está presente no texto originaL Por outra parte, o poeta afirma
que é «quase impossível», e repare-se nessa pequena janela aberta à esperança, traduzir
poesia lírica, mesmo que essa classe de tradução seja, no entanto, necessária do ponto de
vista utilitário para muitos leitores se aproximarem assim de uma quantidade infinita de textos que, de qualquer outro modo, ignorariam de vez, Outro conceito pessoa no diz respeito à
diferença que estabelece entre traduções fáceis e difíceis -as mais interessantes pelo repto
que supõem- a partir de um critério que não tem a ver com a mesma natureza dos textos traduzidos, mas com a vizinhança ou a distância das línguas de que se tratar. Finalmente é preciso sublinhar que a tradução literária, em seu entender, além do conhecimento necessário
das línguas e das culturas, exige certa familiaridade com a obra geral do autor que se traduz,
Por isso se faz imprescindível respeitar o conteúdo fundamental do texto de partida, mas
nomeadamente, e aí que bate o ponto para Pessoa, o ritmo interno da expressão em cada
passo que, no caso específico da tradução poética, há que procurar até com todo o esforço
a fim de encontrar as equivalências semânticas e métricas mais evocadoras,
Ora bem, são condizentes teoria e prática à vista dos resultados que cumpre verificar nos
textos traduzidos por Pessoa? Com certeza a resposta tem de ser favorável, pois estes manifestam a estreita distância que é exequível 'fixar entre um plano e o outro, Nem podia deixar
de acontecer assim, aliás, dado que não se faz difícil deduzir que a concepção pessoana
sobre o que tem de ser a tradução provém do âmbito da sua experiência própria perante
numerosos textos de géneros, línguas e autores diversos, Com efeito, muitos são os escritores traduzidos por Pessoa que figuram na edição que Arnaldo Saraiva arrumou com tanta perícia, e as composições, dispostas nesta oportunidade exclusivamente em português, a ficarem
pendentes para outra obra as traduções inglesas, permitem comprovar o alto grau de qualidade estética que o poeta deixou nos seus trabalhos, Não é o momento mais propício para
relacionar com todo o pormenor o conjunto de autores e textos que aparecem de maneira
excelente em Fernando Pessoa Poeta- Tradutor de Poetas, Para se compreender sem esforço
o elevado nível de Pessoa como tradutor, seja apenas uma amostra o célebre soneto de
Garcilaso cujo incipit original é «En tanto que de rosa y d'azucena», clássica jóia do carpe diem
e da brevidade da rosa que em português chega a ouvir-se como se Camões o criasse:
En tanto que de rosa y d'azucena
se muestra la calor en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad serena;
y en tanto que'l cabello, que'n la vena
dei oro s'escogió, con vuelo presto
por ai hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparee y desordena:

Enquanto inda de rosa e lírio cheia
se mostra a cor do vosso lindo gesto,
e o vosso luminoso olhar honesto
o coração abrasa, e o refreia;
enquanto esse cabelo, que na veia
do ouro colhido foi, com voo lesto,
por vosso branco colo manifesto
o vento move, desordena e ondeia;

coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto antes que'l tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre,

colhei da vossa alegre primavera
o doce fruto, antes que o tempo irado
de neve cubra já o altivo cume,

Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre,

Matará o frio a rosa passageira,
mudará tudo o tempo arrebatado,
para não alterar o seu costume,

André Gide achou por bem que qualquer escritor digno de tal condição teria de
trasladar para a sua língua, mesmo que uma vez só, qualquer obra notável nascida primeiro numa língua alheia, Fernando Pessoa, é bom de ver, cumpriu a encomenda,
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MANUAL DE CATALÀ CIENTíFIC.
ORIENTACIONS LlNGüíSTIQUES
Carlos GARRIDO

Ainda que com umha certa demora, é extremamente grato poder dar notícia de obras
que, como a de Caries Riera que figura no cabeçalho, constituem umha amostra de bom
fazer e inteligência no campo da terminologia (científica em línguas minoradas).
Enquanto na Galiza o labor terminológico é recente e muito escasso (dado a normalizaçom linguística do idioma galego nom ser considerada prioritária), descoordenado (dado
que ele responde em grande parte à iniciativa particular, tarde e mal apoiada polas instituições públicas), e, por via de regra, de nulo rigor científico (dado que a filosofia isolacionista também no âmbito terminológico nom considera necessário declararar os critérios operativos, nem respeitar a constância na aplicaçom do principium divisionis, nem evitar as
incoerências internas, arbitrariedades e caprichos num código que se pretende elaborado
ex novo), a situaçom da terminologia na Catalunha é totalmente diferente. Herdeira de umha
tradiçom que remonta aos anos 30 deste século (publicações da Secçom de Ciências e da
Secçom Histórico-Arqueológica do Institut d'Estudis Catalans), nunca totalmente interrompida polo franquismo, a terminologia catalã cobrou um forte impulso, tanto quantitativo como
qualitativo, com a criaçom em 1985 do Termcat, organismo dependente da administraçom
autonómica que se ocupa da promoçom e coordenaçom da neologia e padronizaçom terminológicas. Desde o seu aparecimento, o Termcat tem publicado um importante número de
repertórios terminográficos e desenvolvido umha intensa actividade de assessoramento e
comunicaçom, o que o tem tornado umha instituiçom de referência no âmbito catalám e
internacional. Além disso, o Institut d'Esludis Catalans (que participou na constituiçom do
Termcat), e umha plêiade de editoras prosseguem com a publicaçom de obras de carácter
científico que enriquecem e modernizam o léxico calalám.
Nestas condições é de salientar o mérito do Manual de català científic de Caries Riera,
que, apesar de responder a umha iniciativa individual e ser o fruto de um trabalho independente, constitui um indispensável contributo para a difusom e padronizaçom da linguagem
científica catalã. Deve ter-se em conta que, dentre as três principais línguas minoradas do
Estado Espanhol, o romanço hispânico oriental ocupa umha posiçom intermédia quanto às
necessidades de neologia e padronizaçom terminológicas, e a melhor posiçom para atingir
esta última. Com efeito, o catalám, devido a ter gozado de um cultivo relativamente rico no
género científico, está longe das urgências neológicas do vasconço (e longe, também, da
plenitude terminológica que o galego-português conhece em Portugal e no Brasil) e, assim
mesmo, devido à sua actual vitalidade e ao facto de o seu âmbito geográfico ser relativamente reduzido, acha-se muito longe de sofrer o exacerbado polimorfismo terminológico
que peja o galego-português.
Caries Riera, licenciado em filologia catalã e farmácia, docente com experiência no
campo do ensino de línguas para fins específicos, é sem dúvida umha das pessoas com
mais capacidade e autoridade para abordar o problema da constituiçom e padronizaçom da
terminologia científica catalã, e neste seu Manual de català científic fai-no de modo muito
didáctico. O livro é dividido em quatro secções: a primeira dedica-se às generalidades da
linguagem científica, aos critérios para a habilitaçom terminológica em catalám, à neologia,
abreviaçom e acentuaçom; na segunda parte tratam-se, com método sistemático; diversos
aspectos da ortografia (vocalismo e consonantismo) que afectam a terminologia, o que permite resolver alguns casos de vacilaçom registados na abundante bibliografia considerada;

(*) Caries Riera i Fonts. Editorial Clare!. Barcelona. 1993. 189 pp.
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na terceira parte som descritos os aspectos morfológicos dos termos científicos, incluindo
considerações sobre o género, o número e os procedimentos de composiçom e derivaçom;
na última secçom do livro, muito prática tanto para o aprendiz quanto para o consultor, som
registados e esclarecidos diversos casos particulares de termos etimológica ou conceptualmente aparentados que podem oferecer dificuldades (especialmente próximos para o leitor
galego resultam os artigos carbólcarboní [carvom/carbonoJ, celelalcel-Iula [cela/célula].
excretar/secretar o segregar [excretar/segregar]. e tal'lus/tíja [talo/caule]),
Em definitivo, polo rigor e sistematicidade com que som tratadas as diversas
questões, pola riqueza das fontes documentais manejadas e polo seu carácter didáctico,
resulta muito recomendável para o cientista, terminologista ou linguista a leitura/consulta
deste Manual de català científic, o qual, para o caso particular da Galiza, constitui, além
disso, umha verdadeira inspiraçom no que diz respeito à vulgarizaçom do código científico
na língua minorada e à tam necessária padronizaçom da terminologia científica nos países
de expressom galego-portuguesa,

124

CORREIO
Instado pola detecçom de umha flagrante omissom relativa à actual situaçom linguística da Galiza numha publicaçom especializada, o Dr. Guiu Sobiela-Caanitz, do Serviço de
Traduçom de Fuschina (Suíça), enviou no passado 7 de Julho de 1997 umha carta à Gesellschaft für bedrohte Vôlker e. V. (Sociedade em favor dos Povos Ameaçados) de Gotinga
(Alemanha) com o fim de informar os seus membros sobre o problema normativo do galego. Amavelmente, o Dr. Sobiela-Caanitz também fijo chegar à AGAL umha cópia de dita
carta, cuja traduçom do alemám reproduzimos a continuaçom:
Fuschina, CH-7546 Ardez, 7. 7. 1997
Gesellschaft für bedrohte Vôlker e. V.
[Sociedade em favor dos Povos Ameaçados]
Postfach 2024 - 0-37010 Gotinga
"rogrom» n. o 194: Galego
Prezados senhores:
Como catalám (e agora, também como suíço) congratulo-me palo número dedicado à
Península Ibérica. No entanto, devo dizer que Wolfgang Mayr, cujo contributo, aliás, eu muito
aprecio, infelizmente oculta umha circunstância de importância vital para o galego: o galego e o português som essencialmente umha e à mesma língua. Assim, quando me dirijo
a um galego em português, ele responde-me em galego e os dous entendemo-nos sem qualquer dificuldade. E embora a cooperaçom transfronteiriça entre a Galiza e o Norte de Portugal (regiam do Porto) no quadro da Uniom Europeia se ache ainda no seu início, ela poderá
contribuir muito à Galiza, tanto mais quanto que na actualidade a Portugal lhe vai melhor
economicamente que à Espanha, o que os presidentes das câmaras municipais galegas
sabem muito bem.
Nom obstante, o Governo Galego elaborou e pujo em vigor umha ortografia que se assemelha muito à espanhola (p. ex. apresenta a peculiaridade espanhola do «IÍ») e, concomitantemente, se afasta da portuguesa. Um galego pejado desse modo nom é capaz, portanto, de ler sem problemas textos portugueses, ao passo que bons autores galegos, como
Xosé Neira Vilas (Cartas a LeIo), nom têm mercado nem em Portugal nem no Brasil por
escreverem, em certo modo, um português transcrito à espanhola. Esta ortografia torna o
galego umha língua subordinada, pois que os Galegos devem recorrer à produçom em castelhano para acederem à bibliografia especializada.
Com a colaboraçom do nomeado linguista catalám Joan Coromines (1905-1997) e do
seu também conceituado colega de Tubinga Eugenio Coseriu, a Associaçom Galega da língua (Apartado dos Correios 453, E-32080 Ourense) elaborou umha ortografia que se aproxima da portuguesa, sem, contudo, admitir as grafias exclusivas do português «ã» e «õ".
Com estas regras, pode-se escrever galego tanto com o teclado espanhol como com o português. A este respeito, remeto-os para Agália, a excelente revista desta associaçom, que
já chegou ao número 47. Apesar da oposiçom do Governo de Fraga e da Universidade de
Santiago, estas normas ganham terreno entre a mocidade. Elas possibilitam aos Galegos
a leitura e a utilizaçom de todas as obras publicadas em português.
Com os melhores cumprimentos,
Dr. Guiu Sobiela-Caanitz
Membro do Conselho de Redacçom
da revista Europa Ethnica
Fuschina -CH-7546 Ardez
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PUBliCiDADE

NOVIDADE

iNSTRUÇONS AOS AUTORES

Com o fim de unificar os usos gráficos na apresentaçom dos trabalhos que aparecem
na revista, e adaptar esta ás convençons internacionais que visam a harmonizaçom formal
das publicaçons periódicas de carácter científico, o Conselho de Redacçom de Agália elaborou as seguintes
INSTRUÇONS AOS AUTORES
A revista Agália é editada pola Associaçom Galega da Língua (AGAL) e destina-se á
publicaçom dos resultados de investigaçons e estudos que, nos domínios das humanidades e das ciências sociais (sobretudo de temas linguísticos ou literários), dizem respeito
á Galiza, resto de países de expressam galego-portuguesa ou comunidades de idioma
minorado.
Agália publica estudos, notas e recensons de livros. Entende-se por estudo um trabalho de investigaçom de mais de 10 páginas de texto dactilografado a dous espaços; as notas som trabalhos de menor extensom. Os estudos, notas ou recensons deverám ser originais, comprometendo-se os autores a nom os submeter para publicaçom noutra revista antes de lhes ser comunicada a decisom do Conselho de Redacçom de Agálía. Os autores
devem remeter os originais ao Apartado dos Correios 453 de Ourense (Galiza).
Todos os trabalhos publicados em Agálía aparecerám escritos em idioma galegoportuguês com a normativa de carácter reintegracionista que defende a AGAL (no seu Prontuário Ortográfico Galego), ou em qualquer outra normativa do nosso sistema linguístico.
O envio de originais por parte dos autores supom a aceitaçom desta norma. Nom obstante,
com carácter excepcional, quando o Conselho de Redacçom da revista o julgar de interesse, poderám aparecer em Agália, na sua versom galego-portuguesa, trabalhos originalmente
redigidos noutras línguas.
Os originais dos artigos devem ser dactilografados a dous espaços sobre DIN A-4, por
apenas um lado, com margens de, ao menos, 3 centímetros e tipo de tamanho 10 c.p.p.
(excepto as citações de trechos, que aparecerám sangradas à direita e em ~ipo de tamanho
12 c.p.p.). Se for possível, para facilitar a ediçom do trabalho, os autores remeterám, junto
com o texto em papel, umha disquette de 3112" contendo o correspondente arquivo informático produzido paiOS processadores de texto Word, WordPerfect ou WordStar.
Os estudos e notas da Agália apresentarám, após o título, nome do autor ou autores
e a sua filiaçom, as seguintes secçons: um curto Resumo, em versam galego-portuguesa
e inglesa (caso esta última nom ser fornecida polo autor, será elaborada na Redacçom),
que exponha abreviadamente o conteúdo do trabalho; umha série de palavras-chave respeitantes ao conteúdo do trabalho para facilitar a sua catalogaçom; umha Introduçom; um
ou vários apartados (encabeçados palas suas correspondentes epigrafes) que constituem
o corpo do trabalho; umha secçom de Conclusons e, finalmente, umha Bibliografia.
O título do trabalho aparecerá centrado, escrito em letras minúsculas, sem ponto final,
e em negrito. As epígrafes principais das diversas secçons aparecerám em letras maiúsc,ulas, antecedidas de maneira correlativa por números, e alinhadas à margem esquerda. As
epigrafes secundárias, se forem necessárias, aplicará-se o mesmo tratamento, excepto que
som escritas com letras minúsculas. As tabelas, ilustraçons e gráficos serám numerados
correlativamente e terám as suas referências no corpo do texto. As notas serám sempre
situadas no fim do trabalho, depois da bibliografia. Excepto em casos justificados, nom se
sublinhará nem empregará letra negrita (mas sim itálica onde convinher).
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Na bibliografia devem incluir-se apenas os trabalhos citados no texto. As citaçons bibliográficas aparecerám no corpo do texto (e nom como notas, ainda que sim podem figurar
no texto que constitui as notas), escritas em minúsculas, sob duas formas (opcionalmente
com indicaçom dos números das paginas):
1. a) Carvalho Calero (1984) fala da sua relaçom com Álvaro Cunqueiro [ ... ]
Carvalho Calera (1984: 297-300) fala da sua relaçom com Álvaro Cunqueiro

I· .. ]

~. &) Num recente ensaio (Carvalho Calero, 1990), o autor ferrolano fala da sua relaçom com
Alvaro Cunqueiro [ ... 1

Se o número de autores de um trabalho citado é superior a dous, deverám ser nomeados todos a primeira vez que aparece a citaçom no texto [Pereira, Jonas e Fernandes, 1986)
e posteriormente empregará-se a fórmula et aI. [Pereira et ai., 1986). Na secçom final de
bibliografia, as referências devem proporcionar-se nos seguintes três formatos (para diferenciar obras publicadas no mesmo ano, utilizam-se letras minúsculas; as denominaçons
das publicações periódicas devem dar-se completas):

1. Citaçom de um livro:
Carvalho Calero, R. 1984a. Letras galegas. Associaçom Galega da Língua. Corunha. 349 pp.

2. Citaçom de um artigo de revista ou de um trabalho de Actas:
Álvarez Cáccamo, C. e M. J. Herrero Valeiro. 1996. O continuum da escrita na Galiza: entre
o'espanhol e o português. Agália, 46: 143-156.
Chaves de Melo, G. 1996. A língua poética de Ernesto Guerra da Cal, modelo de reintegração. Actas do IV Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza. Associaçom Galega da Lígua. Vigo: 233-240.
3. Citaçom de um trabalho inserido numha colectânea:
Chiti-Batelli, A. 1991. Língua e poder. Em Y. J. D. Peeters (coord.): Poder, ideologia e língua. Associaçom Galega da Língua. Corunha: 57-71.
•
As recensolls deverám ser encabeçadas por um título escrito em letras maiúsculas,
o qual consistirá quer no título da obra objecto de al1álise, quer l1umha formulaçom própria
do autor da recensom. Em qualquer caso, título da recensom será seguido de umha remissom para umha nota situada no fim do trabalho da que constem os (restantes) dados
bibliográficos do livro analisado: (título), autor, ano de publicaçom, editorial, págirlas, etc.
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da Hugu!!

Colecçom «Universália»
Lôpez-Suevos

Classes SOCÍais, 1983.

\~"I5U'''''"VJ

Comissom Lingüística da AGAL: Estudo Crítico das Normas Ortográficas e MorfoJóxicas do Idioma Galego, 1983. 169 págs. (Esgotado).
2. a Ed. corrigida e acrescentada, 1989, 302 págs.
Carvalho Calero, Ricardo: Letras Galegas, 1984. 349 págs.
Comissom Lingüística da AGAL: Prontuário ortográfico galego, 1985. 318 págs.

Actas do I Congresso InternaCÍonaJ da Lingua Galego-Portuguesa na Galiza, 1986.
820 págs.
Ramom: Portugal no quadro peninsular. Subsídios para a análise
1987,224 págs.
Souto, Elvira: Contribuíçom ao estudo do romance iniciático galego, 1987, 95 págs.
Haller, Michel, Tratado de contraponto e de composiçom
Traduçom e adaptaçom de Joám Trilho, 1987,212 págs.
Comissom Lingüística da AGAL: Guia prático de verbos galegos conjugados. 1988.
128 págs.
Actas do!l Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza. 1989.
928 págs.
Monterroso Devesa, J. M.: Apelidos galegos. 1989. 32 págs.
Mor,ám Fraga, César-Carlos: O mundo nalTatÍvo de Álvaro Cunqueiro, 1990. 176 págs.
~"'<'''"!O_"VjlH Galega da Língua: Poder, Ideologia e Língua (Yvo lD Peeters, editor),
págs.

Actas do !lI Congresso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa na Galiza. 1992.
654 págs.
AA. VV. O uso das línguas na perspectiva da Europa Comunitaria. 1993. 194 págs.
Actas do IV Congresso Internacional da Língua Galego Portuguesa na Galiza. 1996.
448 págs.
Garrido, Carlos: Dicionário termÍnológico quadrilíngue de Zoologia dos Invertebrados, 1997, 488 págs.
Q

CoJecçom «Clássicos»
Cotarei o
Armando: Trebón, Ediçom, estudo e adaptaçom ao Galego Aclual de Ramom
1984. 221 págs.
Rosalia de Castro: Folhas Novas, Ediçom e notas de K Souto Presedo; prólogo de
F. Salinas Portugal, 1985. 266 págs.

~

Colecçom «Criaçom»
Manuel Maria: A luz Ressuscitada, Carta-prefácio de António Gil Hernández, 1984.
138 págs. (Esgotado).
Carvalho Calero, Ricardo: Cantigas de amigo e outros poemas (1980-1985), 1986. 192
págs.
Marinhas deI Valle, Jenaro:A vida escura, 1987, 170 págs.
Béjar, Julio et a!ii: Fogo cruzado (relatos), 1989, 96 págs.
Guisan Seixas, João: Origem certa do farol de Alexandria (re-ediçom), 1989,88 págs.
Gómez, Joel R.: Quando o sol arde na nÓÍte, 1990. !IS págs.
Guerra da Cal, Ernesto: Lua de AJém-l'vfar e Rio de Sonho e Tempo, 1991, 292 págs.
Corral 19lesias, José Alberte: Palavra e memória, 1997, 156 págs .

.. Revista AGÁLIA. Publicaçom trimestral desde o ano 1985. 128 págs.
Problemática do sector lácteo, dirigido e coorRevista AGÁLlA.
López Garrido, 1987, 160 págs.
Monográfico n. o 2, Estudos sobre a História da Economia de
GalÍza, dirigido e coordenado por Joám Carmona, 1989, 96 págs.
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