
Parecer da Comissom Lingüística sobre o 
Acordo Ortográfico

O Excmo. Sr. Dr. D. Vítor Manuel Aguiar e Silva, Coordenador da COMISSÃO 
NACIONAL DA LÍNGUA PORTUGUESA, dirigiu-se, com data 19 de Junho de 
1989, à  Presidência da AGAL em solicitude de um «Parecer» da Associaçom 
acerca do Anteprojecto de Acordo Ortográfico.

A Comissom Lingüística da AGAL emitiu-no com data 29 de Junho: o evidente 
escassíssimo  prazo  com  que  se  contava  nom  impediu  ter  pronto  o  parecer 
fundamental, aliás já longamente madurecido, em que se reafirma a unidade da 
Língua e da Comunidade Lusófona.

Reproduzimos ambos os textos.

Presidência do Conselho de Ministros

Comissão Nacional da Língua Portuguesas

Exmo. Senhor
Presidente da AGAL
Rua Curros Henríquez, 1 – 15º A
32080 – ORENSE
Galiza
Espanha

Foi a Comissão Nacional da Língua Portuguesa (CNALP) incumbida pelo  
Governo Português a elaborar até 30 de Junho p.f. Um parecer àcerca do  
Anteprojecto  de  Acordo  Ortográfico  publicamente  apresentado  pela  
Academia das Ciências de Lisboa. Para o efeito estão a ser consultadas todas  
as  instituições  representadas  na  CNALP  e  ainda  outras  instituições  
portuguesas  de  inquestionável  relevância  nos  domínios  da  investigação,  
ensino e utilização pública da Língua Portuguesa.

Dada a importância que, para uma decisão final a tomar pelo Governo ou  
pela  Assembleia  da  República,  teria  também o  parecer  de  investigadores  
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galegos e dos organismos mais ligados à problemática do Galego, venho por  
este meio solicitar o envio de um parecer, eventualmente já elaborado ou que  
seja possível elaborar a tempo de poder acompanhar o da CNALP.

Apresento os melhores cumprimentos,

Lisboa, 19 de junho de 1989

O Coordenador da CNALP

Vítor Manuel de Aguiar e Silva

Anexo:  Anteprojecto  de  Bases  da  Ortografia  Unificada  da  Língua  
Portuguesa (1988)

Respondendo  ao  pedido  que  nos  foi  feito  por  parte  do  Coordenador  da  
Comissão  Nacional  da  Língua  Portuguesa,  Excmo.  Prof.  Dr.  Vítor  M. 
Aguiar  e  Silva,  temos  a  honra  de  juntar  o  nosso  parecer  a  respeito  do  
Anteprojecto de Acordo Ortográfico elaborado pola Comissom Lingüística  
da nossa associaçom (AGAL).

1.-  Desde  que  se  tivo  conhecimento  dos  trabalhos  prévios  e  posterior  
reuniom para o “Acordo da ortografia simplificada” celebrado na cidade do  
Rio  de  Janeiro  em  Maio  de  1986,  investigadores  galegos  e  organismos  
ligados à problemática do galego, entre os que se encontra esta associaçom,  
manifestárom  o  seu  interesse  polo  desenvolvimento  das  citadas  tarefas.  
Exemplo disto é o relatório que a Comissom Lingüística da AGAL elaborou  
e publicou no n.º 8 da revista Agália correspondente a “Inverno 1986” e que  
da mesma forma juntamos,  salientando dentro dele  os apartados 2 e  4 e  
aquelas  apreciaçons  que  vinhérom  coincidir  com  posteriores  mudanças  
recolhidas no “Anteprojecto” que nos foi enviado.

2.-  Em qualquer  caso  todos  aqueles  intentos  que  visem conseguir  umha  
ortografia  comum,  pondo de  parte  as  variantes  inerentes  a  todo  sistema 
lingüístico, som valorizados de forma muito positiva por esta comissom.

3.-  Como  galegos  reclamamos  o  reconhecimento  nos  documentos  do  
“Acordo” da Galiza como comunidade lusófona incluída dentro do Estado  
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Espanhol.  Por  outro lado  como investigadores  galegos  requeremos que  a  
Galiza seja representada na futura comissom ou instituto internacional da  
Língua Portuguesa, tanto por associaçons nom governamentais como por  
personalidades relevantes neste segmento da mútua comunidade lingüística  
que sustentem a identidade idiomática galego-portuguesa.

Enviamos os nossos melhores cumprimentos à espera do seu convite para  
poder participar nas imediatas reunions do acordo.

Santiago, 29-VII- 1989

O Secretário da Comissom Lingüística

José António Souto Cabo

V. B. A presidenta da AGAL

Ass. M. do Carmo Henríquez Salido
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