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Jornal: Correio da Manhã Título: Paradoxo Ortográfico Data: 26/01/12 

Autor: Rui Pereira, Professor Universitário Código: CM01 
 
Paradoxo ortográfico 
Para o bem e para o mal, o acordo não irá alterar o modo de falar e escrever 

português. 
 
O presente texto foi escrito independentemente do novo acordo ortográfico, ou seja, 

obedece, ao mesmo tempo, às normas linguísticas anteriores e posteriores a esse acordo. É, 
por isso, uma espécie de exercício de resistência passiva a uma ortografia que se tornará 
obrigatória em 2015. Confesso, no entanto, que o resultado foi garantido à custa de um dos 
populares conversores que habitam a internet. De todo o modo, o processo foi 
surpreendente: num texto corrente com mais de trezentas palavras, não fui obrigado a 
substituir nenhuma.  

  Este modesto e afortunado exercício constituiu a comprovação empírica de algo que 
eu intuía. Do acordo ortográfico de 1990 (não tão novo como isso), pode dizer-se uma coisa 
que vale para a generalidade das pessoas: é pior do que o pintam os seus pais e amigos, mas 
melhor do que querem fazer crer os seus inimigos jurados. Para o bem e para o mal, o 
acordo não irá alterar o modo de falar e escrever português em Portugal, no Brasil ou em 
qualquer outro país lusófono. Todos sabemos que as especificidades do uso de uma língua 
excedem largamente a grafia.  

  Estou certo de que o público brasileiro continuará a preferir, em geral, obras e 
textos escritos em português do Brasil, bem como tradutores e intérpretes que usem esse 
português na construção frásica, na escolha de vocábulos e, claro está, na pronúncia. Do 
lado de cá do Atlântico acontecerá, seguramente, o inverso. Nada disso retira uma certa 
utilidade à unificação da grafia, sobretudo para as editoras e em documentos oficiais. Mas 
essa unificação é imperfeita, visto que o acordo admite que muitas palavras se escrevam de 
duas maneiras diferentes.  

  Porém, o que me causa maior perplexidade no acordo é a mudança de grafia de 
palavras que se escreviam da mesma maneira em Portugal e no Brasil. "Abjecção" e 
"acepção", por exemplo, passam a escrever-se, em Portugal, "abjeção" e "aceção", mas 
continuam a escrever-se à maneira antiga no Brasil. Esta nova divergência resulta de a 
consoante suprimida ser muda para os portugueses e pronunciada pelos brasileiros. Em 
nome da fonética, que é e continuará a ser diferente nos dois países, torna-se agora 
diferente, paradoxalmente, a grafia das palavras. 
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Jornal: Correio da Manhã Título: E as crianças, senhores? Data: 19/02/12 

Autor: Victor Bandarra, Jornalista Código: CM01 
 
 
E as crianças, senhores?  
A acentuação a preceito passou à História, muito por conta dos chamados acordos e 

convenções ortográficas 
 
Graças a três simples acentos ortográficos levei a minha primeira reguada. Dona 

Tininha, mestra do ensino doméstico, levava a peito gramática e semântica, mais as 
palavras, letras e acentos – "acentos com ‘c’ meninos!" E apontava a cadeira: "Com dois 
‘esses’ é para quem está cansado." Cada erro ortográfico valia uma reguada, três acentos 
mal colocados davam direito a outra. Modernos pedagogos acham que é uma violência, 
verdade é que nunca mais esqueci regras antigas de acentuação. E tira-me do sério ver 
escrito Vítor sem o acento no i. 

  A acentuação a preceito passou à História, muito por conta dos chamados acordos e 
convenções ortográficas. Hoje, resta-nos meia dúzia e, mesmo em publicações auto-
denominadas ‘de referência’, todos os dias se confundem graves com agudos, ‘há’ com ‘à’ e 
‘c’ com ‘s’. Manuel António Pina, poeta maior e jornalista, sorria ao recordar o elogio de um 
velho chefe de redacções: "Finalmente, um tipo que usa o ponto e vírgula!" 

  Em 1990, ilustres detentores de uma certa Ortografia da Língua Portuguesa 
babaram-se de prazer e glória ao verem no papel o ‘Novo Acordo’. Africanos e asiáticos 
falantes e escrevedores da Língua, conhecidos por ‘falarem à preto’ foram obrigados a ver 
passar o comboio ortográfico de portugueses e brasileiros. Depois, pediram-lhes batatinhas 
para rubricarem o dito. Acordo que se preze deve levar assinaturas de todos. 

  Angola e Moçambique não ratificaram o Acordo. O ‘Jornal de Angola’, em editorial, 
acaba de pôr um dedo na ferida: "Nestas coisas não pode haver facilidades e muito menos 
negócios." Por cá, papistas e mais que papistas avançaram com a nova grafia – RTP, SIC e 
Expresso, por exemplo, já escrevem ‘direto’ e ‘espetador’. Vasco Graça Moura, resistente, 
recuperou o ‘c’ (que abre a vogal) e marimbou-se para os serviços do Estado. Nas escolas, 
pelo menos até 2014, o critério é livre – há professores pela antiga grafia, outros pelo novo 
acordo. 

  O meu amigo Zé dos Pneus anda baralhado. "E as crianças, meus senhores?" O filho, 
10 anos, adepto da dupla grafia, levou uma surra verbal da professora por escrever 
‘espetador’. A senhora, fã de Miguel Sousa Tavares, é adepta do ‘c’ à antiga. Zé dos Pneus 
está decidido: "Proibi o puto de ver a RTP e de ler o Expresso: primeiro as notas!" 
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Jornal: Diário de Notícias Título: Em defesa dos espetadores Data: 02/01/12 
Autor: Ferreira Fernandes Código: DN01 

 
 
Em defesa dos espetadores 
 
Como estava no ano passado a dizer, de "optimista" passei a otimista. Só não 

foi de um dia para o outro porque o meu jornal não se publica a 1 de janeiro. Olha, já 
escrevo os meses só com minúsculas! Agora que o fim do mês chega no dia 15 e 
prolonga-se, prolonga-se, cada vez maior, os princípios do mês ficam mais 
pequeninos... É irónico, gosto. E também gosto do Novo Acordo Ortográfico (NAO) 
porque é um acrónimo corajoso que incita os opositores a fazer campanhas: "Diga 
NÃO ao NAO!" Eu disse sim. Um amigo meu também disse sim mas contesta o 
"espetador". Ele diz que "espetador", sem o antigo "c", fere-o. Comecei por brincar, 
dizendo que ferir é próprio de "espetador", mas depois de pensar fiquei mais convicto, 
compactamente convicto, aliás, de que com aquela queda de "c" damos mais verdade 
à palavra, aproximando-a da sua função moderna. Um antigo assistente de espetáculo 
era uma testemunha passiva, podia ser simplesmente "espectador". Hoje, porém, é 
alguém que incita, espicaça, enfim, espeta o artista. Quando Cristiano Ronaldo, ao 
preparar a marcação dum livre, se obriga a recuar com passadas abertas, é porque 
sente no lombo as nossas farpas de espetadores. Isso quando não lhe espetamos com 
lasers nos olhos. Então, tudo bem com o novo acordo? Não, repugna-me o perentório. 
Se uma pessoa já não pode dizer "peremptório", sublinhando pedantemente o "ptó", a 
palavra deixa de fazer sentido. Perentório é "peremptório" ou não é. 
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Jornal: Diário de Notícias Título: A grande loja irregular Data: 08/01/12 
Autor: Alberto Gonçalves Código: DN02 

 
 
A grande loja irregular 
 
Parece que um tal Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD e membro da 

Comissão Parlamentar que investiga as irregularidades no Serviço de Informações 
Estratégicas de Defesa, pertence a uma loja maçónica chamada Mozart (em honra do 
músico - Cosi Fan Tutte, não é? - ou dos bombons?). Parece que um tal Jorge Silva 
Carvalho, ex-director do SIED e alvo da investigação, pertence igualmente à referida 
loja, metida numa história de tráfico de segredos de Estado. Parece que o PSD, na 
versão do PS, ou que o PS, na versão do PSD, censuraram as referências à maçonaria 
num relatório sobre a matéria. Parece, por fim, que o aborrecido episódio suscitou um 
daqueles escândalos fátuos com que a pátria sazonalmente se entretém. 

Eu também me confesso escandalizado, pelo menos com o facto de o público 
ainda se surpreender com duas ou três evidências, a saber: 1) a classe política nacional 
é, salvo escassas excepções, um entreposto de maçons ou folclóricos com propósitos 
no fundo similares (ver Opus Dei, sff); 2) à semelhança de qualquer sociedade 
relativamente secreta, a maçonaria é uma seita destinada a satisfazer interesses de 
facção, incluindo a obtenção de protecção e privilégio para os respectivos devotos; 3) 
os favores em questão, transaccionados em cauteloso recato, naturalmente 
constituem ou implicam a prática de irregularidades e puras ilicitudes. 

Pouco democrático? Decerto. Mas a essência da coisa é essa. Ou se interditam 
as associações do género ou se aceitam as manhas que lhes estão na natureza. Eu opto 
pela tolerância. É verdade que os maçons violam jovialmente os princípios da ascensão 
pelo mérito e saltitam nas carreiras à custa da "fraternidade", cá fora conhecida como 
"cunha". Porém, as injustiças cometidas não escapam ao castigo devido, quiçá divino. 
De que adianta um indivíduo conseguir emprego, influência ou o que toma por 
"prestígio" se tamanhas maravilhas obrigam a sujeição a rituais grotescos? Prestígio 
nenhum resiste aos aventais, aos cordões, aos bodes e à pompa balofa que criaturas 
adultas passeiam com inconsciência. Cada benefício implica uma humilhação muito 
maior. Não admira que a seita favoreça a ocultação. 

As milícias do velho Oeste americano herdaram a tradição inglesa de 
ridicularizar o próximo cobrindo-o de alcatrão, primeiro, e de penas, em seguida. Os 
maçons ridicularizam-se sozinhos e, ridículo supremo, nem sempre se apercebem. As 
últimas notícias dão conta de uma debandada de integrantes da loja Mozart por causa 
das penúltimas notícias. Talvez se mudem para a loja Haydn, talvez para a Mon Chéri. 
Do embaraçoso avental é que ninguém livra os pedreiros-livres. 

Adeus, português 
É fascinante que um pequenino bando de ociosos tenha decidido corromper a 

língua de milhões. O fascínio esvai-se quando se percebe que os ociosos atingiram os 
intentos. O Acordo Ortográfico, criação de arrogantes com uma missão, é oficial e está 
aí, perante a complacência dos poderes públicos em princípio eleitos para defender o 
país e não para o enxovalhar deliberadamente. 

Até hoje não se percebe a serventia do dito Acordo. A partir de hoje, também 
não se irá perceber. Ao que consta, a ideia seria "unificar" a escrita de todos os países 
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de expressão portuguesa. Naturalmente, ficou muito longe disso. Ainda que não 
ficasse, onde estaria o ganho? Por mim, os brasileiros e os moçambicanos são livres de 
adoptar o húngaro sem que eu os censure ou sequer note a diferença. Não sou 
brasileiro nem moçambicano. Sou português e, não fosse pedir demasiado, dava-me 
jeito redigir na língua em que cresci. À revelia da proclamação gratuita de Fernando 
Pessoa, a minha pátria não é a língua portuguesa. Mas a minha língua é. 

Em abono dos Malacas Casteleiros e restantes conspiradores do Acordo, é 
verdade que semelhante aberração não caiu do céu. A repugnância que esses 
senhores dedicam às palavras, e que os leva a esventrá-las sem escrúpulos, encontra 
um ambiente hospitaleiro na sociedade em geral, a começar pelos políticos que 
avalizaram a vergonha lexical em curso. Dificilmente os sujeitos cuja retórica é um 
amontoado de "alavancagens" e "empoderamentos" travariam a degradação do 
vocabulário. 

E o resto não melhora. Da televisão às SMS, do Facebook à escola, pouco, 
quase nada, nos lembra que comunicamos no mesmo idioma do referido Pessoa. 
Assistir a um "telejornal", ler um texto produzido pelo universitário médio ou espreitar 
os padrões do romance contemporâneo indígena é descer a jargões e graus de 
analfabetismo abjectos, com ou sem "c". Porém, se os maus-tratos à língua já eram 
habituais, não eram obrigatórios. E essa é a diferença entre temer pela vida de um 
moribundo e assinar, oficial e urgentemente, o respectivo óbito. 

 
Por decisão pessoal, o autor do texto não escreve segundo o novo Acordo 

Ortográfico 
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Jornal: Diário de Notícias Título: (Des)Acordo ortográfico separa 
os “maquisards” dos “vende-pátrias”? 

Data: 21/01/12 

Autor: Oscar Mascarenhas, Provedor do Leitor Código: DN03 
 
 
(Des)Acordo Ortográfico separa os "maquisards" dos "vende-pátrias"? 
 
Mosquitos por cordas. De entre as mais patuscas expressões da coloquialidade 

portuguesa, esta é a que melhor descreve, a meu ver, a nova querela dos universais 
em que está envolvida a nata dos bem-pensantes do burgo: o Acordo (ou desacordo) 
Ortográfico. 

Uma cena com "tantos ferros, tantos golpes, tanto sangue a espadanar", como 
não havia desde a Tomada de Lisboa no livro da (minha) terceira classe e de cujo autor 
se guardou tão recatado quão misterioso silêncio em matéria de identidade - havia de 
sobrar para mim. 

Ainda nem tinha tomado bem posse do cargo e já me era enviada, pelos 
serviços comerciais, a carta de um leitor a solicitar o cancelamento imediato, a partir 
de 1 de janeiro, da sua assinatura eletrónica e a devolução do montante referente aos 
números que não serão usufruídos. Mais grave do que isso, o leitor despedia-se do DN, 
deixando de o ler - até que o Acordo Ortográfico de 1990 seja extinto. Interrogava-se o 
(ex-)leitor: "Como pode o DN adotar um Acordo Ortográfico pejado de incongruências, 
facultatividades e péssimas soluções técnicas, denunciado por nove pareceres 
negativos que várias instituições emitiram ao longo dos anos, nomeadamente, o 
Departamento de Linguística da Faculdade de Letras de Lisboa, a Comissão Nacional da 
Língua Portuguesa, a Direção-Geral do Ensino Básico e Secundário, a Associação 
Portuguesa de Linguística e a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros?" (Texto já 
vertido nos termos do Acordo Ortográfico.) 

Outro leitor, desejando-me felicidades nesta tarefa, pediu os meus "bons 
ofícios para fazer com que o DN volte a ser escrito em português e abandone o brasilês 
que o AO nos trouxe". 

Do lado oposto, uma leitora interpelou-me, recordando que o DN aderiu ao 
acordo que rege agora a escrita do português. No entanto, observou que "a maioria 
dos vossos cronistas não 'aderiu'", o que a leva a interrogar: "Podem as instituições ou 
indivíduos não aderir a uma legislação nacional se esta não lhes agrada? Eu posso não 
aderir ao IRS português, vivendo e trabalhando aqui?" 

Acrescenta a leitora um segundo argumento em forma de pergunta: "Se um 
jornal cumpre a norma oficial linguística, podem alguns dos seus escribas ser livres de 
a cumprirem? E se sim, não deveria o DN transcrever as suas crónicas na norma 
padrão, por respeito aos seus leitores?" 

A leitora, que afirma ter especialização em linguística portuguesa, lembra que 
"um Acordo Ortográfico não rege uma Língua, nem sequer a escrita, apenas normaliza 
a ortografia, a parte mais convencional do código". Além disso, diz a leitora, "a 
ortografia nada tem a ver com patriotismo (...): a minha mãe sempre escreveu mãe 
com 'i'; os meus avós escreveram farmácia com 'ph', porque assim lhes ensinaram - e 
não eram mais patriotas que eu, nem eu mais do que eles...". 

Remata a leitora com uma indisfarçável "bicada": "Também já observei que a 
preguiça e o comodismo sempre se disfarçaram com argumentos nobres..." 
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Por coincidência, esta última carta chegou-me poucas horas depois de também 
eu ter reparado na profusão de colunistas do DN que "por decisão pessoal não 
escrevem segundo o novo Acordo Ortográfico". 

(Peço desculpa de lhes chamar "colunistas" e não "cronistas", porque sou 
defensor da tese de que a crónica é um género jornalístico que se suporta num relato - 
crónica desportiva, tauromáquica, parlamentar, de viagem - e, se muita gente utiliza o 
termo para designar artigo de opinião, provavelmente o faz por impensado e atávico 
francesismo. Também tenho direito ao meu quinhão de "patriotismo" e sempre 
aproveito para homenagear o primeiro dos nossos cronistas, Fernão Lopes...) 

Com dúvidas semelhantes às expressas pela leitora, interpelei o diretor do DN, 
João Marcelino, querendo saber, nomeadamente, quantos colaboradores - uma vez 
que essa possibilidade apenas foi conferida a quem não pertence aos quadros da 
Redação - teriam feito essa exigência. João Marcelino respondeu que não se tratou de 
"exigência", mas de iniciativa da Direção do jornal que "entendeu, em virtude, até, das 
posições públicas conhecidas de alguns dos colaboradores (externos) da área de 
Opinião/Análise, que devia colocar essa possibilidade à consideração de cada um 
deles. Das respostas obtidas, verificou-se que 13 optaram pela antiga grafia e sete 
aderiram às regras do Acordo Ortográfico. Este é o ponto da situação neste momento, 
que não inclui os jornalistas da casa que também escrevem colunas de opinião. Se 
somarmos esses artigos de gente da casa, pode dizer-se que a percentagem está nos 
50%. No caso dos 'convidados' (secção Fórum) respeita-se a grafia utilizada no envio 
dos textos". 

Perguntei também se todos os textos que são publicados no DN passam pelo 
crivo do sector da Revisão e João Marcelino assegurou "esse é o processo normal" e 
"são essas as indicações que presidem à feitura do jornal". No entanto, relativamente 
aos colaboradores que não escrevem segundo o Acordo Ortográfico, a Revisão "possui 
uma lista de nomes, por dias, com a indicação da respetiva opção". 

Por bem-fazer mal haver, diria eu. Por gentileza, a Direção do DN ofereceu aos 
seus colaboradores externos a possibilidade de verem publicados os seus textos em 
duas grafias alternativas, mas não estou certo de que previsse a dimensão do número 
de "insubmissos". O resultado disso é o DN aparecer aos seus leitores como um jornal 
que respeita o Acordo Ortográfico na sua produção própria, desde 1 de janeiro, tal 
como se havia comprometido há ano e meio - segundo me informou o diretor - e viu 
transformado o seu espaço de opinião externa numa trincheira contra o mesmo 
Acordo Ortográfico. 

Tenho assistido - sem grande vibração, diga-se - à troca de opiniões, mais ou 
menos acaloradas, mais ou menos profundas sobre a questão do Acordo Ortográfico. 
Descaracterização da língua, submissão ao brasilês, com tudo se argumenta, até com o 
"matriotismo" obstinado do "foi assim que me ensinou a minha santa professora da 
escola primária". 

Contra este último argumento entro eu: se eu dissesse que, na véspera de 
passar a escrever segundo o Acordo Ortográfico, ainda o fazia como mo ensinou a 
minha santa professora Dona Aspulqueta, ela ressuscitaria só para me levantar em 
peso pelas orelhas com a força que nunca teve, ou tornaria de novo à vida o meu 
sagrado professor Coelho da Escola 154, ao Arco do Cego, para me fazer as mãos em 
bolo com a menina dos cinco olhos com que nunca me tocou. "Onde estão os acentos 
graves para assinalar vogais abertas em sílabas não tónicas, menino?" (Zás-que-zás, 
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puxa-que-puxa!) "Onde estão os acentos circunflexos a evitar confusões entre pelo e 
pêlo, maroto? (Queres mais?)" 

Pois é, não me venham com fidelidades às nossas professoras porque há muito 
que as traímos - eu sempre a contragosto - quando aceitámos uma outra reforma 
ortográfica, que veio de pantufas não sei quando e nos mandou deixar para trás o 
critério fonético da ortografia, partindo do princípio que "toda gente" sabe pronunciar 
as palavras, pelo que não é preciso estar com muitos rigores. Essa sim, foi a reforma 
que desfigurou a nossa ortografia - mas onde estavam os que deviam protestar e me 
deixaram (ainda hoje) vox clamantis in deserto? 

O atual Acordo segue a mesma lógica do outro - o de pantufas - só que é mais 
fonético, por assim dizer, escrevendo-se as palavras como são pronunciadas. A escrita 
fica por vezes parecida com a dos Patos Donalds da nossa infância? Que mal tem? Até 
dá saudades, bem vistas as coisas. 

Não creio que se possa falar em descaracterização da língua: as palavras são as 
mesmas, a construção não foi alterada, o instrumento de raciocínio e de comunicação 
está intacto. É apenas uma convenção sobre a forma. 

"As armas, & os barões aßinalados, / Que da Occidental praia Lusitana, / Por 
mares nunca de antes navegados, / Passaram, ainda alem da Taprobana, / Em perigos, 
& guerras esforçados, / Mais do que prometia a força humana. E entre gente remota 
edificarão / Nouo Reino, que tanto sublimarão." Assim escreveu Camões, a começar Os 
Lusíadas. Escreveu? Nem sei. Sei apenas que foi assim que saiu, em 1572, da oficina 
"em casa de Antonio Gõçaluez". Estará o nosso Épico a dar voltas na campa por lhe 
andarmos a "desfigurar" o que escreveu? 

Mas já fui mais longe do que queria nesta matéria. Só o fiz um pouco para 
tentar desdramatizar esta querela. Há porém, aqui, uma questão de fundo que me 
preocupa mais, nas funções que exerço: o serviço ao leitor - e o respeito pelos 
jornalistas que são os primeiros servidores do leitor. 

Um jornal não pode ter duas escritas, é por isso que tem um serviço de Revisão 
que, se ainda for como era no tempo em que aqui eu era redator, tinha de saudável 
aquilo que Vergílio Ferreira disse um dia de Jean-Paul Sartre: "Um rigor que é quase 
um rigorismo." É sua função homogeneizar a ortografia do jornal, segundo as regras da 
língua e as normas definidas no Livro de Estilo, nomeadamente para a unificação de 
nomenclatura e toponímia estrangeiras. E quando a Revisão altera um original neste 
sentido, não está a "desfigurar" a escrita seja de quem for: está a normalizá-la. É esse o 
serviço ao leitor. 

Além disso, esta questão está entrelaçada com conceções quase 
"patriotísticas", permita-se-me esta "desfiguração": parece existir um núcleo rebelde 
resistente, uma espécie de "maquisards" da ortografia, oposto aos desavergonhados 
"vende-pátrias" que aceitam submissamente o império do Acordo Ortográfico. É 
intolerável num jornal. E torna-se insultuoso para os seus jornalistas. 

Já houve um tempo para que as pessoas manifestassem as suas ideias sobre 
esta matéria. Entendeu a Direção prolongar por mais algum tempo esta dupla 
ortografia. Perguntei a João Marcelino se estava estabelecido um limite temporal. 
Respondeu o diretor do DN: "Parece-me que faz todo o sentido que seja estabelecido 
esse limite temporal. A Direção do DN ainda não debateu o assunto mas vai fazê-lo 
brevemente e ouvir também a opinião do Conselho de Redação e dos nossos 
colaboradores que agora optaram por continuar a escrever segundo a anterior grafia." 
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Ou segundo o Acordo ou segundo o desacordo. O DN que escolha. Com a 
brevidade que o serviço ao leitor exige. 
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Jornal: Diário de Notícias Título: O acordo ortográfico é 
inconstitucional? 

Data: 08/02/12 

Autor: Jorge Bacelar Gouveia, Professor Universitário Código: DN04 
 
 
O Acordo Ortográfico é inconstitucional? 

 
A recente decisão de Vasco Graça Moura ao iniciar funções no CCB - indiscutível 

homem de cultura que sempre admirei - teve o mérito inesperado de fazer recolocar 
no espaço público a questão do Acordo Ortográfico de 1990. Eu escrevo segundo o 
novo Acordo Ortográfico e sempre o achei uma boa ideia, não sendo linguista, por 
uma razão fundamental: traduz um novo equilíbrio entre as duas legitimidades que 
justificam a ortografia, a ligação etimológica das palavras e a utilização corrente que 
delas se faz, simplificando-as e aproximando-as da oralidade.O que está em causa 
naquela decisão diz respeito ao papel do direito no tratamento do uso da ortografia do 
ponto de vista daqueles que a cumprem e daqueles que lhe desobedecem, sendo certo 
que a sua normalização ficou assente numa convenção internacional vinculativa. Quem 
se der ao trabalho de ler esse tratado internacional logo perceberá que se trata de um 
conjunto de normas sem sanção, aquilo que os romanos designavam por lex 
imperfecta. A sua violação não acarreta penalidades, ainda que seja uma orientação 
normativa que deva ser seguida. Mesmo na amplitude deste dever-ser, não devemos 
ser fundamentalistas, cumprindo discernir um uso oficial de um uso privado da 
ortografia: em posições oficiais, a escrita faz parte do exercício de um poder público 
que se deve conformar com a ortografia aprovada; no uso privado da língua, cada um 
escreve como quiser, em razão da liberdade de opinião e da sua autonomia cultural. E 
será a nova ortografia inconstitucional por a Constituição Portuguesa ainda estar 
redigida segundo a ortografia anterior? Eis um assunto mais sério do que parece, dado 
que para muitos constitucionalistas a preservação da língua de um país até incorpora 
os seus limites materiais de revisão constitucional. Não julgo, porém, que o problema 
deva ser posto com este dramatismo: a proteção constitucional da língua portuguesa 
diz sobretudo respeito à sua essencialidade, não diretamente a uma opção ortográfica, 
ainda que não tivesse sido má ideia que o poder de revisão constitucional tivesse 
reescrito o texto constitucional segundo a nova ortografia para evitar dúvidas 
legítimas.  
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Jornal: Diário de Notícias Título: Intimação ao professor Malaca Data: 08/02/12 
Autor: Vasco Graça Moura Código: DN05 

 
 
Intimação ao Professor Malaca 
  
 Num esgar de arrogância despeitada, o Prof. João Malaca Casteleiro diz ao 

Expresso de sábado passado, sobre a minha tomada de posição contra o Acordo 
Ortográfico: "É um autêntico disparate e uma atitude mesquinha, revelando espírito 
de vingança. Quem vai pagar estes custos?". 

  Tenho pouca paciência para os trejeitos do autor de um livro intitulado O 
Novo Acordo Ortográfico, que não li, não tenciono ler e achei, de resto, perfeitamente 
detestável. Num gesto largo e moscovita, deixo essa ocupação para a moleirinha 
ociosa do Dr. António José Seguro que decerto muito lucrará com isso. 

  O professor Malaca tem-se especializado em produções de medíocre 
qualidade, como o famigerado e redutor dicionário da Academia das Ciências, 
abominável exercício de encolhimento do português contemporâneo, de cuja revisão 
ele parece agora ter sido dispensado. Mas não vale a pena gastar cera com ruins 
defuntos. E quanto a quem paga custos e que custos, estamos conversados... 

  Também não vale a pena tratá-lo como interlocutor capaz quanto a questões 
jurídico-constitucionais relativas à recepção na ordem interna dos tratados e 
convenções internacionais. Prefiro poupá-lo aos custos desse ingente esforço 
intelectual. 

  Mas já vale a pena intimar o professor Malaca a responder muito 
concretamente aos pontos seguintes: 

  O art.º 2.º do AO dispõe: "Os Estados signatários tomarão, através das 
instituições e órgãos competentes, as providências necessárias com vista à elaboração, 
até 1 de Janeiro de 1993, de um vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, 
tão completo quanto desejável e tão normalizador quanto possível, no que se refere às 
terminologias científicas e técnicas." 

  Sendo certo que o prazo inicialmente referido foi modificado, deve o 
professor Malaca responder sem subterfúgios onde é que está esse vocabulário 
comum. 

  Não existindo esse vocabulário comum, deve dizer sem subterfúgios onde é 
que está a plataforma ou instância formada por instituições e órgãos competentes dos 
Estados signatários, com o mandato e o objectivo de elaborá-lo, qual o seu calendário 
de reuniões e qual o teor daquilo que tenha deliberado. 

  Ainda quanto a este aspecto, deve responder, sempre sem subterfúgios, quais 
são, em Portugal e nos outros países as instituições e órgãos competentes para o 
efeito. 

  Caridosamente, informo-o de que não vale a pena fazer batota: em Portugal, a 
instituição competente é a Academia das Ciências, o que o Governo Sócrates esqueceu 
em patente violação da lei, e não o ILTEC (Instituto de Linguística Teórica e 
Computacional), que é um simples instituto universitário e não tem qualquer 
competência formal ou institucional na matéria (tem financiamentos da FCT cujos 
montantes podem ser objecto de indagação, já que o professor Malaca se mostra tão 
preocupado com custos). 
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  Supondo que ele respondeu correctamente às questões que antecedem, fica 
intimado a explicar também como é que entende que o AO de 1990 pode ser aplicado 
sem a verificação desse pressuposto. 

  A segunda ordem de questões prende- -se com regras do próprio AO.  
Diz a al. c) do n.º 1 da Base IV do AO que o c, com valor de oclusiva velar, das 

sequências interiores cc (segundo c com valor de sibilante), cç e ct, e o p das 
sequências interiores pc (c com valor de sibilante), pç e pt, se conservam ou eliminam 
"facultativamente, quando se proferem numa pronúncia culta, quer geral quer 
restritamente, ou então quando oscilam entre a prolação e o emudecimento: aspecto 
e aspeto, cacto e cato, caracteres e carateres, dicção e dição; facto e fato, sector e 
setor; ceptro e cetro, concepção e conceção, corrupto e corruto, recepção e receção". 

  Sendo assim, é o professor Malaca intimado a esclarecer, imediatamente e 
sem subterfúgios, se a aplicação de uma ferramenta de conversão automática que 
elimine na prática a possibilidade de opção entre essas facultatividades corresponde a 
cumprir o AO.  

  E por fim é o professor Malaca intimado a identificar, localizar e caracterizar as 
pronúncias cultas dos sete países signatários do AO, de modo a que a base IV seja 
exequível. 

 
Por decisão pessoal, o autor do texto não escreve segundo o novo Acordo 

Ortográfico 
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Jornal: Diário de Notícias Título: O chamado ‘novo acordo 
ortográfico’: um descaso político e 
jurídico 

Data: 13/02/12 

Autor: José de Faria Costa e Francisco Ferreira de Almeida, 
Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra  

Código: DN06 

 
 

O chamado 'novo acordo ortográfico': um descaso político e jurídico 
 
  Em um tempo de crise do Estado-Nação, de soberania diluída em espaços 

políticos e económicos de integração e, consequentemente, de esbatimento das mais 
lídimas marcas identitárias dos povos, a língua constitui, sem dúvida, um dos últimos 
redutos do seu específico modo de ser e, por isso, um instrumento privilegiado da sua 
afirmação neste "admirável mundo novo" de "constelações pós-estaduais". Para além 
disso, qualquer razoável aprendiz das coisas do direito sabe que "coisas" há nas quais o 
direito não deve meter prego nem estopa. É o chamado espaço livre de direito. E 
quanto maior é esse espaço, mais livres e democráticas são as comunidades de 
homens e mulheres livres. A língua deve ser olhada e valorada como um território de 
tendencial espaço livre de direito. Mas já que se chamou o direito para se intrometer 
na língua, então olhemo-la pelo direito. Pelo bom direito. 

  Com o Acordo Ortográfico (AO), Portugal, acometido de um juridicizante 
voluntarismo excessivo, tristemente capitulou perante um patente abastardamento da 
língua portuguesa, coonestando, à guisa de autoflagelação, uma arremetida contra 
importante vertente do seu riquíssimo - velho, de quase nove séculos -património 
histórico e cultural. 

  Surpreendentemente, contudo, não é apenas a dimensão imaterial das coisas 
que está em jogo: também do ponto de vista jurídico, a enrolada "entrada em vigor"do 
AO deixa a descoberto um perturbante descaso. Vejamos. 

  Por força do art. 8.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa, a vigência 
internacional de um tratado é condição da sua vigência interna. Ora, no plano 
internacional, um tratado entra em vigor logo que o consentimento a ficar vinculado 
por ele (através do acto de ratificação) seja manifestado por todos os Estados que 
hajam intervindo na respectiva negociação (cfr. art. 24.º, n.º 2 da Convenção de Viena 
Sobre o Direito dos Tratados, de 1969 - CV). Admite-se, é certo, no n.º 1 da mesma 
disposição, a possibilidade de as partes convirem numa solução diversa, 
designadamente a da entrada em vigor da convenção internacional em causa no 
momento em que se atinja um determinado número de ratificações. Sucede, todavia, 
que tal solução, apresentando-se como perfeitamente concebível para tratados 
multilaterais gerais, não parece feita à feição de tratados com um número limitado de 
partes... E, muito em particular, de um tratado com as especificidades do AO, em que 
claramente se sobrepuja o imperativo de que ele constitua uma totalidade solidária... 
De resto, um regime jurídico diferenciado, v. g., em matéria de adesão, de formulação 
de reservas, de eventual produção de efeitos para Estados terceiros, etc., acaba por 
singularizar, face aos demais, este tipo de pactos multilaterais restritos. 

  Acresce que do acto de autenticação (ou assinatura) de um tratado 
internacional decorrem certos efeitos jurídicos. De entre eles, o da inalterabilidade do 
texto (art. 10.º da CV) e o do dever geral de boa-fé (art. 18.º da CV), traduzindo-se este 
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último num dever de abstenção de actos que atentem contra o objecto ou fim da 
convenção. Pois bem, se por um lado o II Protocolo Modificativo do AO, de Julho de 
2004, ao arrepio daquele primeiro sentido normativo, alterou, em parte, a redacção 
originária do AO, fazendo, do mesmo passo, letra morta do n.º 4 do art. 24.º da CV, 
que considera obrigatórias, desde a adopção do texto, as cláusulas relativas às 
modalidades da entrada em vigor, por outro - o que se nos afigura bem mais grave - 
consubstanciou justamente um acto (concertado!) que malogrou, sem apelo nem 
agravo, o objecto e a finalidade do tratado. Com efeito, não se vê como o propósito 
assumido da criação de uma ortografia unificada para o português possa ser alcançado 
com o consentimento à vinculação a ser exprimido por apenas três dos oito Países de 
Língua Oficial Portuguesa. Tratar-se-ia, a nosso ver, de uma verdadeira contradictio in 
terminis que confrangeria passar em claro, não fora a circunstância de, em 2004, se ter 
procurado, pura e simplesmente, encontrar uma solução expeditiva - 
imponderadamente inspirada numa suposta prática da CPLP - para a entrada em vigor, 
a todo o transe, do AO. Nessa ocasião, Portugal acabaria, ironicamente, por postergar 
normas constantes da CV a que se vinculara pouco tempo antes por Decreto do 
Presidente da República, n.º 46/2003, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 
181, de 7 de Agosto de 2003... 

  Mesmo a não se entender assim, sempre haverá de aceitar-se que, por força 
do art. 2.º do Tratado de 1990 - nos termos do qual os Estados signatários tomarão, 
através das instituições e órgãos competentes, as providências necessárias com vista à 
elaboração de um vocabulário ortográfico comum de língua portuguesa -, a entrada 
em vigor do AO deverá ser diferida para o momento em que, precisamente, a 
existência de um vocabulário comum, contendo as grafias consideradas adequadas 
para todos os povos da lusofonia, torne finalmente exequível o clausulado do Tratado. 
Talvez por isso Angola e Moçambique relutem, para já, em ratificá-lo. 

  Com isto se demonstra, julgamos, que no próprio interesse dos "turiferários" 
do chamado AO - indiferentes aos argumentos da diversidade, da etimologia, da 
sonoridade e da estética da língua, reiteradamente brandidos pelos seus opositores - 
se justifica, quanto antes, sobrestar na decisão de o considerar já em vigor (em vigor, 
mas como?), porquanto tal hipotético assomo de clarividência equivaleria, bem vistas 
as coisas, à prática de um acto destinado à preservação da sua integridade - outro dos 
corolários do aludido dever geral de boa-fé que impende sobre os signatários de uma 
convenção internacional. 
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Jornal: Diário de Notícias Título: A língua e sua escrita Data: 15/02/12 
Autor: Mário Bacelar Begonha, Sociólogo Código: DN07 

 
 

A língua e a sua escrita 
 
O homem, como animal superior, caracteriza-se, pela corticalização, linguagem 

conceptual e a lógica abstracta. 
Um povo é uma comunidade de língua e de cultura, independente das 

fronteiras ocasionais dos Estados, mas é a língua que caracteriza e define uma Nação. 
A democracia moderna baseia-se na representação e na participação, não no 

exercício do poder, mas na sua delegação, e também não é um sistema de 
autogoverno, mas antes um sistema de limitação e controlo do Governo, bem 
expressos nas liberdades de participação e de autonomia, de que desfrutam os 
cidadãos. Por último, o termo democracia é normativo, não descreve algo, mas 
prescreve um ideal. 

A democracia só existe quando é o resultado da soma dos seus valores e ideais.  
Ora não parece crucial que, em democracia, sejam tomadas medidas radicais 

que afectam, e obrigam, todos, sem que todos sejam ouvidos. E para isso pode servir a 
figura do referendo. 

Vem isto a propósito de uma discussão pública acerca do novo acordo 
ortográfico, feito nas costas do povo, ou pelo menos de todos os letrados do País, já 
que não parece lícito e lógico que seja perguntado a um analfabeto como pretende 
escrever: se pelo acordo antigo ou pelo vigente. 

Alguém chamou insubmissos a todos aqueles que preferem escrever pela 
fórmula antiga, embora não tenha perguntado as razões de tal preferência ... 

  Para todos aqueles que foram obrigados a dividir orações n'Os Lusíadas como 
foram todas as gerações da primeira metade do séc. XX (excepto alguns que até 
chegaram a primeiro-ministro e, nessa qualidade, declararam, publicamente, que 
nunca tinham lido), vemo-nos, neste momento, confrontados, e obrigados, a escrever 
de uma forma errada no passado, e pela qual fomos severamente castigados. 

  Querem agora que escrevamos cometendo os erros pelos quais formos 
castigados no passado, e querem que o façamos sem violentarmos as nossas 
consciências. 

  Andamos, há anos e anos, a guiar pela direita e quando o fazemos pela 
esquerda somos "severamente" punidos, e um dia, para agradar aos sul-africanos ou 
até aos homens da Ilha, imaginem que somos obrigados a conduzir pela esquerda. 
Experimentem e vejam se encontram alguma satisfação e conforto nesta medida 
absurda, para nós.  

  Será que passar a escrever com erros dará direito a ser punido, como se era 
no passado, por escrever como querem agora? 

  O que mais impressiona, neste momento, é a intenção de obrigar todos a 
escrever como meia dúzia quer. Então e a democracia, pá? 

  É que se querem abdicar de certa grafia para mostrar superioridade de ex-
potência colonial e facilitar a vida (a escrita) àqueles que só sabem escrever de acordo 
com o som, ou melhor, com a melodia da voz, façam-no para exportação, mas 
conservem também no meio intelectual a forma antiga. 
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  Descaracterizar a cultura através da linguagem escrita que passa a ser 
diferente pode levar também a abdicar da gravata e do casaco, quando se vai à opera 
ao S. Carlos... E por que não? Ou aí já acham mal? É que na Praia do Meco já tomam 
banho sem roupa... mas ainda não é obrigatório lá ir... 

  ... É por isto tudo que preferimos o desporto como exemplo da maior e 
melhor escola de democracia, porque os gestos praticados, ali, são uma LINGUAGEM 
UNIVERSAL, ali todos são iguais e respeitam-se mútuamente, e até se ensina as 
pessoas a não "cuspir nas mãos", contrariando um velho hábito que a humanidade 
pratica, há dez mil anos, quando começou a agricultura. 
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Jornal: Diário de Notícias Título: Vocês sabem o que é o “modus 
operandi”? 

Data: 20/02/12 

Autor: Ferreira Fernandes Código: DN08 
 
 
UM PONTO É TUDO 
Vocês sabem o que é o 'modus operandi'? 
 
Um luandense escreve de forma lenta e esforçada: "Çapato". Outro luandense 

lê e espanta-se: "Quê? Sapato com c de cedilha?!" O primeiro relê-se, hesita, mas logo 
contra-ataca, varrendo o espanto do outro: "E você leste bota?..." A fala que a minha 
cidade natal dá à minha língua, usando-a de forma saboreada e gozada, tem paralelo 
com a escrita que os brasileiros praticam, por exemplo entre os seus magníficos 
cronistas. A essas duas formas de usar o português, imaginativas, apropriadoras, 
piscando os olhos com os lábios, eu sei que não abuso quando as comparo com a 
língua substantiva dos camponeses transmontanos. Em 1975, quando Portugal 
fervilhava, Lisboa mandou estudantes universitários, então em parênteses com farda, 
catequizar aquelas bandas. Numa aldeia, um jovem oficial miliciano subiu ao Unimog, 
cercado de povo, e falou como sabia, oco: "Vocês sabem o que é o socialismo?" Ao que 
uma camponesa respondeu: "E vocemecê sabe o que é o salamim?" Eu, que não sabia 
o que era o salamim e do socialismo só julgava saber, tenho essa história demasiado 
presente quando leio os jornais portugueses a debater o Acordo Ortográfico. Escreve-
se sem alma nem raízes, longe da coisa salamim e enrolados em vazios como 
"implementação" e "modus operandi" - os jornais não se leem porque são escritos 
sobre Unimogs - mas sufoca-se com o "p" mudo perdido. Prefiro o luandense do 
"çapato" e os erros de concordância de Nelson Rodrigues. 
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Jornal: Diário de Notícias Título: Questões do Estado de Direito Data: 22/02/12 
Autor: Vasco Graça Moura Código: DN09 

 
 
Questões do Estado de Direito 
 
O que é que haverá de comum entre personalidades tão diferentes como Pedro 

Santana Lopes, Jorge Bacelar Gouveia, José António Saraiva e Henrique Monteiro? 
Face aos jornais das últimas semanas, a resposta é muito simples: todos defendem o 
Acordo Ortográfico, todos discordam das posições que tenho sustentado, todos, pelos 
vistos, entraram em alerta vermelho com os textos publicados no Jornal de Angola, e 
todos evitam tomar posição sobre questões que são essenciais. 

A primeira dessas questões é a da entrada em vigor do AO. Toda a gente sabe 
que, não tendo sido ratificado pelas Repúblicas Populares de Angola e de 
Moçambique, ele não entrou em vigor. 

A ratificação é o acto pelo qual um estado adverte a comunidade internacional 
de que se considera obrigado nos termos do tratado que subscreveu juntamente com 
outros estados. No que a este caso interessa, o tratado entra em vigor na ordem 
jurídica internacional logo que ratificado por todos os estados signatários. A partir do 
momento em que entre em vigor na ordem jurídica internacional, essa convenção será 
recebida na ordem jurídica interna do estado signatário. Antes, não pode sê-lo. 

Não estando em vigor na ordem jurídica internacional, nem ele nem, por 
identidade de razão, o bizarro segundo protocolo modificativo, uma vez que também 
não foi ratificado por aqueles estados, o AO não está nem pode estar em vigor na 
ordem jurídica portuguesa. 

Nenhuma das individualidades referidas toma posição quanto a este ponto. 
Ora, sem o AO estar em vigor, a solução é muito simples: continua a vigorar a 

ortografia que se pretendia alterar. Como estamos num estado de Direito, a solução é 
só essa e mais nenhuma. E a lei deve ser cumprida por todos. 

A segunda questão prende-se com a exigência, feita pelo próprio AO (art.º 2.º), 
de um vocabulário ortográfico comum, elaborado com a participação de instituições e 
órgãos competentes dos estados signatários. Não existe. Qualquer outro vocabulário 
que se pretenda adoptar, seja ele qual for, será uma fraude grosseira ao próprio 
acordo… 

A resolução do Conselho de Ministros do Governo Sócrates (n.º 8/2011, de 25 
de Janeiro) raia os contornos de um caso de polícia correccional: produz uma distorção 
ignóbil da verdade ao afirmar, no preâmbulo, que adopta “o Vocabulário Ortográfico 
do Português, produzido em conformidade com o Acordo Ortográfico”. É falso. 

Nenhuma das individualidades referidas toma posição quanto a este ponto. 
Mesmo que entendessem que o AO está em vigor, uma coisa é certa: nenhum 

entendimento, nenhum diploma, nenhum sofisma político ou jurídico pode dar 
existência àquilo que não existe. 

Sendo assim, e não se podendo aplicar o AO por falta de um pressuposto 
essencial à sua aplicabilidade, continua em vigor a ortografia que se pretendia alterar 
por via dele. Como estamos num estado de Direito, a solução é só essa e mais 
nenhuma. E a lei deve ser cumprida por todos. 

http://ilcao.cedilha.net/?p=4668
http://www.priberam.pt/docs/Acortog90.pdf
http://ilcao.cedilha.net/wp-content/uploads/2011/12/RCM82011.pdf
http://ilcao.cedilha.net/wp-content/uploads/2011/12/RCM82011.pdf
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O grande problema é portanto o de que cumprir o Acordo Ortográfico, no 
presente estado de coisas do nosso estado de Direito, implica não o aplicar! Ou, 
dizendo por outras palavras, fazer de conta que se aplica o AO é violá-lo pura e 
simplesmente, na sua letra e no seu espírito… 

Nenhuma das individualidades referidas toma posição quanto a esta situação 
paradoxal de que, certamente, tiveram a argúcia de se aperceber. 

De resto, há muitas outras questões que têm sido levantadas, mas que as 
mesmas individualidades se dispensam de considerar, mostrando uma suficiência 
assaz discutível em relação a assuntos que não estudaram e de que, pelos vistos, 
percebem pouco. Não as abordaremos para já, mas elas não perdem pela demora. 
Diga-se apenas que nem mesmo o Brasil aceita a carnavalização da grafia que está a 
ser praticada em Portugal! 

Acrescento que estou um tanto ou quanto farto de ter de voltar a estas coisas 
com alguma frequência. Mas tenho mais apego à minha língua do que a muitos outros 
interesses pessoais. E voltarei ao assunto as vezes que for preciso. 

Para já, trata-se de instar quatro pessoas que considero e com quem tenho 
uma relação cordial, a que respondam aos pontos que levantei e aproveitem para 
ponderar as judiciosas considerações que sobre o assunto o Jornal de Angola tem 
publicado. Não perdem nada com o exercício. 
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Jornal: Diário de Notícias Título: Aristocracia ortográfica Data: 27/02/12 
Autor: João César das Neves Código: DN10 

 
 
Aristocracia ortográfica  

 
  Nesta coluna nunca se comentou o Acordo Ortográfico. Em tema muito 

específico, com reputados especialistas envolvidos em polémicas violentas, 
recomenda-se silêncio respeitoso. Mas ultimamente o jornal inclui no fundo do artigo 
a referência: "Por decisão pessoal, o autor do texto não escreve segundo o novo 
Acordo Ortográfico", o que merece explicação. 

  Esta opção não implica tomada de posição na contenda. Sobre o tema, 
permaneço perplexo e expectante. Tenho por princípio cumprir a lei e fiz esforços 
sérios para aprender as novas regras. Mas confesso a dificuldade em "escrever com 
erros" e, existindo ainda escolha, prefiro manter a situação. 

  No que toca às partes em confronto, vejo erros dos dois lados. Os que tomam 
o novo Acordo como atentado à cultura nacional esquecem que a nossa escrita não é a 
de Gil Vicente, nem sequer de Eça. O que hoje usamos vem do Formulário Ortográfico 
de 1911, resultado da ânsia legalista da Primeira República, cuja arrogância ingénua 
aspirava a regulamentar tudo. O século XX viu atribulada história de acordos na 
lusofonia, todos falhados (ver www.portaldalinguaportuguesa.org/acordo.php). 

  Os que apregoam a nova regulamentação como indispensável exageram o 
significado de pequenos detalhes. Existem importantes diferenças regionais em todas 
as línguas dominantes, sem que tal prejudique a sua influência. Basta abrir o Thesaurus 
do editor Word para ver 21 alternativas de Spanish, 16 de English, seis de French e 
duas de Portuguese convivendo pacificamente. 

  Em toda a questão, tenho uma única ideia clara. O projecto de 
regulamentação legal da ortografia é, em si mesmo, manifestação de um dos traços 
mais fortes da nossa cultura. Não seríamos portugueses se não gastássemos tempo e 
recursos numa discussão deste tipo. Apesar de alterarem a escrita, são os defensores 
das novas regras ortográficas quem realmente manifesta o fundo da nossa tradição. 
Este aspecto merece atenção, até por se relacionar com a origem da crise económica. 

  Portugal é um país culturalmente aristocrata. A atitude nacional típica é de 
confiança em elites, especialistas, leis e políticas. Desconfiamos instintivamente da 
gente comum, de mercados e forças sociais livres. A nossa direita é naturalmente 
oligárquica, e a esquerda também, na elite progressista do partido. Ambas consideram 
o povo incapaz, necessitando de orientação. O próprio povo está de acordo, ansiando 
por chefes salvadores ou acusando os líderes de todo o mal. 

  A atitude cultural nem sempre coincide com a estrutura social. A Inglaterra é 
uma sociedade aristocrata, onde perdura a nobreza e a Câmara dos Lordes, mas com 
uma cultura de abertura e fair play, apostada na iniciativa, na liberdade e no vigor das 
dinâmicas populares. A França, pelo contrário, afirmando-se democrática e 
abominando tirania e desigualdade, prefere planeamento e regras impostas de cima, 
desconfia visceralmente de liberais e movimentos espontâneos e confia em 
intelectuais e especialistas. 

  Portugal, apesar da multissecular aliança britânica, é culturalmente francês. A 
ideia espantosa de a escrita, manifestação por excelência da vida de um povo, ser 
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negociada por academias e imposta por lei só poderia surgir num país de atitude 
aristocrata, hoje como na Primeira República. A simples concepção de um Estado 
intrometido nas nossas cartas e recados nasce de um traço cultural básico. Foi a 
mesma atitude estatizante que nos trouxe à emergência financeira. 

  A solução razoável para a questão seria elencar e classificar as diferentes 
ortografias como variantes vivas e aceitáveis de uma língua dinâmica e florescente. 
Mas nesse caso o académico seria servidor da língua, não seu juiz. Além disso, evitava-
se a oportunidade de criar estruturas burocráticas, com funcionários, comissões e 
ajudas de custo. As editoras escolares perderiam a pequena fortuna que sai da 
substituição de toda a bibliografia lectiva e, acima de tudo, desaparecia um belo 
debate ocioso, abstrato e inútil, excelente para ocultar as verdadeiras dificuldades 
nacionais. 
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Jornal: Diário de Notícias Título: O caso Krugman Data: 04/03/12 
Autor: Alberto Gonçalves Código: DN11 

 
 
O caso Krugman 
 
A cada dia, nos vários cantos da Terra, milhares de economistas distribuem 

palpites sobre a bancarrota de alguns países europeus, entre os quais Portugal. Os 
portugueses, ou pelo menos os portugueses que militam no PS e no Bloco, só prestam 
atenção aos palpites de um economista: o americano Paul Krugman. Porquê? Mistério. 

É verdade que o sr. Krugman foi Nobel da Economia, mas nem o prémio é prova 
inquestionável de sensatez nem deixa de distinguir sujeitos com concepções bastante 
díspares. É verdade que o sr. Krugman se define como um discípulo de Keynes, mas, 
por incrível que pareça, "keynesianos" há às resmas, e a tese de que a economia 
depende de "investimentos" estatais para avançar já conheceu melhores dias, quase 
todos antes de os "investimentos" espatifarem diversas economias. É verdade que 
inúmeros especialistas consideram o sr. Krugman um génio, mas qualquer leigo 
percebe que a sua genialidade não dispensa uma dose considerável de banalidades e 
contradições. É verdade que o sr. Krugman é um convicto defensor do Estado dito 
"social", mas essa crença mostra-se de escassa utilidade numa crise que, em larga 
medida, é a crise do próprio Estado dito "social". É verdade que o sr. Krugman tem sido 
um simpatizante crítico da administração Obama, mas por azar tende na maioria das 
vezes a simpatizar com os erros da administração e a criticar os raros acertos. É 
verdade que o sr. Krugman chegou a trabalhar no Banco de Portugal, mas um estágio 
de três meses em 1976 não habilita ninguém a conduzir a nação através de uma coluna 
no New York Times. É verdade que o eng. Sócrates chegou a citar favoravelmente o sr. 
Krugman, mas a realidade devia levar a que fugíssemos apavorados das referências do 
ex-primeiro-ministro, não a que as homenageássemos com três doutoramentos de três 
universidades públicas lisboetas conforme aconteceu esta semana. 

Em carne, osso e aura, o sr. Krugman veio a Lisboa recolher a vassalagem. Após 
recomendar que os salários dos indígenas caíssem 30% face à Alemanha (o que é 
curioso para um icónico adversário da austeridade), almoçar com Pedro Passos Coelho 
e Vítor Gaspar (o que é bizarro para um líder, mesmo que remoto, da oposição) e 
elogiar as políticas do Governo (o que é inaudito para quem, grosso modo, sempre 
prescreveu políticas opostas), o sr. Krugman admitiu que Portugal é um país "difícil de 
explicar". Se ele não consegue, imagine-se nós. 

Quarta-feira, 28 de Fevereiro - Ainda (e sempre) o AO 
O senhor professor doutor (de Coimbra, Deus magnânimo e todo poderoso!) 

Carlos Reis, uma das sumidades enigmáticas que conspiraram o Acordo Ortográfico, 
protestou veementemente as recentes declarações do secretário de Estado da Cultura, 
segundo o qual cada cidadão é livre de seguir ou não as regras do dito Acordo, aliás 
susceptível a "ajustamentos" até 2015. 

Assim de repente, o único ajustamento que me perece adequado seria a 
anulação de tamanha vergonha. Quanto ao livre-arbítrio, não preciso que o Francisco 
José Viegas, que de resto muito estimo, me conceda autorização para escrever a língua 
que aprendi e não a mistela apátrida agora implantada. 
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Naturalmente, o prof. Reis discorda, quer da liberdade, quer dos ajustamentos. 
O sábio acha absurdo que se profane o português de "forma unilateral e casuística", 
excepto, claro, quando semelhante forma está do lado dele e o português em causa é 
a desgraça que ele ajudou a criar. Conheço poucos processos tão unilaterais quanto o 
AO, não só porque alguns dos países envolvidos se recusam a aplicá-lo, mas sobretudo 
porque se trata de uma invenção de emproados com demasiado tempo livre e de uma 
imposição política e postiça. Quanto à "casuística", julgo que a palavra ainda designa o 
tratamento de um assunto através de subtilezas e artifícios, a definição perfeita dos 
meandros do AO, uma fraude erguida pelos autores a missão das suas vidas. Há vidas 
tristes, uma tristeza que deveríamos lamentar mas não expiar. 

 
Por decisão pessoal, o autor do texto não escreve segundo o novo Acordo 

Ortográfico. 
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Jornal: Diário de Notícias Título: A opção Data: 07/03/12 
Autor: Vasco Graça Moura Código: DN12 

 
 

A opção 
 
Nunca me tinha passado pela cabeça que se justificasse a realização de um 

referendo sobre o Acordo Ortográfico. Bastariam, pensava eu, o simples jogo dos 
princípios do Direito num Estado que se reclama dele, a mera verificação da ocorrência 
ou não de determinados pressupostos, a reconhecida competência ou mesmo a 
simples informação da maioria dos especialistas e dos utilizadores qualificados da 
língua, enfim, o sentimento expressivamente maioritário da opinião pública, para 
travar a calamidade. 

  No entanto, não está a ser assim: quem ataca o AO, recorre a argumentos 
jurídicos e técnicos que ainda não foram refutados. Quem defende o AO sem 
conseguir desenvolver uma contra-argumentação nesse plano faz tábua rasa dos 
princípios elementares do Estado de Direito, colocando-se numa posição autoritária de 
que o dito está em vigor "porque sim" e tem de se aplicar "porque sim". 

  Não conheço até hoje, dentre as personalidades que integram o segundo 
grupo, quem se tenha dignado refutar os argumentos expendidos por quanto alinham 
no primeiro, o que, de resto, dá bem a medida da "democraticidade" do processo e da 
incapacidade de diálogo de certos segmentos da sociedade política. Isto para não falar 
da frustração dos objectivos expressamente visados pelo AO: nem o espírito, nem a 
letra do documento contam na emergência; não conta o espírito, porque, 
patentemente, o AO não unifica a grafia do língua; não conta a letra, porque, não 
menos patentemente, não se verificam os pressupostos essenciais, quer para a sua 
vigência, quer para a sua aplicação. Afinal, só conta a obstinação de quem não quer ver 
as coisas como elas são e o país está já a pagá-la bem caro.  

  Mas não é essa a principal razão de ser do presente artigo. Os argumentos 
estão ditos e reditos e não vale a pena retomá-los agora. 

  Acontece todavia que, no plano da Educação, já está em curso a mais 
desvairada e absolutamente ilegal aplicação do AO, sem senso, sem ponderação, sem 
preparação e sem sentido.  

  Mas é um facto: está em curso. E, como se de uma catástrofe natural se 
tratasse, é necessário enfrentar essa situação que, no universo escolar de alunos, 
famílias, docentes e discentes, ultrapassa todos e não aproveita a ninguém. Na edição 
do livro escolar, há quem, como é sabido, discordasse do AO, mas não tenha querido 
perder o negócio e se tenha sujeitado ao Diktat sem lhe opor resistência digna de nota. 

Podemos portanto pôr as coisas nestes termos: o AO é um crime contra a 
língua portuguesa, mas o facto é que está a ser aplicado e portanto o crime está a ser 
cometido. Simplesmente, também não se pode ignorar que a suspensão dessa 
aplicação acarretaria, no plano escolar, um considerável prejuízo para um país que 
está completamente falido como o nosso.  

  Vai portanto ser necessário optar entre continuar a cometer o crime, 
poupando os custos muito elevados que a correcção do presente estado de coisas 
acarretaria, e ter a coragem de lhe pôr cobro de vez, salvando a língua que as gerações 
futuras vão falar e aceitando suportar esse forte agravamento das despesas. 
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  Esta questão é eminentemente política e não pode ser encarada de ânimo 
leve. Se estivéssemos numa situação económica viável, não seria preciso chegar-se a 
este ponto. Suportava-se o prejuízo e chamavam-se à pedra os responsáveis.  

  Mas não é assim. E já tem surgido o argumento económico de que se torna 
incomportável voltar atrás. Quem o invoca, não se terá preocupado tanto com os 
custos da reconversão ao AO, mas passemos.  

  Por tudo isto, e se as obstinações continuarem, é bem possível que, das 
profundas da crise, se acabe por concluir que pelo menos essa opção gravíssima, cujos 
termos alternativos acima foram enunciados, justificaria fosse realizado um referendo. 

  É preciso que a sociedade portuguesa assuma plenamente a grave 
responsabilidade política, cultural e social, correspondente a uma escolha dessa 
natureza.  

  A pergunta a fazer poderia corresponder a qualquer coisa como: "entende que 
no ensino em Portugal se deve aplicar desde já o AO à expressão escrita da língua 
portuguesa, bem como aos livros e manuais escolares?"  

  
 Por decisão pessoal, o autor do texto não escreve segundo o novo Acordo 

Ortográfico. 
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Jornal: Diário de Notícias Título: Afirmar o português no mundo Data: 19/03/12 
Autor: Acácio Pinto, Deputado do PS Código: DN13 

 
 

Afirmar o português no mundo 
 
Vem este título - afirmar o português no mundo - a propósito do acordo 

ortográfico que, nestes últimos tempos, tanto ruído tem causado na opinião pública. 
É nesse contexto que também aqui vou deixar a minha posição a favor do 

acordo que, como se sabe, Portugal está a aplicar fruto das ratificações e resoluções de 
que o mesmo foi alvo. 

E faço-o num momento em que um vasto conjunto de portugueses lhe 
decidiram fazer um ataque cerrado mas, em grande medida, serôdio. 

Em primeiro lugar porque o acordo inicial remonta a 1990 e o segundo 
protocolo modificativo de 2004 foi aprovado na Assembleia da República em 2008 
(com 3 votos contra!). Isto é, houve quase duas décadas para o debate se travar e, 
praticamente, o pleno dos deputados aprovou-o. 

 [Ou será que foi preciso Vasco Graça Moura chegar ao CCB, e desautorizar o 
primeiro-ministro, para que este assunto voltasse à ribalta?] 

Em segundo lugar, há que considerar que não é com duas ortografias oficiais da 
língua portuguesa que atribuímos verdadeira universalidade e prestígio ao português 
no mundo, nomeadamente nas instituições e nas academias internacionais, para além 
de que uma grafia comum na CPLP abre novas oportunidades ao mercado da edição 
em português. 

 Em terceiro lugar, temos de ter em conta que qualquer língua é uma entidade 
em permanente construção e evolução e em nenhum momento ela cristaliza. Não 
tenhamos, pois, medo desta mudança que visa aproximar a grafia da articulação 
fonológica, pois já no passado também houve alterações, neste como noutros aspetos, 
também contestadas à época, mas que foram absorvidas pelos escreventes [p.e. aflicto 
> aflito; exhausto > exausto; phosphoro > fósforo; sciência > ciência]. 

  Em quarto lugar gostaria de dizer que depois de cem anos de divergências 
ortográficas (desde o acordo de 1911 que não foi extensivo ao Brasil) e depois de 
várias tentativas goradas de acordos envolvendo a Academia Brasileira de Letras e a 
Academia das Ciências de Lisboa (1931, 1943, 1945, 1971/ /1973, 1975 e 1986) foi 
finalmente encontrado um texto comum que, podendo ter lacunas, é um acordo 
internacional e um acordo é, em si mesmo, um facto que encerra convergência, que é 
positivo e que importa, portanto, enfatizar.  

  Em quinto lugar, incluo-me no lote daqueles que acham que o "alfa e o 
ómega" da evolução da língua não se atingiu nas gerações passadas, mas também não 
se atinge na nossa... Ou seja, parafraseando Galileu, "porém, ela move-se". 

  Em suma, admito que possamos passar por um período de alguma "cacofonia 
ortográfica", como lhe chamou Joaquim Alexandre Rodrigues, porém isso não deve 
invalidar, por si, o acordo, uma vez que os falantes do futuro, as crianças e os jovens, 
farão uma rápida integração de todos os reajustamentos que dele resultam. 
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Jornal: Diário de Notícias Título: A suspensão Data: 11/04/12 
Autor: Vasco Graça Moura Código: DN14 

 
 
A suspensão 

 

Na VII reunião de ministros da Educação da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa não ocorreu a nenhum dos presentes invocar o famigerado segundo 
protocolo modificativo do Acordo Ortográfico, em que algumas luminárias se 
baseavam, para sustentar que ele tinha o condão de fazer vigorar o que não estava em 
condições para tal. 

A evidência era gritante: se esse protocolo, soi-disant dispensador de mais de 
três ratificações, não tinha sido ratificado por todos os estados signatários, também 
não estava, nem está, em vigor na ordem jurídica internacional e muito menos nas 
ordens jurídicas nacionais… Agora ficou claro que este entendimento é pacífico. 

A declaração refere a existência de constrangimentos, que podem de futuro 
“dificultar a boa aplicação do Acordo”, e de estrangulamentos no processo de ensino e 
aprendizagem (não se percebe muito bem em que consistam, mas é certo que eles não 
se verificam pelo menos em Angola e em Moçambique, onde o AO não está a ser 
aplicado…). 

Com data de 29.3.2012, podemos ler no Blog da Casa Civil do Presidente da 
República de Angola (http://www.casacivilpr.com/ pt/noticias/2012/03/29/angola-
protela-adopcao-do-acordo-ortografico/) que Angola protela a adopção do novo 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, porque pretende estudar e avaliar uma série 
de aspectos de conteúdo, no sentido de acautelar as implicações no sistema educativo 
nacional. O AO continua a ser avaliado, para que “no caso de ser ratificado” (note-se 
bem: no caso de…), “o mesmo não cause dificuldades ao sistema educativo em vigor 
no país”. E aponta-se a falta de preparação dos alunos, professores e as implicações 
que têm a ver com a produção de materiais didácticos, como alguns factores que 
condicionam a adesão de Angola ao novo acordo. 

Acresce um ponto verdadeiramente enigmático na declaração final do 
encontro: o reconhecimento da “necessidade de se estabelecer formas de cooperação 
entre a Língua Portuguesa e as demais línguas em convívio nos Estados Membros”. O 
que é que isto quer dizer? O que é cooperação entre línguas? Quais são as línguas em 
questão? O francês na África Ocidental? O inglês na África Austral? As várias línguas 
nativas a leste e a oeste? 

O significado profundo desta coisa traduz provavelmente a confissão 
envergonhada, por parte do neocolonialismo luso-brasileiro, de que o AO não dispõe 
absolutamente nada para a grafia de vocábulos das línguas nativas que tenham sido 
incorporados no português. Se é este o sentido útil desse ponto, isto significa o 
reconhecimento, por todos os governos, de que, também por esta razão, o AO não 
pode ser aplicado enquanto não for alterado! 

Por outro lado, a declaração reconhece a inexistência de vários vocabulários 
ortográficos nacionais e, ipso facto, a inexistência do vocabulário ortográfico comum 
da língua portuguesa exigido pelo AO, o qual deveria arrancar daqueles e ser 
elaborado com a participação de todos os estados membros. 
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Fala-se depois na necessidade de desencadear acções que diagnostiquem os 
tais constrangimentos e estrangulamentos na aplicação do AO (volto a perguntar o que 
será um estrangulamento na aplicação do dito?) e redundem numa “proposta de 
ajustamento” do mesmo AO. 

Se se pretende uma proposta de ajustamento, aceita-se o princípio de uma 
revisão, que terá de ser objecto de tratado internacional e posterior ratificação para 
ser válida. 

Ou seja, a declaração final reconhece implicitamente que não tem pés nem 
cabeça o que se afirma, quanto ao vocabulário ortográfico do ILTEC e quanto ao 
segundo protocolo modificativo, nas letras gordas da leviana resolução do Conselho de 
Ministros n.º 8/2011, do Governo Sócrates: nenhum vocabulário ortográfico nacional 
pode substituir o vocabulário ortográfico comum que o AO exige e o tal protocolo 
nunca entrou em vigor. 

De resto, o melhor reconhecimento de que essa resolução 8/2011 vale zero 
vírgula zero, resulta, desde logo, de não haver sombras do AO na ortografia da 
declaração final. Ninguém, nem mesmo o Governo português, a quis aplicar… 

Tudo isto significa que Portugal assentou oficialmente na necessidade de 
revisão do AO. E isso deveria levar à suspensão dele, por não fazer sentido que, 
enquanto tais acções de revisão e correcção estiverem em curso, se aplique entre nós 
o que, além de não estar em vigor, ainda não se sabe se vai ser aplicado, nem quando, 
nem onde, nem em que termos; nem se, afinal, é para todos, ou para ninguém. 
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Jornal: Diário de Notícias Título: O acordo ortográfico: inútil e 
prejudicial 

Data: 14/04/12 

Autor: Anselmo Borges Código: DN15 
 
 
O Acordo Ortográfico: inútil e prejudicial 
 
Escola vem do grego scholê, que significa ócio. Mas este ócio nada tem a ver 

com preguiça. Do que se trata é do tempo livre para o exercício da liberdade do 
pensar, do aprender e do tornar-se cidadão enquanto ser humano pleno e íntegro, 
numa sociedade livre. Sempre pensei - uma das heranças do meu pai - que a escola 
deve ser o lugar da saída da ignorância e da opressão, em ordem ao progresso e à 
realização plena do ser humano. Lugar de educação e formação. 

  A palavra educação vem do latim: educare (alimentar) e educere (fazer sair, 
dar à luz, elevar). Cá está: alimentar e fazer com que cada um/a venha à luz, realizando 
as suas potencialidades, segundo o preceito paradoxal de Píndaro: "Homem, torna-te 
no que és": o Homem já nasce Homem, mas tem de tornar-se plenamente humano.  

  Aí está a razão da educação como o trabalho mais humano e humanizador, de 
tal modo que o filósofo F. Savater pôde justamente considerar os professores "a 
corporação mais necessária, mais esforçada e generosa, mais civilizadora de quantos 
trabalham para satisfazer as exigências de um Estado democrático". Porque o que é 
próprio do Homem não é tanto aprender como "aprender de outros homens, ser 
ensinado por eles".  

  Claro que, assim, sou a favor de uma formação holística. O ser humano não 
pode crescer apenas no plano científico e técnico: precisa também da estética, da 
ética, da literatura, da filosofia, da música, da história, da geografia, da religião... Mas 
julgo que o Português e a Matemática são fundamentais. 

  E é aqui que se coloca a questão do Acordo Ortográfico. Para que serve? 
Unificar a ortografia? São tantas as excepções que não se vê unificação! E a Inglaterra 
preocupa-se com a unificação do inglês? E ainda não foi ratificado por Angola e 
Moçambique. O jornal oficioso Jornal de Angola escreveu mesmo, justificando a sua 
não aceitação: "não queremos destruir essa preciosidade (a língua portuguesa) que 
herdámos inteira e sem mácula" e: "se queremos que o português seja uma língua de 
trabalho na ONU, devemos, antes de mais, respeitar a sua matriz e não pô-la a 
reboque do difícil comércio das palavras. Há coisas na vida que não podem ser 
submetidas aos negócios". 

  A maior parte dos colunistas bem como a generalidade dos jornais ignoram-
no. Não há consenso para a sua aplicação. Graça Moura suspendeu-a no Centro 
Cultural de Belém (CCB). Nos documentos oficiais da própria CPLP continua a não ser 
aplicado, passando-se o mesmo com a Academia das Ciências, a Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, a Fundação de Serralves, a Casa da Música. Um juiz do 
Tribunal de Viana proibiu a sua utilização. O secretário de Estado da Cultura admitiu 
que poderá ainda haver ajustamentos. O filósofo José Gil classificou-o como "néscio e 
grosseiro". O eurodeputado Paulo Rangel escreveu: "O gesto no CCB é o início de um 
movimento, cada dia mais forte, de boicote cívico a uma mudança ortográfica 
arrogante e inútil."  
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  Sem querer pormenorizar (o espectáculo é cada vez mais triste, pois já não 
tem espectadores, mas "espetadores" e os egípcios são cidadãos do "Egito"; quando 
um aluno escrever "a recessão do texto", para dizer "a recepção do texto", como 
explicar-lhe que não é recessão, se é de recessão que constantemente ouve falar?), 
considero-o isso mesmo: inútil. Que vantagens trouxe? Assim, em tempos de crise, 
para quê gastar tanto dinheiro na sua implementação? Afinal, quem lucrou, e muito, 
com ele? 

  Mas não é só inútil. Veja-se esta antologia de escrita, colhida em trabalhos 
académicos: "se vi-se-mos", "há-dem ver" (mas isto até ministros dizem), "se nos 
entretermos", "o homem dasse a conhecer", "deve-se dizer não há violência", "há-ja 
compreensão", "isso nada tem haver com o real", "à muito que é assim", "tratam-se de 
questões complexas", "é assim; senão vejamos"; "haviam imensos erros". Se é assim, 
sem o Acordo, o que vai ser com a confusão em curso do Acordo? Ele não é, portanto, 
apenas inútil: é prejudicial. 

 
Por decisão pessoal, o autor do texto não escreve segundo o novo Acordo 

Ortográfico 
 
 
 

  



Artigos de opinião sobre o AO90 
 

32 
 

Jornal: Diário de Notícias Título: Bloco de notas Data: 10/07/12 
Autor: Joel Neto Código: DN16 

 
 
Bloco de notas 
 
1. O Manifesto contra a Privatização da RTP, de que António-Pedro Vasconcelos 

é um dos primeiros subscritores, tem granjeado atenções suficientes para merecer o 
epíteto de exemplo de cidadania. Oxalá as intervenções contra o Acordo Ortográfico 
de 1990, por exemplo, tivessem obtido o mesmo sound bite na altura certa, porque de 
facto se trata de um atentado ao bom gosto, de um desrespeito por décadas de 
tradição literária e de uma fragilização absurda da Língua num contexto de voragem 
cultural global. Mas, se neste caso estou convicto de que o alarido poderia ter ajudado 
a inverter o processo, no da RTP não. A mim, o que me parece é que, quanto menos 
barulho, mais possibilidades existem de o Governo deixar cair a privatização no 
esquecimento. Até porque, insisto: independentemente dos seus virtuais méritos - e 
eu sou, em abstrato, um defensor da ideia -, a passagem da RTP1 para o sector privado 
poderá significar, neste momento em que a crise conjuntural da economia e a crise 
estrutural do sector se juntam para formar um cocktail explosivo, a destruição da 
nossa comunicação social. 

2. O novo Boletim das Energias Renováveis, que complementará uma vez por 
semana o espaço meteorológico do Bom Dia Portugal (RTP1), não é dedicado "à 
informação do público". Mas é dedicado à sua sensibilização, e só isso já o torna 
válido. Boa ideia. 

3. A disponibilização pelo Parlamento Europeu de 14,5 milhões de euros para 
financiar projetos de media sobre a Europa não é uma medida de apoio à comunicação 
social. É uma medida de propaganda. Nenhum problema nisso, mas convém chamar-
lhe o nome certo. 
  



Artigos de opinião sobre o AO90 
 

33 
 

Jornal: Diário de Notícias Título: O acordo, outra vez Data: 21/11/12 
Autor: Vasco Graça Moura Código: DN17 

 
 
O Acordo, outra vez 
 
As questões de fundo relativas à aplicação do Acordo Ortográfico continuam 

por resolver. Não entrou em vigor, mas há sectores, tanto oficiais como privados, em 
que vigora sem rodeios especiais o princípio do faz-de-conta. Faz-se de conta que o 
Acordo já se aplica de pleno e estropia-se alegremente a nossa língua. Jornais e 
editoras continuam a fazê-lo da maneira mais bárbara. Há já alguns livros importantes 
que saem cheios dos correspondentes aleijões. E eles só não vieram ainda afectar uma 
série de clássicos da língua pela razão singela de que cada vez menos se cura de editá-
los e pô-los ao alcance de toda a gente. 

Ninguém parece ter sequer acordado para a necessidade de uma revisão. As 
duas grafias coexistem, porque, felizmente, um quotidiano importante e uma grande 
parte dos colaboradores da imprensa lusitana se mantêm fiéis à grafia anterior e esta 
é, por enquanto, a única que, legalmente, pode e deve ser aplicada. Toda a gente sabe 
que é assim e não vale a pena repeti-lo. 

É possível que o lobby das editoras, depois de se ter precipitado na adopção do 
Acordo em livros escolares, manuais, dicionários e agora noutras publicações, procure 
impor essa coisa sem nome em todos os sectores da vida nacional, em especial no 
escolar. Também é possível que o poder não saiba lá muito bem o que fazer, seguindo 
e alimentando, neste aspecto, a desorientação das escolas. 

Os partidos políticos com assento parlamentar têm vindo a pactuar, sem 
excepção, com esse estado de coisas. Ninguém lucra absolutamente nada com ele. 
Mas tudo isso redundaria apenas num simples exercício de humor de gosto discutível, 
se não se traduzisse numa violência quotidiana contra a língua. E o certo é que, se as 
coisas continuarem assim, dentro de uma geração ninguém conseguirá pronunciar 
correctamente a língua portuguesa tal como ela é falada deste lado do Atlântico. 

Por outro lado, o que interessa, para além da questão jurídica e cultural de 
fundo, é uma questão política assaz bizarra. E a questão política actualmente resume-
se a isto: estão a ser aplicadas não uma, mas três grafias da língua portuguesa. A 
correcta, em países como Angola e Moçambique, a brasileira (no Brasil) e a pateta (em 
Portugal e não se sabe em que outras paragens). Os representantes dos Estados-
membros na CPLP, esses, devem dar pulinhos de corça alvoroçada e do mais puro 
regozijo com tão portentoso contributo que a organização deu para unificar a grafia do 
português. 

Enquanto se anda nestes preparos, toda a gente se esqueceu do famigerado 
vocabulário ortográfico comum. Onde pára o dito? Dele, ninguém sabe dizer nada, 
como da formosa Mariquinhas… Até agora, o vocabulário peca pela inexistência pura e 
simples e ninguém se preocupou com a superação de tão momentosa dificuldade. Ora 
não parece que actualmente, com as restrições que afectam tantas áreas da 
investigação e da diplomacia, haja qualquer possibilidade de ele ser concretizado. 

Entre as consequências relevantes dessa inexistência conta-se a impossibilidade 
de aplicar o Acordo de cuja entrada em vigor o vocabulário comum é condição prévia, 
por muito que isso pese ao Prof. Evanildo Bechara, que lê a exigência correspondente 
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como se ela unicamente se reportasse ao vocabulário técnico e científico. É de 
lamentar que, na pessoa do ilustre académico, a interpretação jurídica não consiga 
acompanhar o saber do linguista emérito. 

Alem disso, é muito de estranhar que, no ano em que o Brasil se apresenta em 
Portugal e Portugal se apresenta no Brasil com tanta pompa e circunstância, nenhum 
dos países interessados tenha feito qualquer reparo à maneira como a grafia do 
português, que se pretende oficial e oficiosamente seja agora adoptada em Portugal, 
consagra uma série de enormidades que não estão, nem podem estar, a ser aplicadas 
no Brasil e que aumentam a desconformidade com a maneira como a língua se escreve 
de um lado e do outro. 

Talvez tenhamos de esperar que se realize um ano de Angola em Portugal e de 
Portugal em Angola para o problema merecer atenção. E então não será de estranhar 
que tenhamos de agradecer aos angolanos um rigor na grafia da nossa língua de que, 
por cá, nós portugueses já não somos capazes. 
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Jornal: Sol Título: Não é aceitáve dar-se ordem 
para desrespeitar o acordo ortográfico 

Data: 13/02/12 

Autor: Pedro Santana Lopes Código: SL01 
 
 
Não é aceitável dar-se ordem para desrespeitar o Acordo Ortográfico 
 
«O Reino de Portugal e dos Algarves devide-se em Círculos Judiciaes: estes em 

Comarcas; as Comarcas em Julgados; e os Julgados em Freguezias. Quando uma 
Freguezia não chegar a ter cem vizinhos, ficará reunida á mais próxima. 

Haverá em lisboa um supremo tribunal de justiça com jurisdicção em todo o 
reino. 

Uma lei especial marcará as suas atribuições» (excerto do decreto n.º 24, de 16 
de maio de 1832, sobre a reforma das justiças). 

Era assim que se escrevia no século XIX. A língua mudou e a pátria, obviamente, 
não acabou. 

O meu nome de família escrevia-se, ainda há poucas décadas, sant’anna. Assim 
o escrevia o meu avô e ainda o escreveu a minha mãe. Passou-se a escrever de modo 
simplificado, de acordo com a fonia, e a família continuou a ser a mesma. 

Já foram dados muitos exemplos e travadas todas as polémicas sobre casos 
concretos. Agora ‘facto’ é igual a fato (de roupa). Mas também ‘caso’ (de justiça) é 
igual é igual a ‘caso’ (do verbo casar) e ‘falta’ (no desporto) é igual a ‘falta’ (de 
carência). 

E nem vale a pena falar do que os nossos avós tiveram de se habituar, para 
deixar de escrever ‘pharmácia’, palavra com tantas tradições. 

Calculam a razão destas palavras, hoje. Sim, decorrem do facto de Vasco Graça 
Moura, nomeado pelo governo presidente da fundação das descobertas, ter dado 
ordem para os serviços da fundação não respeitarem as normas do acordo ortográfico. 

Com a estima e o respeito devidos a Vasco Graça Moura, devo sublinhar que 
me custa muito a crer que não tenha informado previamente o governo deste seu 
propósito antes da nomeação se concretizar, no plano ético, e com a devida vénia, não 
tenho qualquer dúvida de que esse era o procedimento obrigatório. 

O processo de adopção do acordo ortográfico tem estado a decorrer com uma 
normalidade superior à que eu esperava – e a comunicação social tem dado um 
importante contributo nesse processo. 

Muitos órgãos da imprensa escrita já assumiram essa opção, mas os articulistas 
que não o queiram fazer também não são obrigados a isso. 

Ora, essa exigível liberdade tem feito parte da referida naturalidade. Eu não 
escrevo os meus textos com a nova grafia porque ainda não o decidi fazer. 

Está no plano da liberdade individual. Mas não dou nenhuma ordem a uma 
instituição que dirijo – que é de direito privado mas tem algum relacionamento com o 
governo e com entidades públicas – para afrontar a posição oficial do estado 
português. 

Só poderia admitir qualquer atitude desse tipo se os poderes públicos alguma 
vez quisessem ‘fazer mal’ a essa entidade. Não foi o caso, que se saiba, no CCB. 
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Cavaco Silva incumbiu-me de inauguraro CCB e de assinar o acordo 
Por coincidência, tenho muito a ver com o acordo ortográfico, com o ccb e com 

a fundação das descobertas. 
Para os que não sabem, quando há 21 anos, no início de janeiro de 1990, 

cavaco silva me convidou para secretário de estado da cultura, foram essas, 
precisamente, as duas principais tarefas de que me encarregou: assegurar que o ccb 
estivesse pronto a tempo de receber a 1.ª presidência portuguesa das comunidades 
europeias, a 1 de janeiro de 1992, e negociar e assinar o acordo ortográfico. 

A este propósito, cavaco silva foi peremptório: em seu entender, o acordo 
ortográfico era essencial para que, no século XXI, o português falado em portugal não 
ficasse com um estatuto equivalente ao do latim. Cavaco Silva fez-me notar que, nos 
leitorados das universidades um pouco por todo o mundo, nas traduções em 
organizações internacionais e em várias outras instâncias, era cada vez mais utilizado o 
português conforme escrito e falado no brasil. 

Por isso se trabalhou muito, por isso pensei muito no que o então primeiro-
ministro me tinha dito. E não tenho dúvidas de que tinha toda a razão. 

Nem todos os estados-membros da cplp ratificaram ainda o acordo? Pois não. 
Mas entre os que já o fizeram encontra-se o país que se previa viesse a ter mais 
resistências: exactamente o Brasil. 

Recordo-me bem da incerteza, até à última hora, sobre a vinda de um 
representante do Brasil à cerimónia de assinatura, em outubro de 1990, no palácio da 
ajuda. Acabou por vir o então ministro da educação, não escondendo a atitude 
politicamente distanciada daquele país irmão. 

Fiz, tempos depois, uma visita oficial ao Brasil, e falei no congresso e na 
academia brasileira de letras. E recordo-me bem de como o ambiente era reservado 
ou até hostil. 

Acordo ortográfico é do mais alto interesse nacional 
Não tenho qualquer hesitação em afirmar que é do mais alto interesse nacional 

que este acordo seja assumido por toda a comunidade que se exprime oficialmente 
em português. 

Há muitas pessoas que se esquecem do esforço que outros países têm feito 
para levar outros países nossos irmãos para as respectivas esferas de influência 
cultural. Estadistas e governantes de formação e ideologia distintas, como cavaco silva 
e mário soares, tiveram a noção profunda dessa relevância. 

Portugal já perdeu muito tempo, muitas oportunidades, muito dinheiro, muita 
influência, por se envolver em polémicas estéreis. Nós temos uma identidade cultural 
com quase um milénio, e não é por mudarem algumas regras ortográficas que essa 
matriz se dilui. 

Temos de estar orgulhosos por falarmos a mesma língua – que é a língua oficial 
de centenas de milhões de pessoas, tendo estado uma escassa mão-cheia de milhões 
na origem dessa epopeia cultural. 

Cavaco Silva tem aqui uma excelente oportunidade de vincar o sentido do 
interesse nacional e de demonstrar a sua solidariedade com o governo. Ainda por 
cima, estando em causa a atitude de um seu conhecido e ilustre apoiante. 

A matéria respeita a portugal e não a um só governo. Muitos trabalharam para 
que fosse possível. No que se refere ao governo que liderei, recordo uma importante 
cimeira da CPLP em que se deu mais um passo significativo, e na qual participaram 
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Jorge Sampaio, então presidente, e o ministro dos negócios estrangeiros, António 
Monteiro. Mas António Guterres, Durão Barroso, José Sócrates e tantos outros 
também lutaram por esta causa. 

Podia dar outros testemunhos do modo como se faz sentir a importância de 
pertencermos a uma comunidade que partilha a mesma língua oficial. Mas não cabem 
neste espaço. 

Portugal continua a mesma pátria, apesar de já não se escrever como no tempo 
do decreto citado no início deste texto. A língua portuguesa continuará a ser a ‘língua 
de camões’, mas também a de todos os outros poetas que se exprimiram, exprimem e 
exprimirão em português. 
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Jornal: Sol Título: Acordo ortographico Data: 20/02/12 
Autor: José António Saraiva Código: SL02 

 
Acordo ortographico 
 
Quando o Acordo Ortográfico foi assinado, em 1990, numa cerimónia no 

Palácio da Ajuda, o jornalista Francisco Bélard escreveu uma notícia com muita graça 
na qual utilizava um grande número de palavras que iriam mudar de ortografia. 

A ideia era brilhante e o resultado era expressivo: a notícia causava enorme 
estranheza, revelando-se mesmo de muito difícil leitura. Quem a lesse não precisava 
de mais nada para, naquele preciso momento, se tornar um adversário acérrimo do 
acordo ortográfico. E muitos intelectuais da época assumiram a mesma posição, uns 
por conservadorismo, outros – talvez – pelo facto de o acordo resultar de uma 
iniciativa de cavaco silva e ser negociado por santana lopes, então secretário de estado 
da cultura. 

A onda era essa – e convenci-me de que o meu pai (autor de uma história da 
literatura portuguesa) também teria a mesma atitude. Para mim, isso era líquido. Foi, 
pois, com a maior surpresa que, quando o assunto veio à baila, o ouvi dizer: 

– A oposição ao acordo ortográfico é um enorme disparate. O nosso grande 
património é termos uma língua comum com o brasil, com angola, com moçambique… 
Tudo o que pudermos fazer para aproximarmos a grafia uns dos outros é decisivo para 
nós. Perante isso, não tem qualquer interesse discutir chinesices, como a escrita desta 
ou daquela palavra. 

Esta posição, assumida com a maior convicção, mudou o meu modo de olhar 
para o acordo. Senti-me mesmo um pouco envergonhado por ter defendido a posição 
contrária. É óbvio que não entrarei em discussões técnicas sobre este assunto com 
vasco graça moura ou qualquer outro especialista. Eles saberão certamente muito 
mais do que eu. Só que a questão essencial não é essa. O essencial não é discutir o 
resultado – é admitir que são úteis todos os esforços que se façam no sentido de os 
países onde a língua oficial é o português aproximarem as suas grafias. E são 
especialmente importantes para nós, portugueses. 

Portugal tem 10 milhões de habitantes – mas o Brasil tem 200 milhões. Só por 
arrogância ou por capricho se pode defender que devemos ficar ad aeternum 
agarrados às nossas regras. O nosso papel deverá, mesmo, ser o oposto: levar os 
países que ainda não adoptaram o acordo, como angola, a fazê-lo rapidamente. O que 
vale aqui é o princípio. É termos permanentemente na cabeça a ideia de que todos 
ganham se em Portugal, no Brasil, em Angola, em Moçambique, em S. Tomé, em Cabo 
Verde, na Guiné e em Timor se escrever do mesmo modo. 

Alegar razões de ‘consciência’ para rejeitar o acordo é simplesmente ridículo: a 
ortografia não envolve princípios nem valores. Não é como o aborto, por exemplo, que 
choca com o valor da vida. A escrita é uma convenção – e mexe essencialmente com o 
hábito. Por isso, a resistência à mudança é sobretudo um problema de 
conservadorismo. Claro que ser conservador não é nenhum crime. Mas não deixa de 
ser curioso que muitos dos opositores ao acordo sejam intelectuais de esquerda, em 
princípio ‘progressistas’. Ou será que, também nesta área, a esquerda se está a tornar 
conservadora? 
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Um conservadorismo, adiante-se, em estado quase puro, pois antes de mais diz 
respeito a hábitos visuais. Estranhamos ver ‘aspecto’ escrito sem ‘c’. Mas os nossos 
avós também estranharam na época ver ‘farmácia’ escrita com com ‘f’ – e nós 
estranhamos vê-la escrita com ‘ph’ nas fachadas antigas. E os nossos filhos ou netos 
que aprenderem na escola a escrever já com a nova ortografia olharão com estranheza 
para este texto que o leitor está a ler. Porque a escrita, repito, é uma convenção e um 
hábito. 

A verdade é que, quando falamos em defender a ‘língua de Camões’, 
esquecemo-nos de que o poeta assinava luiz de camoëns. 

P.S. - Percebo que as TV tenham de encher muitas horas de emissão. Mas, 
francamente, ver pessoas supostamente sérias passarem tempos sem fim (como as 
alcoviteiras nos pátios) a discutir o diz-que-disse é patético. ‘Ai, o PR disse que não 
conseguia viver com o ordenado’; ‘ai, o PM disse que os portugueses eram piegas’; ‘ai, 
o ministro das finanças alemão falou em ajustamento’; ‘ai, o Vítor Gaspar disse o 
contrário’. Sejamos adultos! 
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Jornal: Sol Título: O pior ataque à língua 
portuguesa 

Data: 20/11/12 

Autor: José Cabrita Saraiva Código: SL03 
 
 
O pior ataque à língua portuguesa 
 
É frequente encontrarmos no final dos artigos de opinião dos jornais de 

referência um asterisco onde se diz mais ou menos o seguinte: «Por decisão do autor, 
este texto não respeita as normas do novo acordo ortográfico». 

Posto assim, parece um acto de grande coragem e rebeldia, um arriscado 
desafio às regras estabelecidas. 

Na realidade, trata-se de uma atitude politicamente correcta. E algo vaidosa, 
até, como se o autor dissesse ‘não vou manchar um artigo que é uma obra de arte só 
porque alguém decidiu mudar as normas’. 

Este acordo, que suprime alguns acentos (veem em vez de vêem), maiúsculas 
(nas estações do ano, por exemplo) e consoantes mudas (nem todas, pois o ‘h’ de 
haver ou de hábito mantém-se) recebeu ataques de todos os lados. Além da 
desobediência dos ditos articulistas, continuam a circular emails, posts no facebook 
indignados e, claro, essa nova e omnipresente forma de protesto para quem não se 
quer dar ao incómodo de abandonar a secretária – refiro-me às petições online. 

A opinião generalizada nesses meios é de que o acordo constitui um pérfido 
atentado contra a língua portuguesa. Chamam-lhe ‘violação’ e ‘aborto ortográfico’. 
vejamos se têm razão. 

Goste-se ou não se goste dele, há que admitir que, se o acordo existe, é 
precisamente porque alguém se preocupou com estas questões e tentou delinear uma 
estratégia para a língua. Num momento em que o português adoptado a nível 
internacional era mais o do brasil do que aquele que se falava a escrevia em portugal, 
impunha-se a tomada de medidas. A solução encontrada foi aproximar os dois ramos 
da língua. 

Ora, aqueles que se arvoram em defensores do português ‘puro’ consideram 
isso uma traição. Mas o que defendem eles? Pelos vistos defendem – como mostra o 
asterisco no fim dos artigos de opinião – uma anarquia em que cada qual escreve 
como quer e lhe apetece. Os mesmos que não gostam de ver a sua língua estropiada 
por uma nova norma, não se importam de entregar a sua grafia ao arbítrio de cada 
um. 

Para simplificar a questão, diria que o principal debate é entre conservadores e 
progressistas. Uns defendem ciosamente o que pensam ser o português ‘clássico’ 
contra as investidas dos bárbaros; os outros acreditam que parar é morrer e que a 
língua tem de se adaptar aos novos tempos. 

Como em todas as grandes questões, ambos têm alguma razão. já aqui apontei 
virtudes ao acordo, mas não digo que seja perfeito. Podia nomear umas quantas 
incoerências e pelo menos um inconveniente: a supressão de consoantes mudas 
contribui para perdermos o rasto à origem das palavras (a etimologia). À medida que 
andamos em frente, vamo-nos afastando do ponto de partida. 

Porém, olhando para trás acho que no essencial o caminho trilhado é o 
correcto. A nossa língua está mais clara, mais simples, mais escorreita. 
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Há dias encontrei, num prédio de campo de ourique, uma placa que não teria 
mais de cem anos onde se lia: «é prohibido affixar annuncios n’esta propriedade». 
Talvez seja por isso que, quanto mais olho para o português de antigamente, mais 
gosto do que se escreve hoje. 
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Jornal: Expresso Título: Antiga ortografia Data: 18/01/12 
Autor: Pedro Mexia Código: EX01 

 
 
Antiga Ortografia 
 
Fulano escreve “de acordo com a antiga ortografia”, diz o aviso que acompanha 

estas crónicas. Eu agradeço que o “Expresso” me permita a objecção de consciência 
face ao chamado Acordo Ortográfico, e percebo que indique quem segue ou não as 
novas regras, para evitar confusões; mas suspeito que esta fórmula foi inventada por 
alguém que pretende colar aos dissidentes o vocábulo “antiga”, como se nós 
escrevêssemos em galaico-português. Como se a língua que a maioria dos portugueses 
ainda usa se tornasse por simples decreto “antiga”: antiquada, decrépita, morta. 

Eu não sou pela “antiga ortografia” por caturrice. Estou contra o “acordo” 
porque me parece uma decisão meramente política e económica, sem verdadeiro 
fundamento cultural. Os legisladores impuseram aos falantes uma “ortografia 
unificada”, que, dizem, garante a “expansão da língua” e o seu “prestígio 
internacional”. Mas a expansão da língua passa por uma política da língua, que 
Portugal, por exemplo, não tem tido, ocupados que estamos em fechar leitorados no 
estrangeiro, em aplicar uma abominável terminologia linguística nas escolas, em 
publicar um lamentável Dicionário da Academia, em expulsar Camilo dos currículos 
enquanto o substituímos por diálogos das novelas. Quanto ao prestígio internacional, 
lamento informar que foi o sucesso económico, e não a “língua de Camões”, que 
transformou o Brasil numa potência. 

Não é este “acordo” que vai trazer expansão e prestígio ao português. Contenta 
uns “acadêmicos espertos e parlamentares obtusos”, como escreveu um colunista 
brasileiro, e alguns editores, que têm bom dinheiro a ganhar com esta negociata. Mas 
é difícil imaginar que alguém acredite que vem aí uma “unificação da língua” só porque 
se legislou uma “unificação da grafia”. Um brasileiro continuará a falar uma língua 
muitíssimo diferente do português de Portugal, diferente em termos de léxico, de 
sintaxe, de fonética. Um português, com um exemplar do Acordo debaixo do braço, 
bem pode perorar em Iraguaçu, que alguém lhe continuará a perguntar “oi?”, pois não 
percebeu metade. E isso não tem problema algum, a “lusofonia” não vale pela unidade 
mas pela diversidade, pelo facto de haver um português europeu, africano, americano 
e asiático. E ninguém é dono da língua: nem os brasileiros por serem mais, nem os 
portugueses por andarem cá há mais tempo, muito menos uns académicos pascácios 
que dicionarizaram “bué” e “guterrismo”. 

É significativo que o próprio “acordo” reconheça o fracasso do projecto de 
“unificação a língua”. Dadas as flagrantes diferenças entre o português e o brasileiro, 
os sábios são obrigados a admitir a existência de duplas grafias, uma cá, outra lá 
[África, para estes iluministas, é paisagem]. Pior ainda, introduzem uma “grafia 
facultativa” que estabelece como termos lícitos tanto “electrónica” como “eletrónica”, 
“electrônica” ou “eletrónica”. O linguista António Emiliano deu-se ao trabalho de 
enumerar em livro os erros, contradições, imprecisões e dislates desta lei iníqua. 
Leiam-no. E não digam que ninguém avisou. 

A minha recusa deste “acordo” não é casuísta nem temperamental. Não se 
trata apenas de não gostar de ver os espectadores transformados em bandarilheiros 
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“espetadores”; de não perceber como é que os habitantes do “Egito” não são 
“egícios”; de ficar estupefacto com o “cor-de-rosa” com hífen e o “cor de laranja” sem 
hífen; de prever os imparáveis espalhanços de um “pára” do verbo “parar” que perde 
o acento e talvez o assento. É isso mas é mais que isso: eu discordo veementemente 
do critério fundamental do “acordo”: a primazia da fonética sobre a ortografia. 

É verdade que todos falamos antes de sabermos ler e escrever, mas quando 
aprendemos essas competências sofisticadas interiorizamos uma língua diferente da 
falada, que nalguns casos nem tem exacta correspondência fonética mas que se liga a 
uma memória histórica e cultural. Quando aprendemos a ler, fixamos a forma gráfica 
das palavras, uma forma que memorizamos e que nos acompanha a vida toda, de 
modo que nunca mais lemos letra a letra, mas reconhecemos de imediato uma grafia 
aprendida há muito, “antiga”, sim, muito antiga. A ortografia não é uma transcrição 
fonética, nem podia ser, dadas as variantes do português falado. Ou nas pronúncias 
regionais. Como escreveu Emiliano, não vamos criar uma “ortografia do Alto Minho” 
só porque a pronúncia de Caminha é diferente da pronúncia de Cascais. Ou de 
Curitiba. 

E não me digam que são pouquíssimas as palavras alteradas: procure quantas 
vezes neste jornal aparece ação, ator, atual, coleção, coletivo, diretor, fato, letivo, 
ótimo, e repare que são algumas das mais usadas. É por isso que o cavalo de Tróia das 
“consoantes mudas” deve ser denunciado. Em primeiro lugar porque não são mudas 
coisíssima nenhuma: abrem as vogais precedentes, e numa língua danada por fechar 
vogais. Depois, porque não são inúteis, ajudam a distinguir termos homógrafos e 
indicam a etimologia de palavras afins. Fazem sentido, ao contrário do “acordo”. 

Dizem os acordistas que a nova ortografia “simplifica” e “facilita a 
aprendizagem”. Toda a gente sabe o que significa “facilitar a aprendizagem”, e os 
resultados que isso deu no ensino. E se a intenção é “simplificar”, que tal escrevermos 
todos em linguagem de telemóvel? Por mim, continuarei antigo. 
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Jornal: Expresso Título: O cantinho de Vasco Graça 
Moura 

Data: 06/02/12 

Autor: Daniel Oliveira Código: EX02 
 
 
O cantinho de Vasco Graça Moura  

 
Vasco Graça Moura impôs aos serviços do CCB a suspensão da aplicação do 

Acordo Ortográfico. A sua "coragem" mereceu aplausos excitados de jornalistas mais 
impressionáveis. Não me vou dedicar aqui ao apaixonante combate da Resistência 
Ortográfica Nacional. O Acordo Ortográfico é uma norma sem sanção. Cumpre quem 
quer. Nenhuma editora, nenhum jornal e nenhum particular é obrigado a segui-lo. 
Nem este acordo, nem as sucessivas reformas ortográficas do século XX que, nas 
últimas décadas, aceitámos como se fossem uma dádiva da natureza. Apenas se 
espera que quem é nomeado pelo Estado não obrigue as instituições que dirige por via 
dessa nomeação a não cumprir os acordos internacionais que o Estado assina. Não é 
pedir muito.  

O Secretário para as Nomeações na Cultura, Francisco José Viegas - o mesmo 
que disse que Mega Ferreira continuaria mas foi obrigado, pelo partido do senhor 
Graça Moura, a meter a viola no saco - já explicou que o CCB "não está sob 
administração direta ou indireta" do Estado. Ou seja, que o ex-secretário de Estado da 
Segurança Social, ex-secretário de Estado dos Retornados, ex-diretor da RTP2, ex-
administrador da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, ex-presidente da Comissão 
Executiva das Comemorações do Centenário de Fernando Pessoa, ex-presidente da 
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, ex-
comissário-geral de Portugal para a Exposição Universal de Sevilha, ex-eurodeputado e 
intrépido opositor de intelectuais subsidiodependentes que construíram a sua carreira 
às custas dos dinheiros públicos pode fazer o que lhe der na gana. Fica uma dúvida: a 
nomeação pública é apenas uma forma de premiar os militantes mais fiéis ou tem 
algum objetivo? Se não tem, compreende-se que a alternância no governo tenha de 
ser acompanhada pela alternância partidária nas nomeações. Se tem, o mínimo dos 
mínimos é que o nomeado não se dedique a boicotar os acordos assinados pelo 
Estado.  

  Vasco Graça Moura recusa-se a aceitar trabalhar em instituições que apliquem 
o acordo ortográfico? Tem boa solução: recusa nomeações públicas. Isso, tendo em 
conta o seu estatuto de nomeado crónico, é que seria uma prova de coragem. Assim, 
soa apenas a prepotência.  

  Pode-se, claro, defender que os imperativos de consciência de Graça Moura 
estão acima de qualquer papel assinado pelo Estado que o nomeou. Respeito. Com 
uma condição: o seu direito à indignação é extensível a todos os que trabalham na 
instituição. Qualquer funcionário do CCB que queira escrever com a nova grafia em 
documentos oficiais deve ter a liberdade de o fazer. Pode ser assim ou o CCB passou a 
ser um instrumento dos caprichos do senhor Graça Moura?  
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Jornal: Expresso Título: A coerência, a coragem e a 
dignidade 

Data: 11/02/12 

Autor: Miguel Sousa Tavares Código: EX03 

 
 
A coerência, a coragem e a dignidade 
 
Vasco Graça Moura (que a intelectualidade oficiosa viu com desconfiança ser 

nomeado presidente do CCB), teve a coerência, a coragem e a dignidade de repor em 
uso no CCB o português que falamos e escrevemos e não aquele a que o Acordo 
Ortográfico nos quer à força converter. António José Seguro – a quem jamais se 
conheceu uma causa que fosse – resolveu fazer deste acto de resistência cívica um 
desafio à autoridade do Governo e do Estado. Se, porém, se desse ao trabalho de 
pensar para lá da baba política, Seguro poderia meditar sobre a validade jurídica de um 
tratado que apenas algumas partes ratificaram e poderia questionar-se sobre as razões 
que levaram Moçambique e Angola a recusarem o tratado que, supostamente, lhes era 
destinado, antes de mais. E poderia ainda reflectir sobre o teor do editorial do oficioso 
“Jornal de Angola”, desta quarta-feira, quando se justifica a recusa da aceitação do AO 
dizendo que “não queremos destruir essa preciosidade (a língua portuguesa) que 
herdámos inteira e sem mácula” e que “se queremos que o português seja uma língua 
de trabalho na ONU, devemos, antes de mais, respeitar a sua matriz e não pô-la a 
reboque do difícil comércio das palavras. Há coisas na vida que não podem ser 
submetidas a negócios”. Veja, António José Seguro: são as nossas ex-colónias que 
recusam abandonar a língua que nós lhe levámos e que agora traímos. Quererá você 
também dar uma lição aos angolanos, nesta matéria? 
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Jornal: Expresso Título: O acordo 20 anos depois Data: 22/02/12 
Autor: Henrique Monteiro Código: EX04 

 
 
O Acordo 20 anos depois  
Duas décadas depois de concluído, quatro anos depois de aprovado por ampla 

maioria no Parlamento, milhões de euros de investimentos depois, renasce a ofensiva 
contra o Acordo Ortográfico. Vamos falar de forma diferente? Claro que não! O que há 
é muita teimosia e alguma ignorância.  

 
Dedicado a Vasco Graça Moura e a todos os opositores do Acordo Ortográfico  
A minha adesão pessoal ao Acordo Ortográfico (AO) tem a ver 

simultaneamente com confiança e humildade. Confio na sabedoria de quem o fez (não 
na sua infalibilidade) e sou suficientemente humilde para reconhecer que muitos 
aspetos que dizem respeito à etimologia e à fonética, tais como outros menos 
relevantes para este caso, me escapam. Além da confiança e respeito por nomes como 
Lindley Cintra ou António Houaiss, de que não vejo muita gente comungar, mas antes 
desprezar, dediquei eu próprio algum tempo ao assunto. E, uma vez que faço da 
escrita a minha profissão há mais de 30 anos, penso ter algo a dizer.  

  Rodrigues Lapa, que foi um mestre da língua portuguesa, filólogo distinto, 
sustinha que as mudanças de ortografia eram sempre violentas. Esta asserção é hoje 
inteiramente justificada pela quantidade de pessoas que apenas se opõem ao Acordo 
'porque sim' - sem quaisquer argumentos.  

  A verdade é que ninguém se conforma, depois de ter sido obrigado a pôr um p 
em ótimo, agora lhe dizerem que afinal esse p (no qual nunca encontrou utilidade) não 
faz falta. Há quem argumente com esse pai tirano, o latim, e com a etimologia da 
palavra optimus. A palavra sem o p perderá a identidade. Alguns enxofram-se e dizem 
que lhes matamos o português! Mas qual português, Santo Deus (ou melhor diria 
Sancto Deus?). O português do assucar ou do açúcar? O de Viseu ou Vizeu?  

  Philosophia, pharmacia ou phleugma também terão perdido essa identidade 
(para filosofia, farmácia e fleuma)? Ora, o facto de o phi grego deixar de se distinguir 
do f na grafia não me parece ter provocado dano ao idioma. Mas há, insistem, o 
problema do fechamento das vogais. Ou seja, a mania portuguesa (que não brasileira, 
angolana ou moçambicana) de comer as vogais. Este argumento é o que afirma que 
passaremos a dizer aspêto em vez de aspéto, uma vez que a retirada do c fecha a 
vogal. Pode parecer um argumento poderoso, mas não é. Não dizemos Mêlo desde 
que o apelido deixou de se escrever Mello (Vasconcellos ou Sampayo também se 
dizem do mesmo modo).  

  Reparem - e repare o excelente poeta e tradutor, a quem o texto é dedicado - 
que a forma de acentuar nada ou pouco tem a ver com o modo de escrever, mas sim 
com o modo de ouvir. Logo ele, que nasceu na Foz do Douro, bastava-lhe andar até à 
Ribeira para ouvir dizer Puârto e muitas outras coisas que foram morrendo com a 
voragem unificadora fonética da televisão. No norte dizia-se baca sendo a palavra com 
v; e o macho da baca era o voi apesar de lá estar um b. Mais estranho: em Lisboa 
sempre se disse contiúdo apesar do e, ao contrário de Coimbra e Porto onde se diz 
contêúdo. Em Lisboa, ôito, dezóito, vinte e ôito; no Porto, óito, dezôito e vinte e óito. E 
sempre se escreveu da mesma forma... Aliás, segundo a professora Maria Helena da 
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Rocha Pereira, o fechamento das vogais pré-tónicas começou em Portugal em finais do 
século XVII ou princípios do século XVIII - ainda não havia acordos nenhuns.  

  Agora, se me perguntarem por que razão em 1911 pae passou a pai e mãi 
passou a mãe (como até hoje se escreve) não sei dizer, do mesmo modo que me irrita 
o espetador no acordo atual. Mas a propósito daqueles que juram que 'espetador' não 
distingue o que assiste a um espetáculo de um picador de gelo, refiro a frase: senti os 
pelos eriçarem-se pelos braços. E eis que toda a gente compreende onde está o quê. 
Ainda sobre confusões e fechamentos e aberturas de vogais, vejam a frase: 'Gosto 
particularmente do teu gosto' - quando a leem dizem (pelo menos os cultos, como o 
presidente do CCB) gósto e gôsto instintivamente. Como em 'Faz força e força aquela 
porta' sabem que primeiro é fôrça e depois fórça.  

  Permitam-me, ainda, referir que, durante a minha vida, sòzinho ou sòmente 
perderam o acento. Pois bem, nunca notei qualquer inflexão (para suzinho ou 
sumente) no modo de pronunciar aquelas e muitas outras palavras (advérbios de 
modo e diminutivos) a que aconteceu o mesmo.  

  Há ainda os que afirmam não gostar do acordo por razões estéticas. É 
aceitável. Mas a ortografia, sendo uma representação, não pode agradar a todos, e 
menos ainda reproduzir a pluralidade (e até pessoalidade) de pronúncias e modos de 
dizer. Exigi-lo seria como pedir a um pintor que pintasse o céu não como ele o vê, mas 
como cada um de nós, pessoalmente, o vê. Tarefa impossível.  

  Posto isto, o AO é importante porque aproxima da fonética uma série de 
palavras. E fá-lo, pela primeira vez, em função de um idioma que, sendo português, é 
também propriedade, matriz e identidade de outros povos e de outras latitudes. 
Cedemos? Não sei, nem me importa. Não quero uma língua para me distinguir do 
Brasil. Prefiro uma que me aproxime. E quem diz Brasil, que tem 200 milhões de 
falantes, diz naturalmente Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e 
Timor.  

  Respeito o argumento de que a língua deve evoluir por ela, sem intervenção 
governamental. Creio, no entanto, que deve haver uma única e determinada ortografia 
nos manuais escolares e nos documentos. Ainda que cada escritor (como cada editora 
ou jornal) prefira o seu modo de escrever (Pessoa nunca respeitou o acordo de 1911), 
a ortografia escolar e oficial não pode ser espontânea nem à vontade do freguês. 
Acrescento que, curiosamente, nenhum de nós (ou quase) lê Pessoa (nem Eça, nem 
Camilo, nem sequer Aquilino ou Nemésio) na ortografia que os autores escolheram, 
assim como, apesar de usarmos a língua de Camões, há muito que não grafamos as 
palavras como ele ("Armas & os barões" ou "Occidental praya"). Quero com isto dizer 
que um jornal, uma editora, um escritor ou um Centro Cultural de Belém que não adira 
ao AO, ver-se-á, a breve prazo, a braços com uma escrita anacrónica... E um dia, tal 
como Pessoa ou Camões, será lido com a ortografia que então estiver em vigor.  

  Eis porque fui um dos entusiastas, na altura como diretor do Expresso, da 
utilização do AO nas publicações do Grupo Impresa. Eis porque não aceito que uma lei 
discutida durante mais de 20 anos seja constantemente colocada em causa. Ou que os 
opositores do AO esqueçam sistematicamente que a forma como escrevem resulta 
também de um AO imposto por lei.  

  Não vale a pena pensarmos que cada geração tem a pureza da grafia. O que 
pensar de Marco Túlio Tiro que, para poder transcrever os discursos de Cícero, 
abreviou diversas palavras com sinalética que até hoje usamos (etc., v.g., e.g.). Talvez o 
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mesmo que muitos pensam das abreviaturas feitas pelos jovens nos telemóveis e 
redes sociais. E, no entanto, é a grafia que tem de estar ao serviço da comunicação - 
não o contrário.  

  Acirrar ânimos, insultar adversários, fazer juras solenes em torno de uma 
simples representação do nosso idioma faz-me lembrar aquele padre tio de Brás Cubas 
que o genial Machado de Assis (e não por acaso cito um autor brasileiro que devia ser 
mais lido em Portugal) descreve assim: "Não era homem que visse a parte substancial 
da igreja; via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, as sobrepelizes, as 
circunflexões. Vinha antes da sacristia do que do altar. Uma lacuna no ritual excitava-o 
mais do que uma infração dos mandamentos". (E aqui, a palavra infração segue o 
modo como ele a escreveu... em 1881).  

Defender que o fim das consoantes mudas altera o modo de acentuar as 
palavras é desconhecer que dizemos as palavras tal e qual as ouvimos dizer e não 
como as vemos grafadas. Só assim se explica a forma diferente de dizer inúmeras 
palavras, (como conteúdo, dezoito) a troca dos vês pelos bês ou a diferença entre lixo 
e fixo. 

  Não lemos os autores portugueses com a ortografia que eles escolheram. De 
Camões a Pessoa, de Bernardim Ribeiro a Eça, todos são vulgarmente lidos na 
ortografia atualmente em vigor (e que vem essencialmente de 1911). A guerra em 
torno do Acordo é inútil, anacrónica e, sobretudo, nada tem a ver com uma mítica 
pureza da língua que é algo que nunca existiu. 
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Jornal: Expresso Título: O impossível acordo Data: 01/03/12 
Autor: António Guerreiro Código: EX05 

 
 
O impossível acordo  
Na discussão do Acordo Ortográfico, além dos termos de uma estéril querela 

que se fica por questões de princípio, é possível perceber que por mais críticas que 
tenha suscitado, por mais que tenha sido desautorizado cientificamente, ele resistiu 
pela sua condição de projeto político.  

 
A discussão pública do Acordo Ortográfico (AO) tem surgido muitas vezes como 

uma espécie de querela dos Antigos e dos Modernos: os primeiros, por fé e princípio, 
contra o Acordo, chegando a anunciar, em linguagem apocalíptica, que ele significa a 
"destruição" da língua portuguesa; os segundos, por princípio e fé, a favor do Acordo, 
em nome de uma mirífica unidade da língua como fator de internacionalização e da 
ideia de que a ortografia pode ser mudada e simplificada como qualquer convenção. 
No primeiro caso, a ortografia é entendida como um facto linguístico imutável, fixado 
como uma natureza; no segundo caso, exacerba-se a convencionalidade para lhe negar 
um estatuto propriamente linguístico e de sistema autónomo em relação à oralidade.  

  Para perceber o alcance, os efeitos, as contradições e até alguns absurdos do 
AO é preciso abandonar a discussão que se desenrola nos termos de uma querela 
caricata e prescinde tanto da argumentação técnico-linguística como dos aspetos 
pragmáticos e formais da implantação do Acordo. 

  Mas, se a discussão não ocorreu nos moldes desejáveis, isso deve-se em 
grande parte ao facto de o Acordo ter sido elaborado e negociado sem se cumprir a 
exigência de ouvir os linguistas e outras entidades que têm especial competência 
sobre o assunto. O Acordo nasceu como uma opção política e como tal foi imposto. 
Quando a Comissão Nacional de Língua Portuguesa (CNALP), órgão de aconselhamento 
do Governo em matéria de língua, coordenada então por Vítor Manuel Aguiar e Silva, 
elaborou um parecer bastante crítico do anteprojeto de 1988, logo foi impedida de ter 
acesso ao texto do AO, assinado em 1990.  

  Aguiar e Silva demitiu-se e, em declarações ao Expresso, afirmou: "Há pontos 
escandalosos do ponto de vista técnico-linguístico, como o da facultatividade 
ortográfica, que coloca grandes problemas de natureza pedagógico-didáctica." Pela 
mesma altura, duas linguistas da Faculdade de Letras, Inês Duarte e Raquel Delgado 
Martins, diziam também ao Expresso que os especialistas da língua não representados 
na Academia não foram chamados a intervir no processo.  

  Inês Duarte afirmava, então: "É a história do rei que vai nu. Está-se a tentar 
dar a ilusão de que se está a unificar a ortografia do português. Se agora temos duplas 
grafias, elas vão continuar a existir depois do Acordo, continuando a impedir aquilo em 
nome do qual ele é feito, co-edições, etc." E acrescentava que a dupla grafia 
consagrada no AO ia criar um problema que não existia antes, pelo facto de passar a 
haver "no interior do mesmo espaço nacional duas grafias, conforme a oscilação da 
pronúncia. E isso é o contrário de tudo aquilo que é a própria noção de ortografia".  

  Recordemos ainda que em dezembro de 1990 um conjunto de escritores, 
editores, professores (entre os quais Herberto Helder, Dinis Machado, Vasco Graça 
Moura, Jorge Molder, Pedro Tamen, Fernando Gil, M. Villaverde Cabral) exigiram às 
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três principais figuras da hierarquia do Estado a "publicação imediata e integral do 
novo projeto de Acordo Ortográfico", porque ele continuava subtraído à divulgação 
pública, para ser poupado à discussão. A tentativa de neutralização pela tática do 
silêncio afetou também quatro pareceres de linguistas que, elaborados em 2005 a 
pedido do Instituto Camões, por razões misteriosas só foram conhecidos em 2008. 

  Trata-se de pareceres emitidos pela Associação Portuguesa de Linguística 
(APL), assinado por Inês Duarte, pelo Departamento de Linguística Geral e Românica 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, assinado por Ivo Castro, pelo 
Departamento de Linguística Teórica e Computacional (DLTC), assinado por Maria 
Helena Mira Mateus, e pela Academia das Ciências de Lisboa. Dos quatro, só o último 
era favorável. Mas faltava um pouco de isenção a quem o tinha feito: nada mais nada 
menos do que João Malaca Casteleiro, um dos autores do Acordo.  

  Nos outros, podemos ler afirmações como esta: "Parece-nos prudente 
suspender quaisquer actos que tornem irreversível a sua aprovação pelo Governo 
português" (APL); e como esta: "O Acordo Ortográfico terá sempre  consequências 
bem mais graves que a existência actual de duas normas" (DLTC).  

  E Ivo Castro, antecipando a possibilidade que entretanto se tornou mais 
plausível de Angola e Moçambique não assinarem o AO, avisava que "a adesão 
portuguesa ao Acordo introduzirá uma divisão onde existe união". Parecer também 
muito crítico foi o do professor de Linguística da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, João Andrade Peres, apresentado em 2008 à Assembleia da República, onde 
se podia ler: "O Acordo Ortográfico (...) não só introduz um factor de indefinição da 
grafia, como parece não resultar de uma avaliação rigorosa das consequências das 
mudanças sobre outros componentes do sistema linguístico, nomeadamente a 
pronúncia."  

  E a seguir indicava três aspetos negativos do AO: as grafias facultativas, 
nomeadamente a "dificilmente explicável" acentuação de certas formas verbais, a 
supressão das consoantes ditas mudas, mostrando que isso tem como efeito a 
multiplicação de homografias e de homofonias, além de aumentar o risco de 
fechamento vocálico e operar uma "desagregação gráfica de famílias de palavras" (por 
exemplo, a supressão do p dá-se em Egito, mas não se dá em egípcio, afastando 
membros da mesma família).  

  Crítica contundente e sistemática ao AO foi a que fez António Emiliano, 
linguista, professor na Universidade Nova de Lisboa, em dois livros: "O Fim da 
Ortografia" (Guimarães Editores, 2008), a mais exaustiva análise crítica do AO, e 
"Apologia do Desacordo Ortográfico" (Verbo/Babel, 2010), onde reúne textos das suas 
intervenções públicas. António Emiliano mostra as contradições, os erros, as falácias, 
as incongruências do AO, para concluir que ele consagra uma "dis-ortografia" e 
instaura o "caos ortográfico". E, com enorme projeção pública, há as críticas e as 
intervenções de Vasco Graça Moura.  

  Assim, em várias e competentes instâncias, o AO foi criticado, desautorizado 
enquanto documento técnico-científico, considerado inepto e nefasto. Em sua defesa, 
porém, o mais que pudemos ler foram artigos em jornais, refugiados nas questões 
genéricas das supostas vantagens de um acordo, sem responderem aos argumentos 
dos críticos. É fácil perceber que a impermeabilidade à crítica e a imunidade do AO 
estavam garantidas pelo facto de se tratar de um instrumento político para servir a 
estratégia ideológica da lusofonia.  
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  Vejamos quais os aspetos em que têm insistido com mais veemência os 
críticos do AO. Eles são unânimes em apontar a grafia dupla (e múltipla) como um 
problema introduzido por este Acordo. As grafias duplas decorrem na maior parte dos 
casos de se ter adotado o critério da pronúncia e são virtualmente tão frequentes que 
acabam por mostrar que o AO, visando a unificação ortográfica, consagra a sua 
impossibilidade. António Emiliano mostra como ele cai frequentemente em falácias e 
absurdos, algo que Isabel Pires de Lima também apontou numa entrevista ao "DN", em 
2/6/08: "O princípio da facultatividade excessiva (...) vai contra o próprio conceito 
normativo de ortografia."  

  A grafia dupla abrange três domínios: o das consoantes mudas, o da 
acentuação gráfica e o da capitalização (o uso das maiúsculas). Como o critério é o da 
pronúncia, temos os casos em que há a supressão obrigatória (ato, seleção), os casos 
em que há a manutenção obrigatória (facto, dicção) e os casos em que a supressão é 
facultativa (rece(p)cão, dece(p)cão), em que o Acordo dito de unificação ortográfica 
conseguiu criar uma divergência onde ela não havia. Portanto, além de não ter 
conseguido unificar neste domínio em que estava posta de parte a possibilidade de os 
brasileiros regressarem à consoante etimológica, a dupla grafia manteve-se em muitos 
casos e criou-se a facultatividade: decepção ou deceção, pois no Brasil pronuncia-se 
decepção.  

  Mas como é que nós sabemos que há facultatividade, que podemos em alguns 
casos manter o c e o p que são mudos em Portugal e noutros países lusófonos? 
Sabendo qual é a "norma culta" no Brasil. Acontece que nós não sabemos nem temos 
meios de saber tal coisa. E acontece que aquilo que o AO chama "norma culta" da 
pronúncia não está definida em lado nenhum. Com a introdução do conceito de 
"norma culta", os autores do AO quiseram apenas limitar a proliferação de 
heterografias e idiografias (sirvo-me novamente de dois conceitos utilizados por A. 
Emiliano) que o espírito e a letra do Acordo tornam possível a partir do momento em 
que consagram o critério da pronúncia (por exemplo, alguém saberá dizer qual das 
duas pronúncias, setor ou sector, caraterística ou característica, é a "norma culta" em 
Portugal?).  

  Este foi um dos aspetos para o qual João Andrade Peres chamou a atenção: a 
questão do carácter facultativo da grafia apoia-se em algo que o AO dá como evidente, 
o conceito de "pronúncia culta", mas que na realidade "carece de ser cientificamente 
fixado".  

  Facultativo é também o uso do acento gráfico nas formas da primeira pessoa 
do plural do pretérito perfeito dos verbos da primeira conjugação (amámos, 
tomámos), já que no Brasil a vogal é sempre aberta, tanto na forma do presente como 
na do passado e portanto não é necessário o acento para diferenciar. Temos assim 
que, numa palavra onde se combinam dois tipos de facultatividade, ela passa a ter 
quatro grafias possíveis. António Emiliano dá este exemplo: confeccionámos, 
confecionámos, confeccionamos, confecionamos. E uma palavra como Electrónica 
(recorrendo a outro exemplo de A. Emiliano), designando uma área científica, tem oito 
formas ortográficas oficiais, porque a maiúscula também é facultativa.  

  Para limitar os estragos, o "Plano de Accão de Brasília para a Promoção, a 
Difusão e a Projecção da Língua Portuguesa" faz esta recomendação: "Nos pontos em 
que o Acordo admite grafias facultativas, é recomendável que a opção por uma delas, 
a ser feita pelos órgãos nacionais competentes, siga a tradição ortográfica vigente em 
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cada Estado-membro." Decorre desta recomendação que devíamos, por exemplo, 
continuar a escrever recepção (porque há a facultatividade receção/recepção). Mas 
podemos verificar que não é o que está a acontecer, já que o critério da pronúncia fala 
mais alto, sendo muito embora aquela que autoriza a arbitrariedade ortográfica.  

  É grande a confusão, e um breve exame ao que se passa nas instituições que já 
adotaram o Acordo mostra que ninguém o aplica corretamente e instituíram-se 
normas locais, casuísticas e decididas arbitrariamente, para impor normas que faltam, 
para suprir as incongruências e as contradições do AO (por exemplo, neste jornal em 
que escrevo, espectador começou por perder a consoante não articulada c, mas já a 
reconquistou). Como vai ser possível ensinar a ortografia nas escolas? Como reagirão 
os alunos quando um professor os ensinar a escrever uma palavra de uma 
determinada maneira e um outro professor os ensinar de maneira diferente?  

  A inexistência de um Vocabulário Ortográfico Comum (prometido para janeiro 
de 1992 e que era um dos requisitos da entrada em vigor do Acordo) torna tudo ainda 
mais complicado. Ou será que esse Vocabulário Ortográfico Comum não existe porque 
não pode existir e não passa de uma enorme falácia?  

  Limitei-me a falar do problema das duplas grafias e da facultatividade. Seria 
necessário falar também das contradições e da incoerência das regras da hifenização 
(por exemplo, cor-de-rosa com hífen e cor de laranja sem hífen); seria necessário 
discutir o critério da "consagração pelo uso" para justificar as exceções (e em todos os 
domínios, o AO é uma máquina de criar exceções); seria necessário falar do risco do 
fechamento vocálico por causa do desaparecimento das consoantes mudas (um risco 
de que falou, entre outros, Óscar Lopes); seria necessário falar da acentuação... Mas, 
para se perceber a confusão instalada, basta.  

  Em defesa do Acordo, o mais que pudemos ler foram textos refugiados nas 
questões genéricas das supostas vantagens de um acordo. Usou-se a estratégia do 
silêncio e do silenciamento 

  Um breve exame ao que se passa nos locais e instituições que adotaram o 
Acordo mostra que a sua aplicação fica sujeita a normas locais, casuísticas e decididas 
arbitrariamente 

 
Texto publicado na revista Atual de 25 de fevereiro de 2012 
 

 
 

  



Artigos de opinião sobre o AO90 
 

53 
 

Jornal: Expresso Título: Acordo ortográfico e bocejo... Data: 05/04/12 
Autor: José Alberto Quaresma Código: EX06 

 
 
Acordo ortográfico e bocejo...  
 
Com a adopção do novo acordo ortográfico a bagunça está instalada. Na 

mesma escola e na mesma turma, o mesmo professor, permite a utilização das duas 
grafias no mesmo teste. E valoriza ou desvaloriza o que bem lhe aprouver, o que se 
reflecte na avaliação de cada aluno.  

  A mãe de uma aluna do segundo ano proibiu a filha de aprender a ler a 
escrever segundo as normas do novo acordo ortográfico. A encarregada de educação, 
médica de profissão, considera, numa extensa carta ao ministro da Educação, que o 
novo acordo é baseado em diplomas hierárquica e constitucionalmente incompetentes 
para revogar decretos-lei vinculativos que impõem a norma ortográfica de 1945. 

  Já se gastaram rios de tinta na discussão do novo acordo. Não vou entrar nela. 
Circula por aí, em artigos de opinião, muita divergência assumida, pior ou melhor 
estribada. A uniformização pretendida, nomeadamente entre a Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, gorou-se.  

  Um dos mais aguerridos oponentes ao acordo ortográfico, Vasco Graça 
Moura, já o proibiu no seu Centro Cultural de Belém. Sabemos também que o 
coleccionador Berardo, também não precisa de acordos para se expressar, com 
elegância e erudição, na sua língua materna madeirense. Precisa é de euros, e muitos, 
para continuar a armazenar junto aos Jerónimos a sua arte. 

  O Brasil, um enorme e apetecível mercado editorial já se marimbou para o 
acordo ortográfico, assumindo sozinho o seu "Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa". Lá vamos de ter de vender um livrito ou outro numa grafia bizarra 
acordada. Os leitores irmãos que se amanhem. 

  Os meios de comunicação social sempre muito abertos à modernidade, na sua 
grande maioria, adoptaram o novo acordo. Mas não têm outra alternativa senão 
inserir, nas suas páginas, centenas de textos arcaicos saídos da pena de cronistas 
empedernidos. E imaginamos a angústia do copydesk (se ainda existir) ante o caracter 
a causar má impressão. 

  Os dedinhos, os meus, empurram-me ostensivamente para escrever em 
obsoleta ortografia. Como nasci depois de 1945, vejo-me constrangido a respeitar, até 
ver, a voz dos meus egrégios avós. E lá vou escrevendo, bem ou mal, como aprendi 
com o meu professor Andrade, em cima do estrado, a esconder com o seu corpanzil o 
crucifixo e os retratos de Thomaz e Salazar pendurados na parede. Aprendi, estes 
últimos, a não admirá-los. O primeiro, a respeitar, embora a frouxa fé deva soçobrar à 
primeira leitura da Bíblia, imposta pelo novo testamento do "Priberam". Se o 
conversor "Lince" não consegue converter muita gente, porque hei-de manter-me 
converso. E não converso mesmo sobre o acordo. 

  O que sei, e isto, é outra conversa, é que com a adopção do novo acordo 
ortográfico a bagunça está instalada nas escolas. Na mesma escola e na mesma turma, 
o mesmo professor, permite a utilização das duas grafias no mesmo teste. E valoriza 
ou desvaloriza o que bem lhe aprouver, o que se reflecte na avaliação de cada aluno.  
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  E não é só na disciplina de Língua Portuguesa. Em quase todas as outras 
disciplinas, a dúvida está firmada e não há autoridade ortopédica que nos valha. Digo 
ortopédica, e não ortográfica, porque o chamado "pontapé na gramática", que outrora 
magoava, agora passa a ser mais difícil de diagnosticar. 

  Não há nada pior para a aprendizagem de um aluno do que escrever certo ou 
errado, segundo critérios aleatórios, que não foram ponderados na sua aplicação 
prática, nem testados cientificamente, em devido e longo tempo.  

  O acordo precisa do acordo dos académicos e de nós utentes da língua que só 
somos convocados para assentir de bico calado. A carta desta mãe nem sei se vai ser 
lida por quem deve e muito. Desconfio que infelizmente perdeu muito do seu precioso 
tempo e deixou um problema linguístico para a filha de sete anos resolver em classe. 

  Brinquemos pois, em desacordo, ao acordo. Pela minha parte quando acordo, 
ortográfico, bocejo torto e bem sonoro. Tento resistir a curvar-me perante o 
endireita... se a coluna, ortográfica, o permitir. 
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Jornal: Público Título: ‘Velho do Restelo’, e com muito 
orgulho! 

Data: 15/01/12 

Autor: Octávio dos Santos, Jornalista e Escritor Código: PB01 

 
 
‘Velho do Restelo’, e com muito orgulho! 
 
Em Setembro de 2011, num dos vários “debates blogosféricos” em que 

regularmente participo, alguém — anónimo, claro! — chamou-me “Velho do Restelo” 
por ser contra o Acordo Ortográfico. Ao que eu respondi: “antes “Velho do Restelo” do 
que “piloto enviado por Baco”; antes céptico do que traidor.” E com muito orgulho! 

Como aos “acordistas” faltam argumentos e factos convincentes e racionais, a 
sua “defesa” habitual passa, precisamente, por chamar nomes aos que se opõem ao 
“aborto ortográfico”. E as calúnias mais frequentes são as de “bota-de-elástico”, 
“conservador”, “avesso à mudança”, ou outros termos semelhantes. Para eles, 
“mudar”… é sempre bom, mesmo que não seja necessário, mesmo que muitos (a 
maioria) não o queiram; eles acreditam que, porque se mudou antes (e há que saber 
sempre em que circunstâncias se processaram essas mudanças), nada de válido pode 
haver que impeça que se mude outra vez (e outra… e outra… e outra…). Os acordistas” 
são como ladrões que dizem para as suas vítimas: “Se já vos roubámos antes, em 
outras ocasiões, por que não haveremos de o fazer outra vez? Se já se habituaram a 
que vos tiremos coisas, por que é que refilam agora, quando já pouco vos resta?” 
Dizem eles que a língua tem de “evoluir”. Mas quem é que decide o tempo e o modo 
dessa “evolução”? 

Ao contrário de «acordos» e de «reformas» na ortografia anteriores, o AO90 
assenta numa alteração radical: já não se trata de substituir (o «ph» pelo «f», o «y» 
pelo «i») ou de simplificar (deixar de haver consoantes repetidas) mas sim de cortar, 
eliminar, letras e acentos que são necessários, que têm funções concretas. É uma 
«mudança revolucionária» através de uma «ditadura de uma (muito pequena) 
minoria». E aos que acharem abusiva a aplicação de expressões de cariz ideológico a 
um assunto cultural pode-se e deve-se recordar o que o «secretário-geral» João 
Malaca Casteleiro disse em 2008: o acordo ortográfico «não é uma questão linguística, 
é uma questão política». E quem é ele para ser um protagonista numa questão 
política? Quem é que lhe deu o poder para decidir, para determinar uma 
transformação tão profunda e fundamental de âmbito nacional? Não fui eu, de 
certeza, nem a generalidade dos portugueses. 

A questão fulcral aqui é, de facto, a de (saber quem tem) autoridade, 
legitimidade — científica, moral, política. De que decorre, por sua vez, um “confronto” 
inevitável e, aparentemente, inultrapassável: por um lado, os alguns) supostos 
“especialistas”, elitistas, por vezes com acesso privilegiado ao poder e “credibilidade” 
junto dele, que se consideram como que a “vanguarda da classe (operária ou literária)” 
e adoptaram como missão a sua vida instruir, “iluminar” as massas populares 
ignorantes; por outro lado, a esmagadora maioria da população, onde se incluem 
tanto entendidos como leigos, e que consideram que a língua, a ortografia, é um 
assunto demasiado importante para ser deixado apenas nas mãos de um qualquer 
grupo obscuro ou de uma qualquer sociedade secreta. Em suma, é um confronto entre 
não-democratas e democratas. 
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Ninguém tem o dever de aceitar (e de se habituar a) este AO, que é ilegítimo 
(na forma e no conteúdo), irracional e inútil. Ele seria inaceitável mesmo que obrigasse 
a uma verdadeira “uniformização” da ortografia… só que, para cúmulo do ridículo, o 
“acordo” não só não “uniformiza” como aumenta, por via do acréscimo de novas 
duplas grafias, o número de palavras “à paisana”! Repare-se: no Brasil continuará a ser 
“autorizado” escrever, por exemplo, “detectar” e “receptivo”; porém, em Portugal é 
suposto passar a escrever-se “detetar” e “recetivo”. E quem é que, honestamente, 
consegue jurar que, por exemplo, “espectador” e “espetador” se lêem da mesma 
maneira? Acaso alguém com um mínimo de juízo, de sensatez, irá alinhar nesta 
anedota? Acaso ainda restam algumas dúvidas quanto à utilidade e à validade (zero 
em ambos os casos) de todo este processo? 

Por os disparates serem tantos que já não é possível disfarçá-los, surgiu 
entretanto a ideia de que o AO90 é “corrigível”… apesar de continuar a ser 
“irreversível”. Se for tão “irreversível” como o acordo de 1945, estamos conversados… 
No entanto, não faltam, no grande “cemitério da História”, ideias, factos, entidades e 
até países “irreversíveis”. Como o “Reich dos 1000 anos”. Ou a URSS. Aliás, com o 
Adolfo ou com o José teriam sem dúvida carreiras de sucesso alguns dos mais fanáticos 
“acordistas” — em que se incluem alguns ditos “jornalistas” que admitem que têm de 
se “render” ao AO e que se vangloriam de ajudar a “quebrar a oposição” ao dito cujo 
por parte dos portugueses. É por isso que estes têm na subscrição da Iniciativa 
Legislativa de Cidadãos contra o Acordo Ortográfico (http://ilcao.cedilha.net/) a 
melhor resposta a dar a tamanha “declaração de guerra”… e demonstração de 
desprezo. 

  

http://ilcao.cedilha.net/
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Jornal: Público Título: Onde para o acento? Data: 23/01/12 
Autor: Nuno Pacheco, Jornalista Código: PB02 

 
 
Onde para o acento? 
 
Não estranhem o título. Se não lhe encontram sentido, saibam que, “agora”, é 

assim que se escreve. No tal “bom português” que por aí se vende como sabonetes. 
Um exemplo recente: na edição dos contos de juventude de John Cheever (Fall River e 
outros contos dispersos, Sextante, 2011), a mesma editora que dera à estampa os 
fulgurantes Contos Completos, em dois volumes e num português decente, cedeu à 
tentação da novilíngua. E o pobre Cheever é posto a “escrever” frases como esta (Pág. 
134): “Oh, para com isso, Charles! — disse a Sra. Dexter, impaciente.” Para com isso… 
fazer o quê, alguém explica? Cheever não pode, que já morreu. O tradutor também 
não, porque “é a lei” e ele não tem culpa nenhuma. A editora dirá o mesmo. E, como a 
vida não “para”, temos que aturar isto. 

Temos? Não é assim tão certo. A aplicação do acordo tem vindo a fazer-se, não 
por qualquer lógica ou aprendizagem mas por métodos mecânicos. Escreve-se um 
texto, enfia-se no Lince e já está. O Lince é uma espécie de Bimby para as letras, só 
que, em lugar de fazer bons cozinhados, produz péssimas mistelas. Há quem não se 
importe. O próprio José Saramago, em Junho de 2008, numa entrevista ao programa 
Diga Lá Excelência (do PÚBLICO, Rádio Renascença e RTP2), dizia: “Vou continuar a 
escrever como escrevo hoje. Não vou querer estar a ir constantemente ao dicionário 
ver se se escreve com ‘c’ ou não. Os revisores encarregam-se disso.” Mas aceitava o 
acordo como uma fatalidade: “Creio que temos de embarcar nesse comboio, mesmo 
que não gostemos muito. Não há outro remédio.” Haver havia, mas tanto insensato 
encolher de ombros ajudou a que não houvesse. Agora o negócio não “para”, como se 
vê. 

Na sua regular crónica na revista “Atual” (sic) do Expresso, Pedro Mexia, um 
dos vários que ali (e bem) escrevem “de acordo com a antiga ortografia”, veio na 
edição de 14 de Janeiro defender-se desse epíteto, dizendo que admiti-lo será “como 
se a língua que a maioria dos portugueses ainda usa se tornasse por simples decreto 
‘antiga’: antiquada, decrépita, morta.” E, a dado passo, também ele assinala “os 
imparáveis espalhanços de um ‘pára’ do verbo ‘para’ que perde o acento e talvez o 
assento.” Já alguém lembrou, ajuizadamente, que a aplicação da nova norma a certas 
frases daria disparate pela certa. Por exemplo, em lugar de “greve geral pára o país”, 
ficaria “greve geral para o país”. Totalmente diferente, não? E como ficaria o título de 
uma das mais recentes crónicas de Miguel Esteves Cardoso, “Alto e pára o baile”? 
“Alto e para o baile”? A primeira manda parar de dançar; a segunda apela a que se 
dance. Que idiota terá sancionado isto? 

Talvez todos. Talvez nenhum. O certo é que já se admite que, sim, talvez haja 
correcções ao acordo, não se sabe quando, mas esta poderá até ser uma delas. E o que 
sucederá depois, não nos dizem? Venderão os acentos à parte, avulsos, em bolsinhas 
de plástico, para colarmos nos livros antes assassinados por tamanha displicência? 
Pedirão desculpa? Indemnizarão os leitores? Serão presos? Nada disso sucederá, 
porque a estupidez, e não só em Portugal, não é crime. É um modo de vida. E em geral 
lucrativo. 
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Jornal: Público Título: Um acto político de 
empobrecimento cultural 

Data: 03/02/12 

Autor: Luís Lobo Código: PB03 
 

Um acto político de empobrecimento cultural 
 
A imposição do novo Acordo Ortográfico (AO), à margem do quadro legal 

vigente que prevê um período de não obrigatoriedade da sua utilização até 2015, tem 
suscitado um debate público interessante que só tem reforçado as razões dos que se 
lhe opõem. 

Na verdade, as mais relevantes manifestações de apoio ao AO traduzem-se 
pelo “aproveitar do momento” para que a sua aplicação seja um negócio e pela sua 
imposição nas escolas portuguesas. Para milhares de professores, esta determinação, 
adoptada por aproveitamento do desconhecimento dos contornos de uma simples 
resolução da Assembleia da República, transformada em instrumento de revogação de 
um decreto-lei, é uma violência. Os últimos Governos correram a transformar em 
norma imediata o conteúdo desta resolução, quando fazem tábua rasa de outras 
resoluções que têm o mesmo peso político e que são, social, económica e 
politicamente, muito mais relevantes e importantes. Esta pressa reforça a defesa de 
que a decisão tomada pelos órgãos de soberania, mais do que científica, socialmente 
relevante ou culturalmente interessante, é meramente política. 

É o interesse económico que prevalece e, mais uma vez, a perda de soberania 
que sobressai. 

O que pode justificar que a imposição de uma decisão ilegal a quem se lhe opõe 
tenha mais razão de ser do que a liberdade de opção, quando a própria lei estabelece 
o direito de escolher entre a ortografia da revisão de 1945 e o novo acordo 
ortográfico? 

Por que razão se acham as maiorias parlamentares constituídas nos últimos seis 
anos no direito de impor, ao Povo que as elegeu, regras que dois terços dos 
portugueses recusam? 

Porque preferem os decisores políticos ignorar pareceres científicos e de 
organizações idóneas no domínio da investigação e da análise linguística, optando por 
um brutal empobrecimento da língua portuguesa, ao não respeitar a origem 
etimológica dos seus vocábulos, a sua extraordinária e única sonoridade e a própria 
estética da escrita? 

O que pode levar os políticos a determinar a obrigatoriedade da utilização do 
novo Acordo Ortográfico em documentos oficiais ou em actos públicos se existe um 
período transitório no decurso do qual o Parlamento pode ainda decidir pela 
suspensão da sua aplicação? 

Qual a motivação para que a arrogância política sujeite os resistentes à 
aplicação do novo acordo ortográfico, quando não existe qualquer razão para que o 
inverso não aconteça? 

Porque é que os decisores políticos adoptaram um comportamento parolo, 
adequando, como dizem, a língua portuguesa escrita à língua portuguesa falada, 
quando a nação mais populosa não o fez da mesma maneira e quando a uniformização 
da escrita foi a razão mais invocada para que este acordo ortográfico se efectivasse, 
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apesar de ter sido o Brasil o primeiro a denunciar a uniformização operada com a 
revisão de 1945? 

Uma língua é tão mais rica quanto maior for a diversidade que apresenta. Esta 
decisão ilegal dos políticos que assumem o poder desde 1990 é tanto mais 
incompreensível quando uma pretensa unidade linguística dos países de língua 
portuguesa é comprometida com a não adesão de Angola e Moçambique ou quando o 
que se transformou numa regra para Portugal tem tantas excepções no Brasil, 
precisamente a nação com mais falantes de português. A fraca implantação e 
afirmação, no mundo, do português escrito e falado em Portugal, podendo ter raízes 
fonológicas, não iliba os responsáveis políticos que desistiram de afirmar a cultura 
portuguesa fora de portas. Veja-se o miserável papel que o Instituto Camões tem 
desempenhado ao optar pela redução do apoio ao ensino do Português no 
estrangeiro, junto das nossas comunidades de emigrantes que poderiam ser um dos 
veículos mais importantes da difusão da cultura e da língua portuguesa. 

E porque não há justificação para o injustificável, reforça-se a motivação para 
que os que podem e querem subscrever a Iniciativa Legislativa de Cidadãos (em http:// 
ilcao.cedilha.net/) sejam cada vez mais. Uma iniciativa que visa, democraticamente, 
levar ao Parlamento, de novo, esta discussão e, eventualmente, ver suspensa a 
aplicação deste AO. E é tão fácil fazê-lo, bastando, para tal, que usemos de um direito 
consignado na nossa Constituição da República, a qual, já agora, não está escrita com 
este Acordo Ortográfico. 
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Jornal: Público Título: Grande Vasco Data: 05/02/12 
Autor: Miguel Esteves Cardoso Código: PB04 

 
 
Grande Vasco 
 
Nunca conheci um homem com nome de Vasco de quem eu não gostasse. Não 

posso declarar a mesma coincidência com qualquer outro nome, feminino ou 
masculino. Os Vascos são abençoados. Mesmo quando exageram (sobretudo o Vasco 
Gonçalves), é difícil negar que não são movidos por boas intenções e honestidade 
intelectual. Muito me alegrou a primeira página do PÚBLICO de anteontem, assim 
como as páginas 4, 32 e 36, em que se noticiava e elogiava a decisão de Vasco Graça 
Moura, depois de ter consultado e obtido o apoio unânime do conselho de 
administração do Centro Cultural de Belém, de mandar à merda o Acordo Ortográfico. 

António Mega Ferreira é meu amigo mas, mesmo que não fosse e eu julgasse 
friamente o que fez, nunca deveria ter sido substituído no CCB. Por ninguém. Estava 
ele ou não estava a fazer um excelente e independente trabalho, como sempre fez 
onde quer que estivesse? Estava.  

Francisco José Viegas que, por ser um gajo porreiro, foi porreiro de mais, não 
fez o finca-pé que deveria ter feito, Foi uma atitude inteligente. Mas feia. 

Vasco Graça Moura não é meu amigo mas é como se fosse: Admiro-o e gosto 
dele, como pessoa. Apesar de ele ser trauliteiro e boçal quando defende o PSD: um 
partido que respeito mas que ele, lealmente, prejudica com excessivo afã sincero. É 
uma nódoa que lhe fica bem. 

Em 1985, na biblioteca do Grémio Literário, conhecemo-nos ejuntámo-nos no 
Movimento Contra O Acordo Ortográfico. A luta continua. 
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Data: 10/02/12 

Autor: Manuel Villaverde Cabral Código: PB05 

 
 
Consoantes mudas ou colunistas surdos?  
 
O colunista Rui Tavares decidiu adoptar, na sua crónica de 6 de Fevereiro, um 

tom pretensamente jocoso para criticar a decisão do novo presidente do CCB, Vasco 
Graça Moura, de não aplicar o chamado “acordo ortográfico” imposto aos 
portugueses, apesar da forte mobilização que se registou no país contra ele e do facto 
de dois dos maiores países de língua ofi cial portuguesa, Angola e Moçambique, não 
terem ratificado o respectivo tratado. Fez mal. Quis ser engraçado, mas não teve 
piada.  

O assunto é demasiado sério e não se resolve com ofensas avulsas contra uma 
pessoa que há mais de uma década se dedicou a rebater os escassos argumentos 
esgrimidos por alguns raros dicionaristas agindo por conta de interesses políticos mal 
compreendidos. Tavares apresenta-se como arauto do alinhamento da ortografia do 
Português europeu pela do Português do Brasil, mas não adianta um único argumento 
a favor do “acordo”.  

Mistura alhos com bugalhos e agita todos os episódios da crónica política 
recente para “gozar” com as justificadas dúvidas de Graça Moura e dezenas de 
milhares de outros portugueses (e alguns brasileiros) que conseguiram bloquear a 
primeira tentativa de nos impingir o dito “acordo”. Porém, toda a sua jocosa pirotecnia 
não acrescenta um átomo às débeis falácias dos professores Houaiss e Casteleiro, 
quando entenderam “fazer política com a língua” em vez de “fazerem verdadeira 
política da língua”, como acontece igualmente com Tavares.  

Ora, o “acordo” não é mau para um país abstracto chamado Portugal e para os 
“conservadores” de quem o colunista se pretende rir. Nem sequer é apenas mau para 
a ortografia e a fonética do Português europeu; é mau sobretudo para a já de si defi 
ciente aprendizagem do Português. Só para dar um exemplo, as consoantes mudas” 
que Tavares pretendeu ridicularizar logo no título da crónica não são tiques de bota-
de-elástico. Têm funções fonéticas e etimológicas relevantes que só o esquecimento, 
para não dizer outra coisa, faz desprezar. Foneticamente, abrem as vogais que se lhe 
seguem e permitem distinguir, por exemplo, “recessão” de “recepção”, já que a 
tendência do Português europeu falado é, como se sabe, para o chamado 
“emudecimento” das próprias vogais não sinalizadas.  

Além disso, etimologicamente as ditas consoantes “mudas” servem para 
identifi car étimos comuns, não só dentro do próprio Português, como por exemplo 
em “Egipto” e “egípcio”, sendo o “p” alegadamente mudo na primeira palavra e 
pronunciado na segunda; como também para identifi car étimos comuns noutras 
línguas europeias: “acção” e “activo”, por exemplo, pertencem a uma vasta família 
etimológica presente não só em línguas latinas como o Francês (“action”, “actif”) mas 
também no Inglês (“action”, “active”). Por outras palavras, a etimologia e a sua 
representação gráfica ajudam-nos a saber de onde vimos, se é que a história conta 
alguma coisa para quem se assina como historiador. 

http://ilcao.cedilha.net/?p=4506
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A cedência à ortografia brasileira talvez faça vender alguns dicionários mas será 
altamente prejudicial para a aprendizagem da língua pelas futuras gerações de 
Portugueses da Europa, que já não precisam de ser desajudados. As profundas 
alterações introduzidas pelo presente “acordo” na ortografia portuguesa não são 
equivalentes à substituição do “ph” de “pharmácia” por “f ”, pois esta alteração não 
afectou a fonética da palavra, como a supressão do “c” mudo afectará a pronúncia dos 
compostos do étimo “afecto” se este “acordo” for por diante. Ignora Rui Tavares o que 
aconteceu ao fonema “güe” na palavra “bilingüe” quando o trema foi suprimido em 
Portugal (o Brasil não nos acompanhou e fez bem)?  

O colunista devia saber que é muito feio tentar desvalorizar os argumentos 
alheios com piadas de mau gosto. Não foi à toa que a grande maioria dos linguístas 
portugueses e muitos brasileiros não cedeu a mal compreendidas motivações políticas 
na defesa da ortografia, da fonética e da etimologia do Português em que nos temos 
entendido, até agora, neste pequeno rectângulo do Sudoeste europeu. Tanto mais 
que, como é bem sabido, o Português falado e escrito no Brasil não vai parar a sua 
fortíssima dinâmica própria lá porque a classe política portuguesa assinou um “acordo” 
artificial que só prejudica a aprendizagem e o correcto domínio do Português de cá! 
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Jornal: Público Título: Uma lança de África Data: 13/02/12 
Autor: Nuno Pacheco, Jornalista Código: PB06 

 
 
Uma lança de África 
 
Diz-se “meter uma lança em África” como sinónimo de vencer uma grande 

dificuldade. Pois bem: há dias, a lança virou-se, directamente de África, contra o 
“lançador”. Em extenso editorial, o Jornal de Angola escreveu o seguinte: “Sabemos 
que somos falantes de uma língua que tem o Latim como matriz. Mas mesmo na 
origem existiu a via erudita e a via popular. Do ‘português tabeliónico’ aos nossos dias, 
milhões de seres humanos moldaram a língua em África, na Ásia, nas Américas. 
Intelectuais de todas as épocas cuidaram dela com o mesmo desvelo que se tratam as 
preciosidades.” E mais adiante: “Ninguém mais do que os jornalistas gostava que a 
Língua Portuguesa não tivesse acentos ou consoantes mudas. O nosso trabalho ficava 
muito facilitado se pudéssemos construir a mensagem informativa com base no 
português falado ou pronunciado. Mas se alguma vez isso acontecer, estamos a 
destruir essa preciosidade que herdámos inteira e sem mácula.” E a findar: “O 
português falado em Angola tem características específicas e varia de província para 
de província para província. Tem uma beleza única e uma riqueza inestimável para os 
angolanos mas também para todos os falantes. Tal como o português que é falado no 
Alentejo, em Salvador da Baía ou em Inhambane tem características únicas. Todos 
devemos preservar essas diferenças e dá-las a conhecer no espaço da CPLP. A escrita é 
‘contaminada’ pela linguagem coloquial, mas as regras gramaticais, não. Se o étimo 
latino impõe uma grafia, não é aceitável que através de um qualquer acordo ela seja 
simplesmente ignorada. Nada o justifica. Se queremos que o português seja uma 
língua de trabalho na ONU, devemos, antes do mais, respeitar a sua matriz e não pô-la 
a reboque do difícil comércio das palavras.” 

Ouviram, discípulos de Malaca & Bechara? Se lhes parece mal, por vir de 
africanos, então ouçam lá um brasileiro: “O acordo ortográfico é um aleijão. 
Linguisticamente malfeito, politicamente mal pensado, socialmente mal justificado e 
finalmente mal implementado. Foi conduzido, aqui no Brasil, de modo palaciano: a 
universidade não foi consultada, nem teve participação nos debates (se é que houve 
debates além dos que talvez ocorram durante o chá da tarde na Academia Brasileira 
de Letras)”. Mais: “A ortografia brasileira não será igual à portuguesa. Nem mesmo, 
agora, a ortografia em cada um dos países será unificada, pois a possibilidade de 
grafias duplas permite inclusive a construção de híbridos.” E agora o tal “difícil 
comércio das palavras”: “Nem vale a pena referir mais uma vez o custo social de ta l 
negócio: treinamento de docentes, obsolescência súbita de material didático adquirido 
pelas famílias, adequação de programas de computador, cursos necessários para 
aprender as abstrusas regras do hífen e outras miuçalhas.” Assim fala Paulo Franchetti, 
critico literário, escritor e professor titular da Universidade Estadual de Campinas, em 
entrevista ao blogue Tantas Páginas. 

Foi você que pediu um acordo ortográfico? Não? Então descubra quem o 
encomendou. Os angolanos e os brasileiros já sabem. Daí estas lanças, tão hábeis e 
certeiras.  
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Jornal: Público Título: (Des)acordo ortográfico Data: 22/02/12 
Autor: Joaquim Jorge Código: PB07 

  
 
(Des)acordo ortográfico 
 
Eu não vou aderir nunca ao acordo ortográfico. Vou escrever sempre como 

aprendi e me ensinaram. Acho este acordo um embuste, feito de uma forma 
apressada e imposto, mas não aceite. A diversidade numa língua é uma mais-valia 
cultural, todos os países lusófonos se entenderam na linguagem e escrita, as suas 
divergências sempre foram políticas ou de outra índole. 

Este acordo é um erro, a língua portuguesa é um factor de identidade e de 
valor cultural inequívoco. A cultura não pode nem deve ser colonizada. A história 
ensinou-nos que o colonizador mais cedo ou mais tarde é expulso e rejeitado. 

A língua é algo inegociável e patriótico, nada se consegue à força . Eu vou 
continuar a escrever como antigamente. A diversidade de vocabulário escrito e falado 
no Brasil, Angola, Portugal , Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e noutros são uma riqueza 
cultural. 

Para muitos portugueses que vão iniciar a escola primária com 6 ou 7 anos 
poder-se-á ensinar e referir as novas prescrições e vocabulário, mas para quem tem 40 
ou 50 anos é um insulto obrigar a escrever "espetáculos", e não espectáculos , 
escrever "Egito" e não Egipto, etc., etc. 

Não contem comigo. Quando escrevo um artigo de opinião para um jornal 
vinco no fim do texto que escrevo ao abrigo do antigo acordo ortográfico, aliás não sei 
escrever ao abrigo do novo acordo e nem me interessa saber nem perceber. 

Cresce em várias frentes a recusa e contestação do novo OA (acordo 
ortográfico). Não é só a decisão de Vasco Graça Moura de não aderir no CCB ao novo 
acordo, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa também não aderiu, há várias 
petições a correr, uma queixa na Provedoria de Justiça, uma Iniciativa Legislativa de 
Cidadãos. Poderão não passar de protestos sem consequência, mas o que seria 
correcto, justo e perceptível era fazer-se um referendo. 

Não se muda uma língua por decreto, contra a vontade de um povo e contra a 
maioria de pareceres técnico-científicos. O que é imposto dificilmente é aceite. 
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Jornal: Público Título: O AO90 está em vigor? Onde? Data: 27/02/12 
Autor: Paulo Jorge Assunção, docente e investigador Código: PB08 

 
 
O AO90 está em vigor? Onde? 
 
O 18.º Governo entendeu, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

8/2011, de 25/1 (RCM), pôr em vigor o acordo ortográfico de 1990 (AO90), tornando 
obrigatória a sua aplicação “em todos os actos, decisões, normas, orientações, 
documentos, edições, publicações, bens culturais ou quaisquer textos e comunicações, 
sejam internos ou externos, independentemente do suporte, bem como a todos 
aqueles que venham a ser objecto de revisão, reedição, reimpressão ou qualquer outra 
forma de modificação”, lê-se no preâmbulo.  

Ora, para que se perceba, de modo sumário (portanto, redutor), o que está em 
causa, convém examinar o texto dessa RCM. 

Lê-se, ainda no preâmbulo, que o AO90, “assinado em Lisboa em 1990, (…) 
incide apenas sobre a ortografia, mantendo-se a pronúncia e o uso das palavras 
inalteráveis” e, mais à frente, “Esta resolução adopta, ainda, o Vocabulário Ortográfico 
do Português, produzido em conformidade com o Acordo Ortográfico, e o conversor 
Lince (…) ambos desenvolvidos pelo Instituto de Linguística Teórica e Computacional 
(ILTEC) com financiamento público do Fundo da Língua Portuguesa”. 

No n.º 1 surge a determinação curiosa de que as entidades visadas (“o Governo 
e todos os serviços, organismos e entidades sujeitos aos poderes de direcção, 
superintendência e tutela do Governo”) “aplicam a grafia do Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa, aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 26/91 e 
ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 43/91, ambos de 23 de Agosto”, 
o que pressupõe que essa grafia é conhecida e pode ser consultada e utilizada. E, de 
curiosidade em curiosidade, chegamos ao n.º 6 da RCM, onde se lê que o Governo 
resolve “adoptar o Vocabulário Ortográfico do Português e o conversor ortográfico 
Lince, disponíveis no sítio da Internet www.portaldalinguaportuguesa.org e nos 
respectivos sítios da Internet dos departamentos governamentais”. 

Conclui-se, então, que a aplicação do AO90 consiste na adopção de qualquer 
coisa que não o próprio acordo, e que se designa por “Vocabulário Ortográfico do 
Português” e “conversor ortográfico Lince”. 

O mistério adensa-se. Buscando a verdade oculta, percebe-se que tais 
designações são de trabalhos elaborados por empreitada, por umas pessoas 
(certamente, financiadas) a quem o Governo alienou a incumbência da criação de uma 
suposta norma! O Estado “legisla” por encomenda! 

Portanto, à pergunta “o que é que diz o Acordo Ortográfico?”, o Estado 
responde, com secular sabedoria, “não faço a mínima ideia, mas vou ali perguntar a 
umas pessoas que eu conheço e já venho”. 

Para quem não esteja a perceber nada, por não ter lido o AO90, esclareço. O 
texto publicado no Diário da República de 23-8-1991 não contém, realmente, a nova 
grafia das palavras. O que se lê, num Anexo, é apenas um conjunto de regras gerais 
(muito mal feitas), para serem mais tarde concretizadas (artigo 2.º do AO90) através 
do estabelecimento de um vocabulário ortográfico comum a todos os países 
signatários (ou seja, por via de outro acordo, específico), que nunca foi feito.  
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Isto significa que o AO90 ficou (nos seus próprios termos) inaplicável, suspenso 
de facto futuro. Não sou eu quem o diz. É o texto do AO90 que é explícito. 

E, no meio do absurdo, tem lógica que assim seja, pois ninguém sabe ao certo 
explicar o que significa escreve-se quando se pronuncia”, porque isso retira o “h” ao 
verbo “haver”, por exemplo, e deixa a dúvida acerca do “p” em “excepto”, porque o 
João não diz o “p”, mas a Maria diz o “p”. Se o Estado se comprometera, com os 
demais signatários, a elaborar o vocabulário comum, não poderia entregar a mãos 
incertas aquilo que nem sequer é seu: a Língua Portuguesa. 

Postos à solta, os legisladores por contrato andaram a inventar. Já que estavam 
“com a mão na massa”, moldaram (com os pés?) o próprio acordo (que não lhes 
pareceu suficientemente mau…), cortando consoantes a granel, como se não houvesse 
amanhã! 

O acordo, na Base IV, prevê duplas grafias?! Nada disso! O acordo prevê, mas 
eles não deixam! Com a legitimidade democrática do recibo verde e a sensibilidade 
linguística da retroescavadora, esta troika oculta reinventou a Língua, segundo o 
insondável critério do “acho que fica melhor assim”. No entusiasmo, aproveitou o 
facto de o AO90 ser aberto e impreciso e, milhares de euros mais tarde, eis que pariu 
esta malformação inviável, a que chamam VOP e LINCE. E é como estamos. Porém, 
num Estado de Direito, de onde a certeza e a segurança não devem ausentar-se, as 
coisas não são assim. 

Por isso, sem norma técnica com valor jurídico que as defina, as regras gerais 
do AO90 não vigoram. 

Como se entende, pois, esta desenfreada imposição do disparate? É simples. A 
maioria das pessoas não leu o texto do acordo. Diz-se que aquilo é obrigatório. Os 
impostos pagam as acções de (de)formação nos serviços públicos e nas empresas. 
Começa a usar-se o barbarismo de modo generalizado. E pronto! A mentira torna-se 
verdade e não se fala mais nisso. 

Mas, “há sempre alguém que resiste”. Por isso, se as iniciativas em curso 
prosseguirem, designadamente a Iniciativa Legislativa de Cidadãos que visa suspender 
a asneira (v. http://ilcao.cedilha.net/), bem como as políticas e judiciais, além da 
legítima desobediência civil, ainda veremos os de sempre, já virados do avesso de 
modo politicamente correcto, berrando nos púlpitos “não fui eu! eles obrigaram-me! 
eu estive sempre do lado certo!”. 

Pena o imortal Eça de Queiroz não estar cá para escrever o 2.º tomo de O 
Conde d’Abranhos!  
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Jornal: Público Título: Dermatologia e resistência 
silenciosa 

Data: 29/02/12 

Autor: Francisco Miguel Valada Código: PB09 

 
 
Dermatologia e resistência silenciosa 
«Depois, a escrita não reproduz fielmente a fala, como sugere a metáfora 

tantas vezes repetida de que “ela é a roupagem da língua oral”. Ela tem as suas leis 
próprias e tem um caminho próprio.» Joaquim Mattoso Camara Jr., Estrutura da Língua 
Portuguesa, Petrópolis, Vozes, 2009 [1970], p. 20. 

«Como seria a nossa vida se tivéssemos de raciocinar letra a letra para 
descodificar as palavras?» Nuno Crato, O “Eduquês” em Discurso Directo, Lisboa, 
Gradiva, 2011 [2006], p. 103. 

 
1. Todos os dias, ao final da tarde, ocorre um fenómeno a oeste, ao qual, sem 

sombra de estupefacção, continuamos a atribuir o nome de pôr do Sol. O nome dado 
ao fenómeno, consequência da nossa percepção em contemplação pura do horizonte, 
não é corroborado pela actual acepção do movimento dos corpos celestes. Desde que 
Galileu, em resistência murmurada, mas não silenciosa, terá pronunciado “eppur si 
muove”, conceptualmente, o pôr do Sol lá foi deixando de existir. Alguns séculos mais 
tarde, mais propriamente em Junho do ano passado, saiu do prelo o manual “Saber 
Usar a Nova Ortografia”, de Edite Estrela, Maria José Leitão e Maria Almira Soares, 
cujos segmentos de recapitulação histórica (pp. 18-27) e de carácter substantivo (pp. 
29-226) me merecem comentários, mas, por evidentes limitações de espaço para 
apreciação justa e recta, não serão hoje objecto de análise.  

Interessa-me, por ora, rebater exclusivamente a vertente conceptual do livro 
de Estrela, Leitão & Soares, traçada no lapidar “a ortografia não é mais do que a 
aparência da língua, a sua pele” (p. 14), uma reiteração de ideia já enunciada pela 
primeira Autora, na página 18 do livro “A Questão Ortográfica”, de 1993, encontrando-
se agora a frase despojada do remate original “e por isso de importância secundária”.  

Qualquer redução do conceito ortografia ao papel de actriz secundária é 
inexacta e desprovida de sentido em sociedades em que a escrita influencia e domina 
aspectos essenciais do quotidiano. Desde o final dos anos 70 do século passado, têm-
se realizado estudos que consideram aspectos que não são devidamente considerados 
pelas Autoras: a influência da ortografia no conhecimento da língua e o primeiro 
contacto com determinadas palavras estabelecido através da escrita e não da 
oralidade. Sem entrar em pormenores (a bibliografia é extensa, pormenorizada e 
posso facultá-la), pensemos na diferença em termos de relação com a língua entre 
quem sabe ler e escrever e quem não sabe e na discriminação associada a esta 
dicotomia.  

Na página 14 da obra em apreço, as Autoras sugerem que “as alterações do 
novo acordo ortográfico” vão no sentido de “reduzir ao mínimo o desacordo entre a 
palavra e a linguagem escrita” (in Maria Leonor Carvalhão Buescu, “Gramáticos 
Portugueses do Século XVI”, 1978, p. 29). Contudo, ao contrário do postulado das 
Autoras, o Acordo Ortográfico de 1990 (AO90) não reduz, antes amplia, “o desacordo 
entre a palavra e a linguagem escrita”. A base IX suprime acentos desambiguadores e a 
base IV elimina consoantes com valor de acento. Em português europeu, além de 
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outros aspectos, também o grau de correspondência existente entre os planos escrito 
e oral é gravemente afectado pelo AO90.  

Quanto ao “a ortografia não é mais do que a aparência da língua, a sua pele”, a 
metáfora de Estrela (1993) e de Estrela, Leitão & Soares (2011) falha o objectivo 
pretendido (alegar que a ortografia é aparência da língua, tal como a pele é aparência 
do corpo), pois o elemento pele não é aparência, é essência. A pele, além de 
contracenar com o fígado na saga “qual é o maior órgão do corpo humano?”, é 
protectora do organismo contra agressões externas e reguladora da temperatura do 
corpo, impede a desidratação e desempenha um papel crucial no recurso a um dos 
dois sentidos afectados pelo AO90: o tacto português.  

A propósito, se para este desfecho me tivesse alicerçado na plataforma 
adoptada pelo Governo português, o Vocabulário Ortográfico do Português (VOP), 
desenvolvido pelo Instituto de Linguística Teórica e Computacional (ILTEC), a “base de 
legitimação científi ca” (p. 11) das Autoras, ter-me-ia deparado com mais uma das 
disparidades entre português europeu e português do Brasil criadas pelo AO90. 
Contudo, o que se passa é bem mais grave. Diz-nos o VOP do ILTEC que “tacto” e 
“olfacto” apenas se escrevem com cê no Brasil. Isto é francamente estranho. “Olfacto” 
e “tacto” não surgem no Dicionário Houaiss (edição de 2009) e no Dicionário da Língua 
Portuguesa Contemporânea (2001), organizado por Malaca Casteleiro, coautor do 
AO90, aparece a pronunciação do cê no “olfacto” do português europeu. As Autoras 
podem repetir até à exaustão que “a aproximação [?] ortográfica não interfere com 
(…) a ortoépia” (p. 13), mas, a partir de “olfato” [sic] AO90, quem tira legitimidade à 
pronunciação daquele cê? Um vocabulário ortográfico. 

2. Ao ler o editorial d’A Bola de 31/12/2011, recordei-me de Marx in Soho, peça 
de Howard Zinn, em que Karl Marx regressa do Além, para nos explicar aquilo que 
pensa. Sem intermediários. A páginas tantas, Marx vagueia pelas ocorrências 
posteriores à captura de Napoleão III. As tropas de Bismarck invadem Paris e a 
recepção que obtêm é mais devastadora do que violência e ira da população. As 
estátuas estão envoltas em panos negros e há uma imensa, invisível e silenciosa 
resistência. Perante este cenário, as tropas partem, temendo essa resistência. 
Silenciosa.  

Provavelmente, o director d’A Bola assistiu à peça e pensou que, através da 
silenciosa resistência nela reflectida, obteria os mesmos resultados. No editorial de 
31/12/2011, lê-se o seguinte: “A partir da sua próxima edição (2 de Janeiro), primeira 
do ano de 2012, A Bola adere ao acordo ortográfico. Para trás fica um tempo de 
silenciosa resistência a um acordo do qual profundamente discordamos.” Foi 
efectivamente silenciosa. Nem chegou aos calcanhares duma consoante não 
pronunciada. Não fixou nada, não teve qualquer importância e ninguém deu por ela. 
Foi profunda. Só nos apercebemos que existia no dia da capitulação.  

Como se sabe, a silenciosa resistência de Vítor Serpa produziu frutos: o AO90 
instalou-se na redacção d’A Bola e estendeu-se num pachorrento sofá, charutando 
triunfalmente. Num país europeu em que todos têm o direito de exprimir e divulgar 
livremente aquilo que pensam pela palavra, o director dum jornal com tiragem de 120 
mil exemplares preferiu respeitar votos de silêncio e quebrá-los apenas no momento 
da rendição. Eis um exemplo a não seguir. 

3. Como diz Michael Cahill (noutro contexto), não são factores linguísticos que 
determinam a aceitação duma ortografia, mas “aquilo que as pessoas querem”. A 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=lemma&lemma=381&highlight=%5etato$
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=lemma&lemma=74381&highlight=%5eolfato$
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direcção do PÚBLICO não quer o AO90, eu não quero o AO90, aparentemente, poucos 
o querem. Em vez de silenciosas resistências e fugas para a frente, subscreva-se a 
Iniciativa Legislativa de Cidadãos (http://ilcao.cedilha.net). 
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Jornal: Público Título: Eterno Desacordo Data: 01/03/12 
Autor: Pedro Lomba, jurista Código: PB10 

 
 
Eterno desacordo 
 
Prova provada e infalível de que o Acordo Ortográfico não conseguirá 

harmonizar a língua portuguesa, contra o que mais temem os seus críticos e 
porventura mais desejam os seus defensores, descobri-a eu anteontem numa notícia 
banal do “Jornal de Negócios”. 

Em nota meramente factual contava-se que o ministro da Economia, o nosso 
Álvaro, fora inspeccionar uma lucrativa empresa em Aveiro que exporta autoclismos 
para todos os continentes. No título dizia-se: “Ministro da Economia visita maior 
produtor europeu de autoclismos”. 

O país precisa de lavamento, pelo que podemos compreender o empenho do 
ministro na visita. Mas veio-me à memória uma história que li, já não sei onde, pelo 
punho do jornalista e escritor Ruy Castro. (Entretanto, dizem no Brasil que ele está 
doente; esperamos que recupere bem e depressa). Pois em 1973 Ruy Castro chegou a 
Lisboa para trabalhar numa revista brasileira cá editada. No primeiro dia de trabalho 
houve um problema na casa de banho e ele pediu à secretária: “Isabel, chame o 
bombeiro para consertar a descarga da privada”. 

Isabel apenas percebeu o nome próprio e o “por favor”. Mas um colega do 
lado, brasileiro-português, já acostumado aos labirintos da língua entre Portugal e 
Brasil, traduziu o pedido: “Isabel, chame o canalizador para reparar o autoclismo da 
retrete”. E então sim, Isabel percebeu. 

Tudo isto conta Ruy Castro. Como foi que surgiram entre nós os vocábulos 
‘autoclismo’ e ‘retrete’, enquanto os brasileiros escolheram os termos ‘bombeiro’ e 
‘privada’? Eu sei que a troika não trata destas coisas. Etimologicamente, aprendo no 
Houiass, “autós” significa em grego “por si mesmo” e “klusmós” “acção de lavar”. 
Privada entrou mais tarde e sem este amparo clássico. É produto duma outra 
civilização. 

Nunca alinhei especialmente nas brigadas pró ou contra a unificação da 
ortografia. Por falta de competência não iria acrescentar nada ao debate. O que posso 
dizer é que nenhum acordo de escrita entre Brasil, Portugal e a África lusófona irá 
erradicar estas diferenças de vocabulário. E muitas outras existem, como toda a gente 
sabe. 

Um brasileiro ficaria apatetado com a notícia do “Jornal de Negócios”. Quando 
o bloguista anonimamente conhecido de “O Meu Pipi” publicou as suas reflexões no 
Brasil, foi preciso uma edição especial que tornasse aquele vernáculo acessível aos 
brasileiros. Desde lado passa-se o mesmo. O Acordo Ortográfico tem sido muito 
atacado por fazer da língua falada métrica e padrão da língua escrita. Mas não existe 
acordo que resolva este eterno desacordo. 
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Jornal: Público Título: Cor-de-laranja Data: 04/03/12 
Autor: Rui Cardoso Martins Código: PB11 

 
 
Cor-de-rosa laranja 
 
Do que gosto no novo Acordo Ortográfico, tão inclinado para o Brasil, é do seu 

lado português, como eu: um bocado feito em cima do joelho. Matou a paz da língua 
(e nisso está de acordo com o espírito económico e político do seu tempo, aspecto 
importante… espera, aspeto). 

Já nem conseguimos olhar um pôr do Sol sem pensar como é que se escreve. 
Cheguei à conclusão, talvez precipitada, de que o… o pôr-do-sol… é uma coisa usual, 
uma vez que acontece todos os dias na minha terra, e todos os namorados, tristes ou 
felizes, falam dele e imputam-lhe responsabilidades, portanto devia manter os hífenes. 

Espera aí, pôr do Sol já não tinha hífen antes do acordo. Malditos. 
Vamos discutir o problema depois da descrição da viagem: vinha pela A6, do 

Alentejo, na auto-estrada que rasga o país de leste a oeste, paralela ao Tejo dos 
bravios penedos espanhóis, das portas de Ródão, da lezíria ribatejana, das tágides nuas 
de Lisboa, blá-biá, cai o Sol na planície alentejana e deixa-me ver, em recorte, a 
silhueta cabeçuda dos sobreiros, o quadrúpede pertil das vacas que pastam ao 
anoitecer. Extraordinária Natureza!, os tons do crepúsculo, brilhantes e contrastados, 
num céu que deixou de ser azul, persegue o púrpura mas ainda não é, pintado 
naquelas cores maravilhosas das flores, dos frutos, das mucosas frescas, rosa, laranja… 
é verdade, meninos, como é que se escrevem agora as cores, já vos ensinaram na 
escola? 

- Cor-de-laranja perde os hífenes e passa a cor de laranja, mas cor-de-rosa 
mantém os hífenes. 

-Hã?! 
Como é que é? Há crianças a dar aulas aos colegas sobre mudanças concretas 

dá língua portuguesa, cada aluno explica uma regra nova do acordo (agora passam 
nisto os dias), e cor-de-rosa mantém o hífen porque é mais -usual”. Que base existe 
para este raciocínio, quem fez as contas mediu quantidades e valores? O cor-de-rosa é 
mais usual porquê? Será que existe em maior quantidade na gaveta das cuecas, no 
guarda-factos, espera, aqui é fatos, daqueles que formularam o acordo? Exemplo dos 
hifeníticos poderes de um sinistro “lóbi cor-de-rosa”? 

Experimentei a Interner: cor-de-rosa também pode ser cor de rosa, escreve 
como te apetecer, pá, é a interessante variedade da língua portuguesa. Já cor-de-
laranja está mesmo errado, não é um caso de racismo no arco-íris, trata-se decerto de 
uma coisa menos “usual”. Pego no livro do mestre Rómulo de Carvalho, “A Física no 
Dia-a-Dia” (ed. Relógio D’Água) e descubro leis universais da luz e dos prismas, 
explicados ao povo na base da amizade… “suponho que o meu amigo já viu o arco-íris, 
o chamado arco-da-velha”. “Às vezes o arco-íris é pouco visível, muito pálido, e há 
dificuldade em distinguir as cores mas, quando é intenso, notam-se bem nele sete 
cores. A que fica do lado de fora do arco é o vermelho e agora, olhando para o lado de 
dentro, é possível distinguir uma cor alaranjada que fica entre o vermelho e o amarelo, 
depois um verde, depois um azul que pouco a pouco se muda em roxo. A cor que fica 
entre essas duas, que não é azul nem roxo, costuma-se chamar anil (e também há 
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quem lhe chame ‘índigo’). As sete cores do arco-íris são pois, pela sua ordem: 
vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e roxo (ou violeta).” 

O cor-de-rosa não é uma das cores de base da luz mas é mais “usual” do que o 
cor-de-laranja. Isto é ciência fonética e gramatical. Não vale a pena melhorar porque já 
está bom e acabou-se a conversa, ó conservadores passadistas bolorentos da língua. O 
poeta António Gedeão podia dizer, contra o cientista Rómulo de Carvalho, pela mesma 
boca, que o Acordo Ortográfico pula e avança e salta para onde lhe apetece e se calhar 
para onde estiver virado, como bola colorida entre as mãos de uma criança. 

Espera aí… mas cor de laranja já não tinha hífen antes do acordo! Malditos. 
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Jornal: Público Título: Pois é: antes fosse mentira Data: 01/04/12 
Autor: Nuno Pacheco Código: PB12 

 
 
Pois é: antes fosse mentira 
 
Hoje, 1 de Abril, é o dia consagrado à mentira. Não precisávamos, é verdade. Já 

temos tantas e em tantos outros dias que a coisa se banalizou consideravelmente. Mas 
é provável que haja ainda quem siga a tradição. Assim: “Hoje vamos todos jantar a um 
restaurante caro! Saiu-me a lotaria!”; ou: “A crise acabou!”; ou: “O Álvaro já não é 
ministro!” Pois sim, então é 1 de Abril e acreditaram? É verdade, acreditaram. A 
mentira sorriu-lhes. Não se arranjará um dia consagrado à verdade? 

Mesmo que arranjassem, haveria sempre alguém a infringir a regra. Aliás, é 
para isso mesmo que as regras se fizeram, para infringir. Não é verdade? Ou é 
mentira? Pouco importa, para o caso. Mas há verdades que gostaríamos que fossem 
mentira. Por exemplo: os portugueses andam a falar mal e a escrever pior. É verdade, 
mas devia ser mentira. Um exemplo é a moda que veio substituir palavras simples e 
directas por outras rebuscadas e pretensamente cultas. Vejamos. Ainda não há muito 
tempo, os verbos receber e perceber tinham utilização geral. Recebia-se uma 
mensagem e percebia-se (ou não) o que ela dizia. Hoje é diferente: receber foi 
substituído por recepcionar e perceber por percepcionar. Dá coisas como esta: “Bom 
dia, já recepcionou o que lhe enviei? E percepcionou tudo? É que há quem não 
percepcione logo à primeira…” Com o famigerado AO90 o diálogo melhora. Vejam: 
“Bom dia, rececionou a minha mensagem? Percecionou? Não? É que me pareceu que 
tinha acusado receção. Mas se não rececionou, reenvio. Quando rececionar, diga. Se 
não percecionar, explicarei melhor.” 

Quem dera fosse mentira. Não é. Mas há pior. É vulgar ler, em textos de gente 
com idade para ter juízo, coisas como “tentou que o jogo se realiza-se hoje”, em lugar 
de “realizasse”. Nas legendas de filmes, então, é de bradar aos céus. Ver uma frase 
como “O livro? Lê-lo-ei mais tarde” é impossível. Já raros escrevem assim. Devem 
achar uma coisa medieval. É mais certo que escrevam “lerei-o mais tarde”. E passa, 
claro. Como país passa a “pais”, política a “politica” ou pátria a “patria”. Ou a patranha. 
Os acentos obrigam a carregar em duas teclas, é uma maçada, e por isso caem, a 
escrita degrada-se e a fala vai atrás. Há cada vez mais “traduções” de fazer chorar as 
pedras da calçada, como popularmente se diz. E, no entanto, resta o acordo 
ortográfico para nos salvar. Resta? Sim, nas televisões, no Estado, nalguns jornais, 
nalguns militantes da “causa” e em muitos forçados (mas contrariados) à “causa”. 
Porém, vai-se ao site da Sociedade de Língua Portuguesa e lá não é aplicado. Vai-se ao 
site da Academia das Ciências de Lisboa (de onde Malaca Casteleiro lançou o 
“monstro”) e também não mora lá. Onde mora, então? Mora, cada vez mais, em 
escritos “mistos”, onde, à falta de um bom domínio do português europeu ou do 
“acordês” recente, se misturam grafias de modo aleatório. Um bom exemplo disto é a 
moção L da JSD ao recente congresso do PSD. Lê-se e tem de tudo: “activo” e “ativo”, 
“efectivo” e “efetiva”, “acções” e “objetivos”, “factura” e “proteção”. Semi-cumpre o 
AO, semi-escreve português europeu (o tal que ainda vigora, mesmo que digam o 
contrário), semi-acerta e semi-erra. Belo futuro teremos… 
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Essa moção, curiosamente, começa com uma citação de Eugénio de Andrade. A 
política a abrir-se à poesia, bravo! Mas tanta atenção à poesia mereceu uma 
reclamação: a viúva de José Afonso veio a público protestar contra o uso de versos do 
cantor no congresso. O PSD, pressuroso, veio desmentir: fonte oficial do partido disse 
à agência Lusa que “não houve qualquer utilização” de poemas da autoria de José 
Afonso no XXXIV congresso do PSD. Para quê, se nem era 1 de Abril? As imagens da 
televisão não mentem e há uma fotografia num dos acessos ao congresso onde se lê, 
em destaque: “Seja bem-vindo/ quem vier por bem/ se alguém houver/ que não 
queira/ trá-lo contigo também (Zeca Afonso)” O cartaz é da JSD, Regional de Lisboa, e 
tem ainda outro slogannum carimbo rectangular: “Criar um futuro”. Pode dizer-se que 
o direito à citação é livre. Mas há coisas que se lêem tão mal fora do contexto quanto 
os erros ortográficos a coberto do “acordo”. Sejam sensatos, por favor. 

  



Artigos de opinião sobre o AO90 
 

75 
 

Jornal: Público Título: A desmontagem do “facto 
consumado” 

Data: 08/04/12 

Autor: Teresa R. Cadete Código: PB13 

 
 
A desmontagem do “facto consumado” 
 
Há algumas semanas, numa conversa ocorrida no meio académico, alguém 

questionou, como se falasse consigo próprio: “Pois, não gosto do AO, mas tenho de ver 
o melhor modo de implementá-lo sem dor”. Isto junto de alunos de uma faculdade 
sem política ortográfica definida. O docente em questão tinha na sua mão decidir o 
modo de usar a língua materna e participar a sua decisão aos alunos, justificando as 
razões da opção tomada. E, naturalmente, respeitando as opções destes. 

Porquê então tal conformismo? No momento que atravessamos, e perante 
toda a argumentação exposta nos planos linguístico, cultural e jurídico, já se tornou 
público e notório que ninguém será prejudicado por criticar as arbitrariedades, as 
inconsequências, as irregularidades do texto do acordo de 1990 e das posteriores 
“emendas”. (Já falaremos da situação de quem é profissionalmente coagido a adoptar 
o AO.) Recentemente, tive de ler uma tese de mestrado escrita por uma candidata 
brasileira e que continha palavras como excepção, aspecto, perspectiva, recepção, etc. 
Creio que mesmo um acordista honesto se teria aqui interrogado vezes sem conta 
sobre a razão do sacrifício de uma erradicação de consoantes (que indicam a pertença 
a uma família de palavras) imposta ao português europeu. 

Não nos iludamos. Por um lado existe uma aparente liberalidade, por parte das 
autoridades legislativas e governativas, face à possibilidade de resistir às imposições 
do AO, que reconhecidamente falham as respectivas metas em todos os planos 
(alegada correspondência entre oralidade e escrita, pretensa unificação da língua para 
o mundo da lusofonia, real assalto das editoras ao mercado brasileiro, esse em que 
porém os leitores que amam a língua compreendem sem esforço o português 
europeu; será que esse assalto visa os analfabetos, os leitores light?). Por outro lado, 
essa liberalidade não consegue mascarar o carácter totalitarizante de uma medida que 
confronta o cidadão comum a par e passo com uma língua em que ele não se re-
conhece. Porque quem usa o acordês parece ficar isento de passar por esse processo 
sensorial e reflexivo tão primorosamente descrito por José Gil no texto publicado na 
Visão no passado 16 de Fevereiro. Engole a língua, sem a mastigar, e vomita-a como 
moeda de troca que se gasta por passar rapidamente de mão em mão, com valor de 
comunicação imediata. 

Tomemos como exemplo a alegada percentagem de 1,6% de palavras alteradas 
no Português europeu (Daniel Ricardo, O Novo Acordo Ortográfico, publicação da 
Impresa distribuída com jornais e revistas em 2011, p. 13). Ora acontece que essa 
percentagem pode ser verdadeira se tivermos em conta a totalidade lexical, mas que 
eu saiba ainda não existe nenhum estudo sobre a frequência e recorrência do uso das 
palavras mais afectadas pela razia acordista. Os resultados dessa nova estatística 
ultrapassariam, de longe, a percentagem que pressupõe a colocação no mesmo plano 
de palavras como acção, concepção, espectáculo por um lado, e manati, ornitorrinco, 
equidno, por outro, essas espécies animais cuja classificação nos deu outrora que fazer 
nos bancos escolares. 
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Mas são aquelas palavras que nos ligam não apenas às nossas origens greco-
latinas (nesta altura, os acordistas preparam a batuta para o estafado argumento da 
“pharmácia”, como se precisassem de aspirinas para as dores de cabeça que os 
argumentos críticos ao AO porventura lhes causam) mas sobretudo, e aqui reside na 
minha opinião um dos pontos mais sensíveis dos efeitos do AO, à grande família que 
partilha essas origens. Tal tradição linguística faz com que leitores em numerosos 
países europeus, e não só, possam entender textos noutras línguas. Nomeadamente, 
no português europeu. 

Sendo porém apartados pela força de uma medida prepotente, ao arrepio de 
reconhecidos especialistas ao longo de mais de vinte anos, dessa família plural que não 
só pede meças numéricas à totalidade lusófona como possui uma genealogia que nos 
integra organicamente numa Europa que à superfície continua politicamente inquieta 
e financeiramente nervosa, os nossos filhos e netos que forem obrigados a ler pela 
cartilha acordês ver-se-ão privados dessa herança em nome de um injusto nivelamento 
que advém de uma concepção atrofiada de democracia. 

É aqui que o politicamente correcto acaba por revelar um fundo elitista e 
perverso. Quem tem coragem de admitir o simples facto de um número limitado de 
crianças e adolescentes “ouvir dizer em casa” (outro argumento acordês de rigor 
científico mais que duvidoso) palavras em que a eliminação das consoantes mudas 
provoca uma insegurança na percepção semântica e no modo de pronunciar, 
precisamente porque passam a ser lidas como desconhecidas? Em nome de uma 
pretensa facilidade fonética que parece querer atribuir aos aprendentes do português 
europeu, como língua materna ou estrangeira, um estatuto semelhante ao do débil 
mental a quem o entendimento de conexões etimológicas provocaria traumas, priva-
se a grande comunidade indo-europeia de uma partilha que acaba por nem sequer ser 
concedida, como já vimos, à grande irmandade lusófona. E a esta bastaria que, em 
Portugal e nos outros países que aprenderam a falar a partir da matriz europeia, 
existisse uma Academia das Letras digna desse nome (ou de uma equipa competente 
plurinacional) que elaborasse um léxico contemplando todas as variantes do 
português, em plena igualdade plural. Isto a montante de todas os remendos pontuais 
e casuísticos que se queira fazer ao que nasceu torto e tarde ou nunca poderá 
endireitar-se. A grande família lusófona precisa, isso sim, de reconhecer-se na alegria 
criativa da diferença, não de ficar frustrada com rasuras injustificadas e arbitrárias. 
Não deitemos fora a criança com a água do banho. 

Para acabar com o trauma, esse real, de confrontação diária com um p”rtuguês 
lightinconsequente e descaracterizado, só existe um caminho coerente: o de exigir a 
revogação do AO assinando a petição através do link http://ilcao.cedilha.net/. Porque 
o AO só se tornará num facto consumado se não houver um número significativo de 
cidadãos que se dêem a esse ínfimo trabalho. 

Não quero terminar sem uma nota de solidariedade para todos aqueles que se 
vêem profissionalmente coagidos a aplicar o AO. Na verdadeira política, a que parte 
dos indivíduos pensantes em interacção, não há receitas. Deixo aqui a minha 
homenagem a essas pessoas que têm um caminho mais difícil para organizar formas 
de resistência a uma medida injusta, autoritária e irracional – porque é essa via que 
fará História, mas que também só se fará caminhando. 
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Jornal: Público Título: abril com caixa baixa Data: 22/04/12 
Autor: Nuno Pacheco Código: PB14 

 
 
abril com caixa baixa 

 

Na quarta-feira, porque a cada ano tudo se repete, lá se celebrará mais um 
aniversário do 25 de Abril. Tão perto e já tão longínquo, 38 anos. Revolução ou golpe 
de Estado, conforme a lembrança de cada um. A euforia da libertação, claro, 
inesquecível. Os belos versos de Sophia, que já tantos estragaram citando-os mal e a 
despropósito. Os cravos e o Arsenal. Chaimites nas ruas. A vila morena na cidade 
branca. Otelo e Salgueiro Maia. Símbolos e ilusões. Utopias e desenganos. Avanços 
perigosos e, no reverso, a quietude. 

Tudo isso que ficou, lá longe, mas ainda ao alcance da memória. Certo é que a 
ditadura não caiu, foi derrubada. Mesmo que nesse acto ela tenha involuntariamente 
colaborado, de tão gasta. E a verdade é que a democracia, certamente imperfeita, 
depois se implantou e por aí anda, com as suas virtudes e vícios, as suas recompensas 
e fingimentos. E, a par dela, a liberdade: de dizer, afirmar, escolher, recusar, contrapor, 
contestar, protestar. 

Imaginemos agora, por momentos, esta curiosa ficção: um escasso grupo de 
cidadãos chega ao Parlamento e propõe ao Governo e aos deputados uma ditadura. 
Tal e qual, uma ditadura. Não teria bem esse nome, claro, por causa da carga negativa 
que arrasta, mas seria uma coisa a bem do prestígio da expressão pátria, da sua 
unidade essencial, de uma política comum, que esta coisa de ter tantos partidos a 
dizer-se e desdizer-se a todo o momento (garantiam) é realmente uma canseira. 
Perante tal proposta, e presente na sessão, o Governo resolveu pedir uns pareceres. 
Recebeu vários. O Instituto de Política Teórica e Comportamental opunha-se 
ferozmente. A Associação Portuguesa de Políticos opunha-se radicalmente. O 
Departamento da Política Caseira da Universidade Nacional opunha-se 
terminantemente. E a Direcção-Geral das Altas e Médias Políticas opunha-se 
categoricamente. Ah, havia ainda o parecer da Academia de Políticas Lisbonenses, 
totalmente favorável. Num parecer assinado, claro está, por um nome rigorosamente 
independente: o autor da proposta de mudança de regime. Tudo resumido, pesados os 
prós (um só, mas veemente) e os contras (muitos mas facciosos, logo dispensáveis), 
foi-se a votos. A unificação política, ou seja, a ditadura, foi aprovada com os votos dos 
três maiores partidos e a abstenção de um quarto. Houve votos contra, claro, mas 
apenas 16. E a ditadura passou a lei, aprovada pela democracia. 

Um cenário impossível? Com a ditadura sim, pelo menos por enquanto. Mas 
tudo o que aqui se descreve já se passou em Portugal, no início dos anos 90 do século 
passado, com o abominável acordo ortográfico (AO). Está nos livros e nos jornais, não 
é preciso inventar nada. Houve vários pareceres, todos desfavoráveis. E houve um 
favorável. Assinado, claro, pelo autor do acordo. E o Parlamento miseravelmente 
votou-o sem o discutir, como se pode ler na acta da Reunião Plenária da Assembleia de 
República de 4 de Junho de 1991, publicada no Diário da Assembleia da República n.o 
87, de 5 de Junho de 1991. Das 32 páginas dessa edição, só duas e meia são dedicadas 
ao AO e para descrever algumas trocas de palavras entre deputados sobre questões 
processuais. De resto, discutiram-se ou aprovaram-se temas relacionados com os 
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militares, a actividade cinematográfica, a defesa do consumidor, os regimes de 
indemnizações nas empresas nacionalizadas ou para vítimas de crimes, as taxas sobre 
produtos petrolíferos, a cooperação técnica e militar com a Guiné-Bissau e Cabo Verde 
e até a criação das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto. Isto em quatro horas e 
meia, entre as 15h25 e as 19h55. No meio disto, o AO foi despachado em menos de 
um fósforo. Honra ao deputado independente Jorge Lemos, que ainda tentou travar o 
“monstro” com um requerimento, rejeitado pelos votos do PSD mas que teve votos 
favoráveis do PS, PCP, PRD e dos independentes Helena Roseta e Jorge Magalhães. No 
final, o “monstro” passou. PSD, CDS, PRD e 12 deputados do PS votaram a favor. O PCP 
absteve-se. E houve apenas 16 votos contra. Abril escreve-se hoje abril, com caixa 
baixa, já repararam? 
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Jornal: Público Título: Os nomes dos meses: Abril na 
CPLP 

Data: 30/04/12 

Autor: Francisco Miguel Valada Código: PB15 

 
 
Os nomes dos meses: Abril na CPLP  
Escrever-se hão iniciaes maiúsculas em meio de períodos ou orações 

gramaticais, nos seguintes casos (…) f) Nomes dos meses - Diário do Governo n.º 213, 
12 de Setembro de 1911, p. 3850 

 
1. Em 1903, no prefácio de Portugais – phonétique et phonologie – 

morphologie – textes, advertia Aniceto dos Reis Gonçalves Viana, acerca dos escritos 
que encerram a obra: “Les lecteurs seront surpris de rencontrer dans les textes des 
contradictions et des irrégularités orthographiques. J”ai gardé l”orthographe de 
chaque écrivain, à fin de mettre sous leurs yeux l”état anarchique où elle se trouve”.  

Surpreendido ficaria decerto Gonçalves Viana se pudesse apreciar as actuais 
contradições e o actual estado anárquico da ortografia portuguesa, passados mais de 
cento e nove anos sobre aquelas linhas e quase cento e um anos sobre a entrada em 
vigor da “sua” reforma. 

Mais surpreendido ficaria se lhe contassem que a causa do regresso às 
contradições e irregularidades fora uma reforma disfarçada de acordo. Soubera ainda 
Gonçalves Viana que o próprio Estado promotor desse acordo era dos primeiros a dar 
exemplos claros da anarquia ortográfica (ou “mixórdia acordesa”, como 
prudentemente lhe chamou António Emiliano, no PÚBLICO de 19/4/2012) e ficaria 
decerto com o semblante carregado de estupefacção. 

Ao abrirmos a página da Internet do Governo português, duas setas ajudam-
nos a folhear cinco imagens, correspondendo a maioria destas a uma fotografia do 
primeiro-ministro, só ou acompanhado, com uma citação alusiva à actualidade. Por 
debaixo deste pequeno álbum, surge uma rubrica intitulada “em destaque”, 
imediatamente seguida pelo repositório que despertará o nosso interesse, composto 
por duas ligações: uma à esquerda, a outra à direita. A da esquerda é uma 
recomendação: “mantenha-se atualizado [sic]“. Resolvamo-la de uma penada, 
ignorando serenamente o seu conteúdo, tão serenamente como o Estado ignorou o 
recheio dos pareceres de Ivo Castro, Inês Duarte e Maria Helena Mira Mateus, e 
concentremo-nos na ligação da direita: documentos oficiais”. 

Quando um documento obtém chancela oficial, sabemos que não se trata nem 
de gatafunhos rabiscados num rascunho, nem de documento de sessão, nem de 
roteiro de um trabalho em curso. Sendo oficial, representa a peremptória palavra do 
Poder. Sendo oficial, é solene e sério. Dos documentos oficiais disponíveis na ligação 
mencionada, debrucemo-nos apenas na Resolução da CPLP sobre a Situação na Guiné-
Bissau (doravante, Resolução), assinada em Lisboa, em 14/4/2012. O estatuto oficial 
deste documento, remate de um mosaico composto por textos desastrosos do ponto 
de vista ortográfico (recordo que, em Portugal, quem define a ortografia é o Estado), 
demonstra que os conceitos heterografia, mixórdia ortográfica e estado de anarquia 
ortográfica infectaram a grafia oficial. Em teoria, previra-se esta situação com o texto 
do Acordo Ortográfico de 1990 (AO90). Na prática, o relatório do Orçamento do Estado 
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para 2012 demonstrara-a. Entretanto, o Diário da República e o Governo, cada um 
com o seu padrão específico, têm vindo a vulgarizá-la. 

A Resolução é a nova referência da crónica inaplicabilidade do AO90 e a prova 
da imperiosa necessidade, no mínimo, da sua suspensão até chegar o “diagnóstico 
relativo aos constrangimentos e estrangulamentos na aplicação”, assumido como 
necessário pela própria CPLP na Declaração de Luanda de 30/3/2012. A CPLP não é 
uma entidade abstracta. Uma das assinaturas que constam desse documento é a de 
Nuno Crato, ministro da Educação e Ciência da República Portuguesa. 

A relevante observação de Nuno Pacheco, no PÚBLICO de 22/4/2012 (“Abril 
escreve-se hoje abril, com caixa baixa, já repararam?”), chegou tarde de mais. As três 
ocorrências de “Abril” na Resolução são mais uma prova do carácter supérfluo da base 
XIX, 1.º, b) para a tal “unidade essencial da língua”, pois ninguém na CPLP se 
apoquentou com a maiúscula inicial. A base XIX, 1.º, b) é efectivamente desnecessária. 

Quanto mais o Estado adia a suspensão e o “ajustamento”, mais se prolonga 
este triste espectáculo da descredibilização da língua portuguesa, da desregrada 
coexistência de duas grafias no mesmo texto “sector” e “setor”, como acontece na 
Resolução) e do paradoxo de o Estado português exigir que “serviços, organismos e 
entidades” se convertam a uma norma que ele próprio não domina, apesar de a ter 
criado. 

2. Vindo “Abril” a talhe de foice, e agradecendo publicamente o mote Fernando 
Venâncio e a Ivo Miguel Barroso, recordo uma conjectura de Edite Estrela, Maria José 
Leitão e Maria Almira Soares (em manual que mencionei no PÚBLICO de 29/2/2012): 
“qualquer estudo diacrónico pode concluir que não há uma tradição ortográfica na 
língua portuguesa”. Este postulado merece a minha categórica objecção: existe uma 
tradição doutrinária e, no que aos nomes dos meses com maiúsculas iniciais diz 
respeito, a tradição é perceptível e está enraizada nas mais venturosas empresas de 
sistematização da ortografia portuguesa (Madureira Feijó), no estabelecimento de 
directrizes para uma norma ortográfica (Bluteau), na fundação da lexicografia moderna 
do português (Morais Silva) e nos preceitos ortográficos de 1911 e 1945. 

Esta tradição é interrompida, de forma abrupta, injustificada e oficial, pelo 
AO90. Apesar de autores do século XIX e do início do século XX usarem minúsculas 
iniciais nos nomes dos meses, de a publicação de dicionários no século XIX ter sido 
transferida para Paris e de em França (onde Abril é avril) se encontrarem então os 
“mais operosos dicionaristas portugueses, em condições de alargado contacto com a 
lexicografia estrangeira e de inevitáveis influências sobretudo francesas”, como 
recorda Telmo Verdelho, em Dicionários portugueses, breve história (texto disponível 
no sítio do Corpus Lexicográfico do Português – U. Aveiro e U. Lisboa), na hora da 
verdade, não se adoptaram as minúsculas iniciais nos nomes dos meses. 

Tanto assim é que, apesar de no opúsculo Ortografia Nacional (1904) Gonçalves 
Viana recorrer às minúsculas iniciais nos nomes dos meses e o Diário do Governo 
adoptar essa grafia, a Comissão de 1911 viria a consolidar a tradição, sendo clara no 
princípio que surge em epígrafe. Não basta dizer-se que a tradição não existe, é 
preciso provar a sua inexistência. Em português europeu, Abril não é abril.  

Em português europeu, Abril é Abril. Sempre. 
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Jornal: Público Título: A acta do cidadão Data: 03/05/12 
Autor: Mendes Bota, Presidente da Comissão para a Ética, a 
Cidadania e a Comunicação da AR 

Código: PB16 

 
 
A acta do cidadão 
 
Até hoje, não identifiquei, no meu círculo familiar e de proximidades, uma só 

pessoa que se manifeste favorável ao famigerado Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, de 1990. 

Pelo contrário, percorrendo o caminho da transversalidade política e social da 
sociedade portuguesa, não será despiciendo afirmar-se que existe um profundo 
desacordo face a esta imposição convencional de renegar de um trago a forma como 
aprendemos a escrever e a falar a nossa pátria “pessoana”. As sondagens à opinião 
pública parecem confirmá-lo. Que acordo é este, então, que gera tamanha discórdia? 

A disciplina partidária reinante no nosso sistema político-parlamentar pode 
obrigar a votar o absurdo. Mas não consegue, ainda, obrigar um cidadão a aplicar esse 
absurdo, naquilo que depende apenas da sua vontade. Não sei se a Iniciativa 
Legislativa dos Cidadãos que habita no sítio http://ilcao.cedilha.net logrará atingir os 
seus objectivos. Mas subscrevê-la será sempre o exercício de um direito de cidadania, 
que servirá de “acta” a todos quantos pretendam lavrar o seu protesto. E poderia ser, 
se os directórios partidários abdicassem por uma vez do seu código disciplinar, um 
caminho legislativo sem ónus eleitoral, para corrigir aquilo que se revela ser um erro 
enorme. 

Seria interessante a abordagem constitucional para que nos convoca Vasco 
Graça Moura, sobre o que está em vigor na ordem jurídica portuguesa, o velho ou o 
novo Acordo Ortográfico, mas essa discussão está reservada aos deuses do olimpo, 
não parece mobilizadora da atenção do cidadão comum, de aqui e de agora. Este 
cidadão está a ser encaminhado para deixar de saber escrever, para decorar aquilo já 
lhe era intuitivo, para complicar aquilo que era simples. 

Podem os editores dum lado e doutro do Atlântico esfregar as mãos de 
contentamento negocial, mas o seu ganho é uma minúscula à luz do nosso prejuízo 
maiúsculo. Não discuto as teses da etimologia ou da fonética. Podem desaparecer as 
consoantes mudas, nada fará calar a voz deste mal-estar, com forte acento gráfico e 
um hífen cravado entre o “anti” e o “acordo”. Esta aberração aí está, na prosa das 
escolas e das repartições públicas, e na escrita computorizada, a impor teimosamente 
um produto que tanta gente não quer consumir, sublinhando a vermelho erros não 
cometidos, qual “suave lavagem de cérebro”, no dizer autorizado de José Gil. 
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Jornal: Público Título: É agora que nos vamos ver livres 
da receção? 

Data: 13/05/12 

Autor: Nuno Pacheco Código: PB17 

 
 
É agora que nos vamos ver livres da receção?  
 
O truque é simples. Num restaurante de má fama, um cliente refilão mas pouco 

astuto queixa-se do bife. Que está mal passado, que assim não o come nem paga, era 
o que faltava! O empregado encolhe os ombros, leva o prato, vira o bife ao contrário e 
trá-lo outra vez. O cliente despacha-o, voraz, satisfeitíssimo por ter reclamado. Nada 
mudou: nem o restaurante, nem o cliente, nem o bife. A ilusão é uma arma temível, 
não é? 

Vem isto a propósito de uma carta, já divulgada online (é citada, pelo menos, 
no weblog do escritor David Soares, Cadernos de Daath, e está na íntegra em 
ilcao.cedilha.net), que o cineasta, escritor e professor António de Macedo (sim, esse 
mesmo, o de Sete Balas para Selma, A Promessa ou O Princípio da Sabedoria) enviou 
por estes dias ao secretário de Estado da Cultura, sem obter resposta. O tema é o 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (AO90) e a dúvida ali colocada é pertinente. 
Ora leiam: 

“Segundo o AO90, os Brasileiros podem continuar a escrever (como sempre 
escreveram pela reforma ortográfica brasileira de 1943), por exemplo: acepção, 
aspecto, conjectura, perspectiva, decepção, detectar, excepcional, tactear, 
retrospectiva, percepção, intersectar, concepção, imperceptível, respectivo, recepção, 
susceptível, táctico… 

Em Portugal, com o mesmo AO90, seremos obrigados a escrever: aceção, 
aspeto, conjetura, perspetiva, deceção, detetar, excecional, tatear, retrospetiva, 
perceção, intersetar, conceção, impercetível, respetivo, receção, suscetível, tático… 

Ora, a ideia não era uniformizar? Será que os Brasileiros não se vão rir quando 
virem, em escritos de Portugal, aberrações como deceção, recetivo, perceção…?” 

No comentário que escreveu depois, como adenda à carta, António de Macedo 
conclui: “Ou seja, iguala-se de um lado (atual, direção, exceção, elétrico, objetivo, etc.) 
e desiguala-se do outro, como nos exemplos que citei na minha mensagem ao SEC. No 
fundo eu estava perguntando, por outras palavras, o que é que lucrámos com isto, 
Portugueses e Brasileiros, perguntando também, implicitamente, se não seria mais 
simples deixar tudo na mesma — ao menos, já estávamos familiarizados com as 
igualizações e as desigualizações, em vez de termos de aprender outras novas sem 
nenhuma vantagem óbvia.” Seguindo o raciocínio de António de Macedo, peguemos 
num, dois, três, quatro, uma dúzia de livros brasileiros recentes. Não é difícil ler, a par 
de ato ou fato (que cá se mantém facto, já agora, numa deliciosa “ortografia comum”), 
palavras como aspecto, perspectiva, caracterizou, facção, respectivamente, etc. Essas 
mesmas que o unificador acordo quer que, só em Portugal, se escrevam aspeto, 
perspetiva, caraterizou, fação (é verdade, fação!) e respetivamente. 

É isto um acordo para unificar a ortografia? Onde está o empregado que serviu 
o bife, hã? Não vêem que está mal passado? Não, não vêem. Vão “adotar” a coisa e 
não vêem. Mas comem-no, regalados, apesar do truque baixo do bife apenas virado na 
cozinha, sem ver outra vez a frigideira, para que todos se deliciem com a ilusão de uma 
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ortografia unificada. Mas há vozes atentas, vejam lá, que percebem a impossibilidade 
de tais mudanças. Leiam-nas: “Há diferenças intransponíveis dos dois lados do 
Atlântico, as quais foram acentuadas pelo tempo.” Autor? João Malaca Casteleiro, o 
pai do aborto, perdão, do acordo ortográfico (pág. 6 do opúsculo Atual: o que vai 
mudar na grafia do português, ed. Texto, 2007). 

Claro que nada disto interessa, obviamente. Porque, diz-se por aí, o acordo não 
pode ser posto em causa, o acordo é um facto. Enganam-se: é um fato. Um fato feito 
por alfaiates incompetentes, que não serviriam nem para um pronto-a-vestir de 
segunda. E aprovado por quem descuidadamente se veste por dentro, cuidando que 
melhor o faz por fora. O que vale é que não faltam por aí políticos adversários do 
acordo. Por exemplo: Paulo Portas, Pedro Passos Coelho, Nuno Crato, Francisco José 
Viegas. Só é pena é estarem na oposição, coitados. Senão já tinham ido à cozinha, 
pegado na frigideira e… 
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Jornal: Público Título: Aventuras herbáceas e erros de 
podar 

Data: 03/06/12 

Autor: Nuno Pacheco Código: PB18 

 
 
Aventuras herbáceas e erros de podar 
 
O defeito deve ser da gesta marítima, mas a verdade é que Portugal 

decididamente não se dá bem com aventuras herbáceas. Os ingleses, sim. Jardinagem 
é com eles. Qualquer coisa onde se mencione garden ou grass tem de ser bem feita. 
Eles sabem e dão muita importância ao assunto. Na América é diferente. Hal Ashby (no 
filme Being There, baseado na novela homónima de Jerzy Kosinski) até pôs Peter 
Sellers a fazer de um jardineiro alienado pela televisão que, perdido no mundo, acaba 
por ser adoptado como uma espécie de oráculo na alta-roda, deixando boquiabertos 
políticos e empresários, ou até mesmo o Presidente, com banalidades hortícolas do 
género “é preciso esperar para colher”, vistas como conselhos de grande importância 
para economistas ou políticos. 

Mas, voltando a Portugal, herbáceas não é connosco. Nos relvados é o que se 
vê: muito suor, muitos nervos e resultados tantas vezes parcos e desinteressantes; 
quanto a jardins ou relvas, é o que se tem visto: o cabo dos trabalhos. Até mesmo as 
ervas aromáticas se vêem ameaçadas pelo avanço de tantas ervas daninhas. Isso não 
nos impede, no entanto, de praticar a arte da poda (ou seja, do corte ou desbaste de 
árvores, plantas ou vinhas) em muito do que nos passa pela mão. Às vezes até em 
segredos de Estado. Coisas de espiões, claro, das quais nem o Vaticano parece estar 
livre. 

Mas é na escrita que melhor se tem aplicado, ultimamente, esta arte. Os mais 
ousados artistas nacionais, aliás, até a fazem de venda nos olhos, como nos circos. Uns 
têm o modelo mais recente da máquina electrónica de podar. Pegam num texto, 
põem-no lá dentro e ele sai já devidamente podado do outro lado. Outros fazem-no a 
olho, com a mais pura convicção de que o fazem melhor do que ninguém. Azar dos 
azares, às vezes cortam os ramos saudáveis. Exemplo: a palavra contacto. Antes do 
acordo ortográfico (AO90), escrevia-se contacto; com o acordo, continua a escrever-se 
contacto. Alguma dúvida? Não. Apesar disso, multiplicam-se mensagens onde se diz e 
repete: “deixe o seu contato”; “havemos de contatá-lo mais tarde”; “se quer contatar-
nos, o endereço é”; etc. O problema é este: quem anda a aplicar o acordo na verdade 
não o leu, desconhece o que ele preconiza, mas cuida que basta tirar umas letras para 
escrever “em bom português”. Ora não basta. Confiar nos conversores ortográficos 
não chega. É preciso saber mais. Eu, que obviamente abomino tal peça, já li o acordo 
inúmeras vezes. A cada nova leitura fico mais aterrado, é certo, mas se me pedirem 
para escrever tal qual a nova “lei” (que não é lei nenhuma, já se disse), consigo fazê-lo. 
Só que, evidentemente, não quero. Não é o que sucede com a esmagadora maioria das 
pessoas, garanto. E isso dá nas calamidades que por aí se vai vendo. 

Um exemplo, que o acordo até sanciona: no Museu Berardo do CCB, 
“conceptualismo” passou a escrever-se “concetualismo”. Assim mesmo. É uma 
invenção estritamente portuguesa, e ainda por cima absurda, já que a corrente 
artística sempre foi e continuará a ser conhecida por “conceptualismo” em Portugal e 
por “conceitualismo” no Brasil (são, aliás, sinónimos). O que o acordo fez, sem nenhum 
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proveito (até porque este é um caso em que é “legalmente” consentida a dupla grafia, 
essa genial invenção do AO90), foi criar uma designação espúria que só serve para ser 
disparatadamente “adotada” por quem não tem o mínimo de conhecimento do 
português e das suas raízes. 

O acordo é péssimo, já o escrevi e mantenho. Mas quem queira segui-lo ao 
menos que o leia. Esse procedimento tem duas vantagens: a primeira é evitar escrever 
barbaridades, tirando letras a eito só para estar “na moda” ortográfica; a segunda é 
ficar a conhecer, com rigor, o chorrilho de disparates que nos tentam impingir como 
uma benéfica “evolução” para a língua portuguesa. Se depois de lerem o acordo 
continuarem a “adotá-lo”, ao menos que o façam conscientemente. Mas, se 
escreverem “contato” em vez de contacto, errarão como Angela Merkel ao apontar 
Berlim, num mapa escolar, como uma cidade algures no meio da Rússia. Há disparates 
que não têm desculpa. 
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A persistência do caos ortográfico: a APP 
 
Independentemente do carácter consuetudinário ou prescritivo duma 

(orto)grafia de base alfabética, a atenção dedicada à estabilidade da sua estrutura 
deve constituir uma das tarefas primordiais duma sociedade alfabetizada e 
grafocêntrica. Modificações em aspectos essenciais do padrão ortográfico acarretam 
várias e indesejadas consequências, sendo a banalização do caos um dos desfechos 
mais óbvios e um dos aspectos mais infelizes de abruptas, incorrectas e injustificadas 
alterações. Escusado seria dizer-se que o recente surgimento duma prevista e 
específica tipologia de erros é um desenlace provocado por o Acordo Ortográfico de 
1990 (AO90) ainda não ter sido nem suspenso, como em devida altura foi 
recomendado por pareceres científicos imparciais que o Estado português solicitou, 
nem objecto de “diagnóstico relativo aos constrangimentos” detectados na sua 
aplicação, como se pode ler em recente documento político que contém a assinatura 
de Nuno Crato, o actual ministro da Educação e da Ciência. 

Quando o caos ortográfico se instala em documentos do Estado (ou de 
instituições que de alguma forma dele dependem) e as deficiências na produção 
textual se generalizam, a capacidade de expressão escrita de Portugal corre o risco de 
ser profundamente afectada. Neste artigo, sublinho a absurda persistência do caos na 
produção escrita de quem promove a urgência na adopção do AO90, ministra acções 
de formação sobre o mesmo e assume a incumbência de definir critérios de correcção 
e de emitir pareceres sobre a Prova Escrita de Português do 12.º Ano na primeira fase 
dos Exames Nacionais do Ensino Secundário de 2012. 

Já em Junho de 2011, num parecer sobre a prova de exame de Língua 
Portuguesa do 12.º ano de escolaridade (1.ª fase)*, a Associação de Professores de 
Português (APP) demonstrara falta de cuidado na redacção e revisão dum documento 
sucinto, em que o caos se instalara através da adopção duma grafia formada por 
mistura aparentemente aleatória das ortografias de 1945 e de 1990: selecionados, 
objetiva, redação, atual, caráter e subjetivo; objecto, correcção, Direcção (duas vezes) e 
Junho. 

Apreciando outro aspecto, distinga-se “Fernando pessoa [sic]” e “o facto da 
questão 4 não ser”, em vez de “o facto de a questão 4 não ser”. 

No documento Parecer e critérios de correcção da APP do exame de Português 
do 12.º ano **, publicado durante este mês, esclarece-se, nos critérios de correcção do 
Grupo III, que “o aluno será avaliado pela (….) produção de um discurso correto [sic] 
nos planos lexical, morfológico, sintático [sic], ortográfico e de pontuação”. Mais à 
frente, no “comentário à prova”, informa-se que o enunciado “está de acordo com os 
conteúdos programáticos selecionados [sic] pela tutela como objecto de avaliação” e 
que, no “I Grupo (A), é apresentado um excerto de “Os Lusíadas”, (analisado em aula), 
com questões claras e objetivas [sic]“. 

Parênteses entre vírgulas à parte, é inconcebível que a APP simultaneamente 
reitere os critérios de classificação da tutela sobre a avaliação da produção de um 
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discurso correcto no plano ortográfico e produza um discurso ortograficamente 
incorrecto através da coexistência no mesmo texto de objetivo e objecto. Não menos 
digno de menção é o contra-senso de Edviges Ferreira, presidente da APP, ao 
manifestar vontade de “penalizar os seus alunos que escreverem com a antiga grafia” 
(como lembrei no PÚBLICO de 24/11/2011), quando a sua própria direcção não 
consegue escrever com a “nova grafia” e adopta uma terceira, misturando as outras 
duas. 

Em 17/8/2011, informava a Lusa que, segundo a presidente da APP, as 
“confusões” seriam evitadas com os livros de apoio, as acções de formação e um 
conversor ortográfico. Dez meses depois, percebe-se que nem a meia hora vaticinada 
pelo antecessor de Edviges Ferreira, nem os livros, nem o conversor, nem as acções de 
formação evitam confusões. Não é com operações cosméticas, como a recentemente 
feita no “comentário à prova”, com a supressão do cê de “objecto” ***, mas sem uma 
nota a indicar a alteração, que se promove a “produção de um discurso correcto” no 
plano ortográfico. 

Este acto apenas vem confirmar que só a imediata suspensão do AO90 levará 
ao fim das “confusões” e deste espectáculo caótico a que actualmente se assiste. 
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Carta Aberta aos Governos de Angola e de Moçambique 
 
Sem menosprezo pelos restantes países da comunidade lusófona, dirijo-me 

especialmente a Angola e a Moçambique porque foram os únicos países, até agora - 
que eu saiba -, cujos Parlamentos (Assembleia Nacional de Angola e Assembleia da 
República de Moçambique) ainda não ratificaram o Acordo Ortográfico de 1990 
(AO90). 

Tive notícia que o conceituado escritor angolano José Eduardo Agualusa e o não 
menos conceituado escritor moçambicano Mia Couto decidiram aderir, recentemente, 
ao AO90. São decisões pessoais e sem dúvida respeitáveis que não me cabe comentar. 
Em declarações proferidas em Braga, Agualusa teria dito que "o acordo não tem 
importância nenhuma, é irrelevante", porque "o que conta mais é o absurdo de haver 
duas ortografias" (Correio do Minho, 23 de Junho de 2012). Por sua vez, Mia Couto é 
favorável à ratificação do AO90 por parte de Moçambique porque "o país não podia 
ficar uma ilha e à margem da nova situação provocada pela vigência da ortografia 
aprovada pela maior parte dos países da CPLP" (Expresso, 8 de Junho de 2012). 

Em que pese a estas intenções mais poéticas do que realistas, o duro facto é 
que o AO90 vem consagrar duas ortografias - pelo menos - bem diferenciadas: uma 
para Portugal e outra para o Brasil, com singular menoscabo pelas eventuais 
peculiaridades ortográficas dos restantes países da CPLP, que provavelmente terão de 
aderir ou a uma, ou a outra - a menos que surjam terceiras e quartas alternativas para 
os casos específicos de Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, 
Timor... 

Alinharei em seguida três grupos de palavras com a ortografia que lhes é 
consagrada, pelo AO90, quer para o Brasil, quer para Portugal: 

No Brasil: 
(1) objeto, exato, exceção, diretiva, adotar, ato, afetivo, atividade, ator, 

elétrico, direção, ótimo, seleção, coleção, etc. 
(2) contato, fato, seção, prêmio, oxigênio, colônia, atômico, etc. 
(3) acepção, abjecção, objectar, táctica, decepção, antisséptico, conjectura, 

anticonceptivo, insecto, retrospectiva, infectar, aspecto, perspectiva, recepção, 
percepção, receptivo, respectivo, etc. 

Em Portugal: 
(1) objeto, exato, exceção, diretiva, adotar, ato, afetivo, atividade, ator, 

elétrico, direção, ótimo, seleção, coleção, etc. 
(2) contacto, facto, secção, prémio, oxigénio, colónia, atómico, etc. 
(3) aceção, abjeção, objetar, tática, deceção, antissético, conjetura, 

anticoncetivo, inseto, retrospetiva, infetar, aspeto, perspetiva, receção, perceção, 
recetivo, respetivo, etc. 

Chamo a atenção para as semelhanças e diferenças: são de facto dois modelos 
bastante distintos do AO90, a pensar exclusivamente no Brasil e em Portugal, como se 
mais nada existisse no espaço lusófono. Dois modelos perfeitamente enquadrados: um 
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delineado para o Brasil, outro delineado para Portugal. E já nem discuto nem repiso a 
falácia da tão apregoada "uniformização" ortográfica. 

Quando José Eduardo Agualusa (angolano) e Mia Couto (moçambicano) 
declaram a sua adesão ao AO90, será que sabem ao que é que estão a aderir? Ao 
modelo do AO90 para Portugal, ou ao modelo do AO90 para o Brasil? 

Perante estes dois modelos vigentes do AO90, escusado será dizer que a 
atitude correcta seria a suspensão imediata do Acordo, atendendo aos 
"estrangulamentos" e "constrangimentos" denunciados na Declaração Final da VII 
Reunião dos Ministros da Educação da CPLP (30 de Março de 2012), na qual se 
reconhece a necessidade de se proceder a um "diagnóstico" relativo a esses mesmos 
constrangimentos e estrangulamentos inevitáveis na aplicação do AO90. 

Em consequência, dirijo-me publicamente aos governantes de Angola e de 
Moçambique, e especialmente a estes dois pelas razões já invocadas, porque, caso 
venham a ratificar o AO90, vão ter de optar necessariamente por um dos dois modelos 
atrás referidos, com especial atenção às soluções que terão de encontrar na delicada 
área do ensino, a menos que se decidam por alguma forma de modelo misto, 
adequado a cada um dos países lusófonos, o que sem dúvida acarretaria mais confusos 
males do que bens. 

Pergunto por que se não aproveita, mui sensata e simplesmente, a porta 
deixada aberta pelos próprios ministros da Educação de todos os países da CPLP, e se 
suspende o Acordo até que os estudos do diagnóstico proposto estejam concluídos, 
deliberando-se então em conformidade?  
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Ortografia no Verão 

 

Imaginemos que nos diziam que doravante tínhamos de passar a representar o 
céu, por exemplo, de amarelo, em vez de ser de azul. Perguntávamos: porquê? 
“Porque sim.” Dizíamos: nós sabemos que não passa de uma representação e de uma 
convenção, mas porquê isto? Traz alguma vantagem? Fizeram estudos? Resolve 
alguma coisa? Melhora alguma coisa? E a resposta era sempre a mesma: “Porque sim”. 
Como se a opinião não fundamentada de meia-dúzia pudesse obrigar todos a fazer 
uma mudança sem sentido. 

Agora troquemos a tonalidade do céu pela ortografia do português. Porque as 
alterações iriam unificar e simplificar, iriam aproximar a escrita da oralidade, seriam 
uma evolução da língua… ou “porque sim”? Vejamos. 

Temos o irresistível argumento de aproximar a escrita da oralidade. Com 
pronúncias tão distintas como as dos alentejanos, timorenses, brasileiros, 
moçambicanos, cabo-verdianos, minhotos, guineenses, são-tomenses, açorianos, 
angolanos, etc., nada mais lógico senão dizer-lhes a todos que escrevam como 
pronunciam…? Quando estamos ao mesmo tempo a “unificar”, claro! Isto só como 
anedota. Será possível que haja quem ainda não tenha visto a contradição gritante 
deste disparate?!? 

Mais irresistível ainda é o argumento de que temos que “ivoluir”. Impagável. 
Como se evoluir alguma vez pudesse significar cilindrar a riqueza e a diversidade do 
que quer que fosse, quanto mais de uma língua viva. Então porquê estas alterações, 
que implicam a desestabilização da ortografia com a introdução de milhares de novas 
facultatividades – leia-se também: ambiguidades – e com a invenção de “regras” 
absurdas e impossíveis de seguir, pois mais não são do que a consagração das 
excepções e dos erros? Ora, porque sim e está tudo dito. 

Já sabemos que o destino de tudo no Universo é a entropia, mas será 
necessário dar um empurrão tão grande à ortografia da nossa língua? Temos uma 
ortografia que não é perfeita (aliás, nenhuma língua tem uma ortografia perfeita), mas 
introduzir mudanças aleatórias não significa melhorá-la. Muito pelo contrário. 

Bem, então e agora? “Já está”, não é? Não! Felizmente, há uma maneira muito 
simples de resolver tudo isto: revogar (anular) a entrada em vigor do “acordo” 
“ortográfico” em Portugal. (A sério? Sim, sim, muito a sério.) Basta juntarmos 35.000 
assinaturas (em papel) para entregarmos a Iniciativa Legislativa de Cidadãos (ILC) 
Contra o Acordo Ortográfico. É uma proposta de lei, tal e qual como as que são 
submetidas pelos deputados, mas com a diferença de sermos nós, os cidadãos, a 
apresentá-la. Parece-me uma óptima ideia. Passamos a vida a reclamar e a dizer que se 
fôssemos nós faríamos assim e assado e cozido e frito. Pois façamos, então. Já temos 
largos milhares de subscritores, precisamos de mais uns quantos. Se cada pessoa que 
ler este texto (e concordar um bocadinho) subscrever, já serão mais uns milhares. Se 
depois falar nisso a mais meia dúzia de pessoas, já serão mais meia dúzia de milhares. 
E assim por diante. Numa onda de cidadania a lavar o país dessa escrita empeçonhada. 
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É só ir a http://ilcao.cedilha.net, imprimir o formulário de subscrição, 
preencher, assinar e enviar. Pode enviar-se por correio tradicional ou electrónico (com 
o impresso digitalizado em anexo). Tem é de ser assinado em papel antes de enviar, 
que é o requisito fundamental (está tudo explicadinho na página). Bastam cinco 
minutos. E acreditar que podemos ajudar a reparar este erro tremendo. 

Aproveitemos então o Verão, a contemplar o azul (e todas as outras cores) do 
céu, para pensarmos nas palavras. Queremos ficar com esta imitação patética de 
ortografia, imposta à força e sem razão, ou preferimos ter uma língua viva, rica e que 
seguirá o caminho que nós lhe quisermos dar? Pensem e contemplem, verão 
certamente o que quero dizer. Depois é só enviar o impresso. E voltar à contemplação 
do céu, mas desta vez com a satisfação de ter feito o que está certo e de ter ajudado a 
repor um pouco de bom senso no país. Para saber mais: http://ilcao.cedilha.net 
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Malefícios no ensino do Português 
 
Não é postura democrática um Governo isolar-se de quem governa, 

evidenciando indiferença ou desagrado perante críticas (designadas por “não 
construtivas”) que colidem com o que deseja impor, mantendo, no entanto, intocáveis 
as vozes dos que intervêm activamente na satisfação desses desígnios. São várias as 
situações que o demonstram, nomeadamente no ensino do Português, de que destaco 
apenas quatro, por uma questão de espaço: 

1) A impraticabilidade da TLEBS, com a sua aberrante nomenclatura, em 
substituição da gramática tradicional, que, apesar de forte polémica, se mantém em 
todos os programas de Português, imune a resultados nefastos e a intervenções 
críticas e fundamentadas de professores, linguistas, escritores, jornalistas e 
encarregados de educação. 

2) A estreiteza de espírito que impôs a valorização da oralidade sobre a escrita, 
que atribuiu igual importância a textos funcionais e literários (os últimos designados 
como “recreativos”), e que considerou “pura perda de tempo” a contextualização 
histórico-cultural de um autor, inclusive com a indicação do lugar onde nasceu: “Freixo 
de Espada à Cinta ou outra coisa qualquer”, palavras do Prof. João Costa, brilhante 
mentor da TLEBS, no encontro realizado na Gulbenkian (2011) a propósito do Plano 
Nacional de Leitura. 

3) A incongruência de o Latim e a literatura portuguesa como opções o “Curso 
de Línguas e Literaturas”, crendose natural que um futuro professor de Português não 
saiba Latim, base da língua portuguesa. Há quem, no entanto, se esforce contra este 
absurdo. Uma jovem professora de Português, Susana Marta Pereira, a fazer o 
mestrado em Ensino do Português e das Línguas Clássicas (FCSHUNL), demonstrou, na 
escola onde ensina, Externato Nuno Álvares (Palmela) e nas escolas Pedro Nunes e 
Camões (Lisboa) onde vai completar o mestrado, quanto os alunos podem ganhar 
afeição pela língua e, consequentemente, pela escrita e pela leitura, com “o 
conhecimento do Latim e da mitologia clássica, e a explicação da origem das palavras”. 
O certo é que, em 2012-2013, haverá a disciplina de Latim em 5 turmas, do 5.º ao 9.º 
anos (Palmela), e, em Lisboa, a professora Susana Pereira, com o apoio da sua 
orientadora de estágio, irá também implementar um programa de “Iniciação à 
Cultura/Língua Clássica”, de frequência livre, para os alunos do 3.º ciclo, com o 
objectivo de levar esses alunos a escolher, futuramente, o Latim no secundário. 

4) Finalmente, a imposição do AO, sem debate sério e científico e numa 
demonstração de extrema falta de respeito pela vontade dos portugueses. O caos é 
visível em alguma comunicação social, em instituições e na escola, discutindo já os 
alunos mais velhos a razão de ser das “novas minúsculas” e o desaparecimento geral 
das consoantes mudas. Com efeito, em textos escolares, em documentos oficiais, em 
legendas ou em notícias surgem palavras como expetativa”, “expetante”, “contato”, 
“contatámos”, “de fato”, “impato”, “tato”, “jato”, “pato”, entre muitas outras, e até 
“portugal” não tem direito a maiúscula, contrastando, no mesmo texto, e por duas 
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vezes, com o prémio “Portugal Telecom” (Revista do INATEL, n.º 238). Falta só que, 
curvados perante o número de falantes brasileiros e em nome da pretensa “unidade 
da língua”, passemos a usar “presidenta ou estudanta”, entre outras similares, 
obedecendo à lei n.º 12.605, de 3/4/2012, sobre o “Emprego obrigatório da flexão de 
género para nomear profissão”, recente inovação da “Presidenta” do Brasil. 

Em 2011, o Conselho de Ministros afirmou que o AO visava “reforçar o papel da 
língua portuguesa como língua de comunicação internacional”, mas, entretanto, 
fecham-se leitorados, dificultam-se as aulas de Português para os filhos dos 
emigrantes, continuando nós também a desconhecer o quanto tem custado e continua 
a custar este AO. O Brasil, entretanto, promove congressos com o objectivo de 
“discutir políticas linguísticas relacionadas à internacionalização do Português 
brasileiro”. E assim se fazem as cousas, diria Gil Vicente. 

Não deixe de consultar o site: www.ilcao.cedilha.net. 
 

  

http://www.ilcao.cedilha.net/
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Um pouco mais de rigor, sff 
“A experiência universal todos os dias nos confirma a velha parêmia de que a 

pressa é inimiga da perfeição. Pudera eu acrescentar que é mãe do tumulto, da 
incongruência, da irreflexão e do êrro.” Rui Barbosa, Obras Completas, volume XXIX, 
tomo II, 1902, p. 71 

 
1. No blogue Causa Nossa, em rubrica a que poderíamos chamar Um pouco 

mais/menos de…, sff, Vital Moreira debruça-se, numa óptica crítica, sobre notícias de 
órgãos de comunicação social e aspectos da vida pública, tendo em conta 
determinados parâmetros: decoro, consistência, seriedade, verdade, cuidado, 
decência, coerência, pudor, objectividade, rigor, etc. No Causa Nossa, em 21/7/2008 e 
a propósito de notícia sobre a “promulgação” do Acordo Ortográfico de 1990 (AO90) 
pelo Presidente da República, Vital Moreira esclarecia que “os tratados internacionais 
são ratificados pelo PR (e não “promulgados”) depois de aprovados pela AR (e não 
“ratificados”)”. Rematava Vital Moreira: “Custará assim tanto aos media ter um 
consultor ou revisor jurídico, para não incorrerem em tantos erros?” Pergunta 
pertinente. Mas já lá vamos. 

2. Há cerca de quatro anos, segundo a Lusa, Carlos Reis invocou os nomes de 
Vital Moreira e Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que estes eram “a favor das 
alterações ortográficas”. Não sei se Carlos Reis terá lido o excelente artigo de José de 
Faria Costa e Francisco Ferreira de Almeida, professores da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra (UC), no Diário de Notícias de 13/2/2012. Se não leu, 
aconselho vivamente a leitura, pois é um texto que merece toda a atenção. 

Afirmam José de Faria Costa e Francisco Ferreira de Almeida que a alteração 
parcial da redacção do AO90, através do Acordo do Segundo Protocolo Modificativo ao 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, fez “letra morta” do n.º 4 do art. 24.º da 
Convenção de Viena sobre os Tratados, de 23/5/1969, “que considera obrigatórias, 
desde a adopção do texto, as cláusulas relativas às modalidades da entrada em vigor” 
e, bem mais grave, que tal alteração “consubstanciou justamente um acto 
(concertado!) que malogrou, sem apelo nem agravo, o objecto e a finalidade do 
tratado”. Vale a pena ler a robusta e consistente argumentação jurídica e ter bem 
presente o cristalino “em vigor, mas como?” dos Autores.  

Enquanto, neste preciso momento e depois de ter lido o parágrafo anterior, um 
decisor político se prepara para estudar cuidadosamente o parecer de Faria Costa e 
Ferreira de Almeida, vejamos aquilo que actualmente consta da legislação portuguesa 
em matéria de entrada em vigor do AO90 e que, aviso de antemão, desrespeita a 
doutrina acima mencionada, ou seja, a legislação poderá correr o risco de se tornar 
obsoleta a breve trecho: no Aviso n.º 255/2010 do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros (DR, 17/9/2010) e na Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011 (DR, 
25/1/2011), lê-se que o AO90 entrou em vigor em Portugal em 13 de Maio de 2009.  

Em 9/2/2012, na qualidade de deputado ao Parlamento Europeu e ao abrigo do 
Artigo 117.º do respectivo Regimento, Vital Moreira fez uma pergunta com pedido de 
resposta escrita à Comissão Europeia. Nessa pergunta (actualizada em 27/2/2012), 
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segundo o deputado ao Parlamento Europeu (e professor associado da Faculdade de 
Direito da UC), o AO90 entrou em vigor em “janeiro [sic] de 2009″. À pergunta de Faria 
Costa e Ferreira de Almeida “em vigor, mas como?”, acrescento outra: em Janeiro, 
porquê, professor Vital Moreira?  

3. Em vídeo da UCV (televisão web da UC), de 4/1/2011, Ana Teresa Peixinho, 
professora da Faculdade de Letras da UC, declarou que as pessoas iriam “começar a 
ver a escrita de outra forma”. Ao deparar-me, na página da Internet da Faculdade de 
Direito da UC, com o “contato [sic] oficial” de dois membros do corpo docente, 
comecei “a ver a escrita de outra forma”, de uma forma que não é nem português 
europeu, nem criação AO90, mas português do Brasil.  

Recomendo a Ana Teresa Peixinho que tenha este contato em mente, antes de 
repetir que “o período de seis anos de transição é um período extremamente longo, 
demasiadamente longo; isto poderia ter sido tudo feito de uma forma muito mais 
rápida, muito mais célere e muito mais prática”. Imagine-se se tivesse sido. Metade do 
período de transição já lá vai e o caos anda por aí. Sim, por aí. A óptima notícia é esta: 
a suspensão do AO90 devolverá intactos os contactos perdidos. 
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Jornal: Público Título: “Eurofonia” e lusofonia, a 
mesma farsa 

Data: 12/08/12 

Autor: Nuno Pacheco Código: PB24 

 
”Eurofonia” e lusofonia, a mesma farsa 
 
Nas primeiras imagens de uma deliciosa comédia de Ernst Lubitsch, A 8.ª 

Mulher do Barba Azul, vê-se um homem bem vestido a olhar a montra de uma loja na 
Riviera francesa. Franze o sobrolho quando lê este aviso: “Falamos alemão. Falamos 
italiano. Falamos inglês. Compreendemos americano.” Gary Cooper (é ele o actor) 
entra na loja e quando lhe perguntam “o cavalheiro, o que deseja?”, responde: 
“Pajamas.” Claro que era um americano. Porque se fosse inglês teria dito “Pyjamas”. 
Teria dito? De quantas maneiras poderá dizer-se uma mesma palavra? E de quantas 
nos é possível escrevê-la? As diferenças entre línguas, e particularmente entre 
variantes de uma mesma língua, têm sido ao longo dos séculos motivo de curiosidade 
ou de humor, mas nunca de conflito. São tão naturais como tudo aquilo que as fez 
nascer. Já agora: pijamas (que em Portugal se escreve com “i”) não é inglês nem 
“americano” – é uma palavra de origem persa. 

Vem isto a propósito da mais recente “inovação” em matéria linguística. Num 
artigo recente, o economista italiano Edoardo Campanella (ver PÚBLICO de 8 de 
Agosto) defende “a adopção de uma língua comum” na União Europeia. Isto não teria 
que rejeitar as línguas existentes, que ele reconhece serem muitas (só em Itália, o seu 
país natal, há uns vinte dialectos regionais), mas levaria a que as línguas de cada país 
fossem para uso caseiro, sendo que em termos internacionais se usaria uma língua 
comum. Qual, ele não diz, mas só vê benefícios. 

Voltemos a Lubitsch. O filme é de 1938, vésperas da II Guerra Mundial. Ora não 
foi por questões linguísticas que a Europa se emaranhou em vergonhosas carnificinas. 
Pretender, hoje, que uma “língua comum” serviria para aliviar preconceitos ou para 
agilizar a circulação no espaço europeu, é demasiado pueril. Língua internacional, não 
só à escala europeia mas mundial, já existe de forma natural e não precisa de 
substituto: é o inglês. Não o inglês culto, de Chaucer ou Shakespeare, mas uma 
amálgama tosca que toda a gente, mal ou bem, vai sabendo pronunciar ou, em última 
instância, até escrever. No Webster”s Inglês-Português, por exemplo, o “dilema” de 
Lubitsch resolve-se de forma prática escrevendo “pajamas, o mesmo que pyjamas” ou 
“pajamas, pyjamas = pijamas”. A matriz inglesa e a variante americana válidas, na 
escrita, ressalvando-se o país de uso. Aliás, mesmo sem ir até à estante, a Wikipedia 
faz o favor de nos informar que “muitas regiões, como o Canadá, Austrália, Índia, Nova 
Zelândia, África do Sul, Malásia, Singapura e o Caribe, desenvolveram as suas próprias 
variantes da língua”. Da inglesa, naturalmente. 

Antes de Campanella, as ideias de “língua comum” não se recomendam. A 
novilíngua de Orwell, no seu 1984, trazia os traços do totalitarismo mais sombrio. E o 
esperanto, querendo ser uma língua de fácil aprendizagem para toda a população 
mundial (sem substituir as existentes, o que a aproxima da sugestão de Campanella), 
acabou por morrer. Línguas artificiais não vingam. E, no entanto, é sempre com o 
argumento da facilidade que o disparate linguístico se insinua.  

Em Abril passado, na Bienal do Livro de Brasília, o escritor Ondjaki disse em voz 
alta o que muitos outros já terão pensado: considera-se um autor “de expressão 
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angolana” e não portuguesa, como paternalmente o designam. Aquilo de que Ondjaki 
se queixa tem raízes num disparate idêntico ao de Campanella: a lusofonia. Ora a 
lusofonia não existe, tal como não existirá nunca uma “eurofonia”. São duas faces 
semelhantes de uma mesma farsa, inventadas para unir à força o que só encontra 
unidade forte na diferença. Se alguma coisa existe, no universo que usa a língua 
portuguesa como matriz (dela fazendo derivar riquíssimas variantes), é a uma 
polifonia: de vozes, de pronúncias, de diferenças iniludíveis. O actual acordo 
ortográfico, feito à revelia desta evidência, nasceu do mesmo absurdo que a 
“eurofonia” utópica de Campanella.  

Pajamas, pyjamas, pijamas? Metro, metrô, andante? Sim, e depois? O mundo 
vive mais facilmente com isto do que com unidades feitas à custa da falsidade e da 
mentira torpe. A democracia fica mal de botas cardadas, sobretudo quando marcham 
sobre o que ainda nos resta de inteligência. 

 

  



Artigos de opinião sobre o AO90 
 

98 
 

Jornal: Público Título: A razão das raízes Data: 17/08/12 
Autor: Rui Miguel Ventura Duarte Código: PB25 

 
A razão das raízes 
«É necessário preservar a memória etimológica que existe, como uma “reserva 

ecológica”» 
 
Há entre os opositores ao Acordo Ortográfico de 1990 (A090) quem menoscabe 

a importância da etimologia e antes se fundamente em motivos de ordem 
fonografémica intrínsecos ao sistema da língua: designadamente o valor diacrítico das 
chamadas consoantes mudas no Português euro-afro-asiático, mantendo a abertura da 
vogal átona precedente (contrariamente à tendência comum de fechamento). É que a 
etimologia sofreu desde a reforma de 1911 diversos ataques que a fizeram recuar, com 
privilégio da aproximação à fonética, afinal o argumento mais utilizado pelos paladinos 
do AO90. E há muito foram simplificadas certas consoantes duplas etimológicas, e 
extirpados os “y” e os “ph”, além de outras mudas que acabaram por sucumbir nesses 
processos de mudança, u.g. o “c” em “traduCção”. A defesa da memória etimológica, 
para que seja um argumento bem-sucedido, justificar-se-ia radicalmente com o recuo 
a antes de 1911, reaproximando o Português de línguas como o Francês e o Inglês, e 
consequentemente do Latim, e afastando-a de outras românicas que se 
“modernizaram”, como o Italiano e o Castelhano. Não vou ao ponto de advogar o 
recuo à “orthographia” pré-Republicana. Contudo, por defeito de formação e 
profissão, entendo necessário preservar a memória etimológica que existe, como uma 
“reserva ecológica”.  

A etimologia é configuradora de memória e cultura. Línguas que mantêm na 
escrita a memória etimológica tornam-se mais aptas à elaboração e construção do 
pensamento. Isto tem sido enfatizado, e bem, por confrades como Fernando Paulo 
Baptista. A minha experiência de classicista, de passagem pela gramática comparativa 
(Grego, Latim e outras Línguas Indo-Europeias), abriu-me à percepção das constantes e 
das volubilidades da semântica e dos étimos e, com isto, das idiossincrasias e 
mundividência de cada povo falante de uma das muitas línguas desta grande família. 
Seja a raiz *wid-/weid-/woid-, que transporta nas germânicas o noema de saber, em 
Grego de saber e ver e em Latim de ver. Com motivos antropológicos: o saber é tanto 
mais sólido quanto mais se basear no sentido da visão. Mas também como estudante 
de línguas e professor de Latim, Grego, e Português Língua Estrangeira no 
Luxemburgo. Como estudante, o exemplo dado é apenas uma das portas que 
permitiram melhor entrar no Alemão e no Luxemburguês. Como professor, concluo ser 
falso que a simplificação ortográfica facilite a aprendizagem – vejam-se os de língua 
materna inglesa ou francesa. Pelo contrário: uma das estratégias mais profícuas para 
promover a aquisição de vocabulário, pela relacionação, é a formação de cognatismos, 
ou famílias de palavras. Os meus alunos (de línguas maternas francófona ou 
germanófona) apropriam-se melhor se virem acção, actor, agente, actividade, activo, 
actuação, agenda, agir. Estas consoantes não são mudas no Francês, directamente se 
estabelecendo a relação: action, acteur, agent, activité, actif, actuation, agenda, agir. 

E para um estudante de Português língua materna? Nada muda. Retome-se o 
exemplo do tema ac-/ag- (fácil explicar a diferença entre “c” e “g”: esta é sonora, 
aquela surda, sendo sonoras as pronunciadas com a vibração das cordas vocais, ao 
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contrário das surdas; o mesmo traço fonológico opõe “p”/”b e “t”/d”.), como pôr um 
aluno da escola básica e secundária portuguesa a relacionar ação (ainda vá, tem um 
“c”), agente, agir, com ator? Ou atividade? Sem “c” nem “g”? E já agora, com actantes, 
termo técnico da teoria da literatura, em que o “c” se pronuncia (salvo se os acordistas 
não lhe decretarem a morte sem o sabermos…). Como saberão constituir uma família 
de palavras, remetendo todas para a ideia de agir, fazer? 

Ou como poderão os alunos reconhecer e perceber a sensatez de uma relação 
entre Egito (uma mentira, pois o “p” não raro é pronunciado em Portugal), Egípcios e 
egiptologia (formas que o AO90 mantém)? Outro exemplo: optimus. Do radical, havia 
igualmente em Latim os optimates, que designava a aristocracia. E ainda opulentia, 
opulentus, opiparus, entre outros. Os últimos exemplos dados fazem perceber que a 
acepção para a qual apontava o radical era de abundância de recursos. Assim, ser 
optimas, nobre, significa “aquele que possui recursos, rico”. Óptimo é pois ser rico! Um 
tal exemplo é apenas útil para quem estuda Latim, mas diz-nos de como a partir de 
famílias de palavras as diversas línguas formam cultura, e de como os povos que as 
falam e as escrevem pensam. As línguas e as suas expressões utilizam estes 
mecanismos para criar e relacionar palavras, por vezes baseados na simples paronímia, 
u.g. o português ferrolho, do Latino ueruculum, com influência de ferro, pois afinal 
esse instrumento é feito deste metal (cf. Fr. verrou). A simplificação destrói laços de 
família. 

Há uma opacidade, um mistério da escrita de que fala ainda José Gil no texto 
citado, em que prevê que estas mudanças induzirão outras na forma de pensar. A 
ortografia “marca um espaço virtual para o pensamento”. Pois, a escrita, dir-se-ia, 
demanda precisamente, mediante a descodificação dos signos-grafemas, a 
observação, a análise e o estabelecimento de relações de sentido, encobertos nos 
subterrâneos da história das palavras. Outra consequência da sua dissolução é, nas 
palavras de José Gil (Visão, 16 de Fevereiro de 2012), o empobrecimento dos 
“movimentos possíveis da língua”. O fim da consciência dessa opacidade “mutila o 
pensamento”. Anula-o na raiz. Estabelecer relações, analisar e observar são os 
princípios da ciência e da filosofia e, em geral, da formação de indivíduos e sociedades 
livres e pensantes. Só por empinanço, e graças a esforço acrescido e forçado, ou 
destituído de toda a lógica e intuição, ou porque o “s”tor” o diz… se ele próprio o 
souber. Com isto se preocupará a escola? Ou será um prerrogativa de conhecedores 
do Latim e do Grego? Se é que alguém doravante os conhecerá, decretado foi já o seu 
fenecimento… 

Dizem que é para facilitar… O Brasil fê-lo com as suas reformas. Portugal 
prepara-se para o mesmo. Mas produziu e produzirá sociedades mais cultas e 
pensantes? Ou linguística e culturalmente empinantes? E cuja escrita se reduza a um 
trogloditismo, à mera transcrição de grunhidos? Repudiamo-lo! 

P.S.: Uma das formas de os cidadãos se manifestarem (lembremo-lo) é 
subscrevendo a Iniciativa Legislativa dos Cidadãos contra o AO em 
http://ilcao.cedilha.net. 
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Jornal: Público Título: Esquisso do acordista Data: 18/08/12 
Autor: António Fernando Nabais Código: PB26 

 
 
Acordo Ortográfico: esquisso do acordista 
 
Tenho pouco jeito para o desenho e não gosto de generalizações. Evito dedicar-

me a ambas as actividades pela mesma razão: a forte possibilidade de falsear a 
realidade. No entanto, o tempo que tenho passado na polémica acerca do Acordo 
Ortográfico tem-me permitido reunir alguns traços que, com maior ou menor 
frequência, surgem no retrato daqueles que defendem o Acordo. 

O primeiro aspecto a considerar reside no facto de que raramente um acordista 
cita o Acordo, tentando demonstrar a sua validade. Na maior parte dos casos, fica-se 
com a estranha impressão de que o acordista não terá, sequer, lido o Acordo. Noutros 
casos, o acordista acaba por reconhecer a existência de incongruências, mas prefere 
desvalorizá-las, com o argumento de que qualquer acordo é melhor do que a 
inexistência de um acordo. 

A importância do Acordo, aliás, é defendida por se considerar que é a tábua de 
salvação da língua. Sem o Acordo, e, portanto, sem o peso do Brasil, o português 
europeu passaria a ser uma língua rapidamente extinta. O acordista considera esta 
asserção tão evidente que se dispensa de a demonstrar, como se dispensa de 
demonstrar como é que a sobrevivência de uma língua depende tão completamente 
do sistema ortográfico. 

O acordista sabe que o Acordo Ortográfico não trouxe acordo ortográfico, mas 
finge, ainda, ignorar que, para além da ortografia, não existem outras diferenças 
insanáveis, que só poderiam desaparecer se, para além de um acordo ortográfico, se 
realizassem, ainda, um acordo sintáctico, um acordo fonético e um acordo semântico. 
Nada disso impede o acordista de afirmar, por exemplo, que “qualquer livro editado 
em português possa ser impresso em qualquer país lusófono”. 

O acordista insiste, ainda, em classificar como perniciosa “a circunstância de a 
língua portuguesa ser a única do mundo ocidental falada por mais de cem milhões de 
pessoas com duas ortografias ocidentais”, o que, mesmo que não fosse mentira, não 
chegaria para provar coisa nenhuma, pois não passa do típico argumento provinciano 
que se limita a considerar negativo o que for uma característica única. 

É, ainda, vulgar, ouvir o acordista criticar os críticos do Acordo Ortográfico por 
se julgarem “donos da língua”. Tal crítica faria sentido se esses mesmos críticos 
defendessem a imposição da ortografia europeia a todos os outros países lusófonos. A 
língua pertence, evidentemente, a quem a usa, o que quer dizer que o português 
pertence a todos os países lusófonos e é, portanto, enriquecedor que esse facto 
provoque todo o género de aproximações e admita as inevitáveis diferenças, que 
podem ser fonéticas, semânticas ou ortográficas. 

É nesta altura que o acordista deixa escapar a sua veia empreendedora, 
defendendo que o Acordo Ortográfico será uma oportunidade de negócio, com 
amanhãs comercialmente risonhos. Diante dessa certeza, o acordista desvaloriza, aliás, 
o contributo dos linguistas, seres estranhos, ratos de biblioteca que se alimentam de 
etimologias bafientas e querem impedir a evolução da língua. 
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Para o acordista, mesmo sendo um leigo ou exactamente por ser um leigo, o 
linguista é uma espécie que vai contra um século democrático em que a língua é do 
povo. Não será estranho, amanhã, encontrar o acordista a defender, noutros campos 
do conhecimento, a autoridade dos especialistas. Na língua, o especialista deve ser 
ignorado, é uma antiguidade sem sentido. Aliás, o acordista, tal como não leu o Acordo 
Ortográfico, também não se dá ao trabalho de ler os especialistas. 

A recusa dessa leitura, no entanto, não impede o acordista de sustentar a sua 
opinião, que considera esmagadora, com argumentos tão vagos como “já havia 
palavras homógrafas” (o que não deveria ser razão para aumentar o seu número), “há 
palavras que se pronunciam com a vogal fechada, apesar de terem consoantes mudas” 
(o que, sendo inegável, constitui excepção) ou “a grafia não afecta a oralidade” (como 
se não existissem relações complexas entre a leitura, a oralidade e a escrita). 

Não é fácil ser-se crítico do Acordo Ortográfico, num país em que tudo se 
discute pela rama e tudo se decide com leviandade. Ser acordista é mais fácil: basta 
não conhecer o Acordo Ortográfico e não estar na disposição de ler o que se escreve 
sobre ele. 

  



Artigos de opinião sobre o AO90 
 

102 
 

Jornal: Público Título: Evolução artificial imposta por 
decreto 

Data: 23/08/12 

Autor: Pedro M. Afonso, dirigente associativo estudantil do IST Código: PB27 

 
Evolução artificial imposta por decreto 
 
O escopo do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 (AO90), 

unificação e fortalecimento do prestígio internacional da Língua Portuguesa (L.P.), é 
quimérico. Uma alucinação. Só plausível no mundo ficcional das mentes mais 
ingénuas, crédulas e de apurado romantismo. Se por um lado é quixotesco acreditar na 
possibilidade de unificar as diferentes variantes da L.P. através de uma normatização 
ortográfica, por outro, o AO90 arrima-se em critérios e argumentos questionáveis, 
contraditórios, inconsistentes e ilógicos. Ao mesmo tempo que resulta de uma medida 
prepotente e antidemocrática do Governo português. 

A Língua não é estanque. É viva e evolui moldando-se ao uso, espontâneo, dos 
seus falantes e escreventes. A evolução imposta pelo AO90 de natural nada tem. É 
uma evolução artificial, imposta por decreto, que o uso e o hábito ainda não 
consagraram. A firmação deste acordo revela falta, além de razão, coerência e visão, 
de bom senso. As diferentes variantes da L.P. distinguem-se não só pela grafia e 
fonética mas também pelo vocabulário e sintaxe frásica. Diferenças essas a que o 
AO90 não responde e que qualquer norma ortográfica jamais conseguirá colmatar. Sob 
a égide da utópica unificação linguística o AO90 mutila e desfigura a ortografia da L.P 
e, juntamente, todo o valor histórico, cultural e identitário que cada variante encerra. 

Admitindo uma pluralidade de casos de dupla grafia, algumas delas inéditas 
para ambas as variantes, o acordo contraria o fim a que se propõe. Admitindo grafias 
facultativas o AO90 não unifica, apenas consagra a diferença. As consoantes mudas 
suprimidas influem no timbre das vogais precedentes, abrindo-as. Caso contrário, 
“recepção” e “recessão” ler-se-iam do mesmo modo. Por isso, a sua manutenção não 
se prende com a teimosia lusitana como é referido, ingenuamente, na “Nota 
Explicativa”. A abolição, facultativa ou não, destas consoantes pode desencadear 
alterações fonéticas nestes vocábulos. 

Por outro lado, a sua abolição destrói a harmonia gráfica em morfemas lexicais, 
dificultando o reconhecimento lexical entre formas afins (Ex.: Egi(p)to, Egípcio). A 
supressão da acentuação entre formas verbais homógrafas do presente e do pretérito 
perfeito do indicativo aumenta a ambiguidade do texto escrito. As facultatividades e 
mutilações do AO90 admitem uma multiplicidade de fonéticas e de grafias dentro da 
mesma variante da Língua, dependente de juízos individuais. Estes fenómenos 
costuram uma babel na L.P., até então inexistente, que dificulta a sua aprendizagem. 

Além dos avultados custos sociais e culturais, o AO90 acarreta também 
consideráveis custos económicos: substituição de milhões de livros, ferramentas 
informáticas, documentos, etc., que assim ficam obsoletos, e perda de posição das 
exportações de edição portuguesa para o mercado brasileiro. 

Este acordo foi forjado nas costas dos portugueses, à revelia dos seus 
interesses. Antes da sua entrada em vigor não só foram ignorados, sistematicamente, 
os pareceres negativos de inúmeras personalidades da área como não foi requerido 
nenhum parecer técnico e científico no sentido de mensurar as (des)vantagens, à 
semelhança do que é feito em tantos outros projectos. Resultado de uma medida 
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precipitada e irreflectida, a entrada em vigor do AO90 constitui uma irresponsabilidade 
social, política, geoestratégica e económica. Este acordo serve unicamente interesses 
de índole geopolítica e empresarial, ortogonais aos dos portugueses, pelos quais o 
nosso erário está a ser saqueado e a nossa Língua prostituída. 

Dirijo ao leitor um convite. Convido-o a ler o documento do AO90 e a respectiva 
“Nota Explicativa”. Se não for filólogo ou linguista não se amedronte. Também não o 
sou. Garanto-lhe que uma modesta dose de bom senso é mais do que suficiente para 
constatar a incoerência deste acordo. Um autêntico dislate que não assevera qualquer 
mais-valia. 

O AO90 não é inevitável. Através de uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos é 
possível libertarmo-nos dos seus grilhões. Saiba mais em: www.ilcao.cedilha.net. 
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Jornal: Público Título: O petróleo desta nossa relação Data: 02/09/12 
Autor: Nuno Pacheco Código: PB28 

 
 
O petróleo desta nossa relação 

 

Dito na obscuridade de um quarto de hotel podia soar a coisa erótica: “A língua 
é o petróleo desta relação.” Ele não precisava de ser um milionário texano, nem ela 
uma estampa de calendário barato, para compor a história. Mas foi dito noutro local, 
neste caso em Timor-Leste, e por um ministro, português para azar nosso. Sem outra 
tirada eloquente sobre o que lhe inspiraria aquela terra que a tantos inspirou por bem 
mais nobres razões, Miguel Relvas foi-se à língua, a mais recente descoberta dos que 
amiúde a espezinham. E disse isto: “Aquilo que nos une a todos é a língua e a língua é 
o petróleo desta relação, é o que nos dá força, é o combustível desta relação e nós 
temos de continuar nesse caminho” (a citação é, ipsis verbis, da agência Lusa). Que 
língua? Que combustível? Que caminho? Já se encontraram face a face, como 
deveriam, o português e o tétum? Já se olharam de igual para igual? Ah, pois, a 
lusofonia, os milhões a falar todos da mesma maneira, a conversa vadia do costume. 
Querem saber? Antes o quarto de hotel. Porque, entre a vacuidade dos gorjeios 
petrolíferos, são arautos assim que não se cansam de bombardear os poços e atear 
incêndios no tão maltratado “combustível”.  

Relvados à parte, há no entanto exemplos de como se pode tratar bem uma 
qualquer língua falada e escrita. O mirandês, por exemplo. Ainda há dias o Jornal de 
Negócios (24/8) traçava o perfil de um homem, Amadeu Ferreira (por sinal também 
ligado a coisas da economia – mas não do petróleo – já que é agora vice-presidente da 
CMVM), que ao longo da sua vida tem sido um paladino inexcedível da defesa do 
mirandês. Nasceu em 1950, em Sendim, Miranda do Douro, de pai sapateiro (e peleiro) 
e mãe camponesa, numa família onde só se falava mirandês. Isto lembra o Negócios 
enquanto lhe percorre os passos vitais. Para abreviar, diga-se que Amadeu Ferreira, 
sem precisar de quarto de hotel, se tornou “bígamo”, como ele próprio diz. Gosta 
imenso do português (que usa no seu trabalho diário) e do mirandês (que usa e 
defende na terra, em família, em livros). Devido à sua persistência, o mirandês tornou-
se reconhecido por lei, em 1999. Assim: “O Estado Português reconhece o direito a 
cultivar e promover a língua mirandesa, enquanto património cultural, instrumento de 
comunicação e de reforço de identidade da terra de Miranda”, reconhecendo-se ainda 
“o direito da criança à aprendizagem do mirandês“. Tal como o espanhol convive com 
as línguas basca, galega e catalã, também o português e o mirandês passaram a 
conviver e a respeitar-se. Sem petróleos. 

É certo que o mirandês se restringe a uma minoria, sete mil falantes, mas a 
riqueza que representa ter-se-ia perdido se não tivesse defensores à altura. Como 
Amadeu Ferreira (que teve uma coluna mensal em mirandês no PÚBLICO), tradutor 
para a “Ihéngua” mirandesa de obras de Horácio, Virgílio, Catulo ou Camões. É dele 
(sob o pseudónimo de Fracisco Niebro) a tradução de Ls Lusíadas, a partir da edição de 
1572, num bonito volume editado pela Âncora em 2010. Começa assim: “Aqueilhas 
armas i homes afamados/ Que, d’0ucidental praia Lusitana,/ Por mares datrás nunca 
nabegados,/ Passórun par’alhá Ia Taprobana,/ An peligros i guerras mui sforçados/ 
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Mais do que permetie Ia fuorça houmana/1 antre giente de loinge custruírun/ Nuobo 
Reino, que tanto angrandecírun.” 

Como escrever bem o mirandês? Com normas ortográficas, claro. Amadeu 
Ferreira escreve na sua biografia online: “Partecipei na purparaçon i çcuçon de Ia 
purmeira adenda a Ia Cumbençon Ourtográfica. Nada ye purfeito, mas acho que se 
cunseguiu un modo de melhor aquemodar todas Ias bariadades de l mirandês na 
mesma scrita.” Sucede que tal convenção, desenvolvida a partir do levantamento feito 
por Leite de Vasconcelos em fins do século XIX, percorreu caminhos inteligentes. Na 
grafia, por exemplo: “Quando existiam várias opções de escrita para um dado som, 
optou-se geralmente pela de mais antiga tradição na língua ou mais frequente nos 
diversos autores (y em palavras como you, yá; i na conjunção i).” Não a mais simples, 
não a-da-língua-que-está-sempre-a-mudar, mas sim a que melhor fixa o verbo e o 
torna inteligível, respeitando-lhe a raiz. Disto não sabem os senhores do petróleo, os 
tais que andam sempre com a língua a arder. 
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Jornal: Público Título: Sou espanhola e sou contra o 
AO90 

Data: 07/09/12 

Autor: Rocío Ramos, empresária, de Zamora, Espanha Código: PB29 
 

 
Sou espanhola e sou contra o AO90 
 
Devo começar por dizer que duvidei na hora de enviar este texto. No fim de 

contas, sou espanhola e alguns portugueses poderiam levar a mal uma estrangeira vir 
cá opinar sobre aquilo que não lhe diz respeito. Depois pensei melhor e concluí que 
poderia enviá-lo porque se frequentei a Escola de Línguas da minha cidade (Zamora) 
durante cinco anos a estudar Português, se há 10 anos costumo tirar todas as minhas 
férias e fins-de-semana alongados nesse país vizinho, se nos últimos cinco anos li 
apenas dois livros na minha língua materna mas dúzias e dúzias deles em Língua 
portuguesa, se não perco um curso, workshop, festival de fados ou qualquer outro 
evento organizado pela Fundação Rei Afonso Henriques em Zamora com o fim de 
aprofundar o meu conhecimento da cultura portuguesa, se visito cada dia o site do 
PÚBLICO (obrigada pela vossa resistência em aderir ao AO, que me permite informar-
me em Português correcto) e se a tudo isso acrescentarmos o meu profundo amor por 
Portugal, determinei que o Português faz parte da minha cultura e até da minha vida e 
que sim, tenho alguma coisa a dizer. E rogo-lhes que me permitam dizê-lo sem se 
ofenderem porque é por respeito e afecto que escrevo. 

Sou contra o mal chamado AO (porque nem é acordo nem é apenas 
ortográfico), em primeiro lugar porque defendo as diferenças. No meu país convivem 
várias línguas oficiais (castelhano, galego, basco, catalão e valenciano) e, excepção 
feita a políticos interessados em enfrentar as pessoas na procura de uns votos aqui e 
acolá e entreter o pessoal com tolices, isso não nos causa problema nenhum mas, pelo 
contrário, enriquece o nosso património cultural. 

Quando falo com colegas, amigos ou familiares sobre o AO da Língua 
Portuguesa, eles ficam admirados. Não percebem e dizem que eles nunca permitiriam 
uma coisa dessas aqui. Não percebem e embora a maioria se esteja nas tintas 
(infelizmente, os espanhóis não ligam muito às notícias vindas de Portugal, embora 
ache que a tendência começa a mudar) quase sempre me perguntam: “E então, os 
portugueses não estão a fazer nada para evitar isso? Fosse aqui e eu…” Mas não é 
aqui, é aí. A Real Academia Española de la Lengua fez historicamente acordos com as 
academias do resto dos países que têm o Castelhano (ou Espanhol, como prefiram) 
como língua oficial mas sempre foram respeitadas as diferenças de vocabulário, 
fonéticas e ortográficas de cada país, sendo logicamente a RAE quem dita as normas, 
uma vez que é a Espanha o país do qual a Língua é originária. Até onde eu sei nunca 
veio aqui um país maior em número de habitantes (o México, por exemplo) a dizer-nos 
que tínhamos que falar ou escrever como eles, como também não tivemos uns 
académicos que, servindo vá lá saber os interesses de quem, decidiram um dia 
inventar um acordo ortográfico irracional e completamentecontra naturam, uma vez 
que as Línguas devem evoluir ao ritmo do uso que lhes dão os povos que as utilizam 
para a sua comunicação e nunca servir interesses político-económicos. Com a Língua, 
máximo exponente de um país, não se brinca nem se negoceia. 
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No tocante aos aspectos técnicos do assunto, poderia expor os argumentos 
utilizados por pessoas que sabem muito mais do que eu. Apenas digo que, como 
espanhola que aspira a um dia denominar-se lusófona, não estou a ver qual a 
vantagem de unificar a Língua Portuguesa eliminando a rica diversidade ortográfica e 
fonética existente e, mais, que não entendo que para essa suposta unificação tenham 
criado este Acordo que, longe de unificar, traz (ainda) mais duplas grafias e gera uma 
confusão que não existia. Inventaram um problema onde ele não existia. Até nas 
escolas de línguas, aqui em Espanha, o pessoal docente e os estudantes ficaram 
perdidos e sem saber se ligar a umas regras estúpidas “por imposição” ou declarar-se 
“em rebeldia”. 

Termino dizendo que tenho muita pena (raiva até) por não poder lutar contra o 
AO da maneira mais efectiva, se calhar da única maneira efectiva: assinando a ILC 
(http://ilcao.cedilha.net) que faria ouvir a voz dos que são contra na Assembleia da 
República e que, em boa lógica, conseguiria revogar o AO90 antes que seja tarde de 
mais e a Língua Portuguesa seja definitivamente traída. Não precisam mais do que 
empregar cinco minutos escassos do seu tempo em assinar e enviar a subscrição da 
ILC. Não é uma coisa difícil, nem cara, nem inútil, acreditem. O futuro da Língua 
portuguesa está nas vossas mãos, portugueses, e é bom que assim seja. Vocês 
decidem. 
 

  

http://ilcao.cedilha.net/
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Jornal: Público Título: A recepção da recessão Data: 29/09/12 
Autor: Rui Miguel Duarte Código: PB30 

 
 
A recepção da recessão 
 
São duas as ordens de razões com que os defensores Acordo Ortográfico de 

1990 (AO90) sustentam a sua causa: (1) o critério fonético — escrever como se 
pronuncia, sendo que a escrita deverá ser o testemunho, tão fiel quanto possível, da 
pronúncia (“Nota explicativa” [NE] n.º 3 apensa ao AO90). (2) a unificação da grafia 
numa língua que se pretende de comunicação internacional, pelo facto de ter dois 
padrões escritos (cf. os dois parágrafos finais da NE n.º 2). Concomitantemente, é 
costume porem em questão o argumento da etimologia, alcunhando-a de “falácia”. E 
citarem a autoridade de um linguista como António Emiliano, da Universidade Nova de 
Lisboa, conhecido opositor ao AO90, e as suas reservas no tocante a tal argumentação. 
No meu artigo “As razões das raízes”, publicado nas páginas deste jornal no passado 
17 de Agosto, reconheci, sem reservas, “que a etimologia sofreu desde a reforma de 
1911 diversos ataques que a fizeram recuar, com privilégio da aproximação à fonética, 
afinal o argumento mais utilizado pelos paladinos do AO90”. Com efeito, muitas e 
complementares podem ser as razões contra o AO, embora possam umas na actual 
conjuntura ter mais peso do que outras. Considero a actual norma, de 1945, uma base 
de trabalho suficientemente aceitável; e, como classicista, assumo a causa da memória 
etimológica ainda restante como uma reserva… “ecológica”. Devemos até lembrar-nos 
de que antes de a representação se reportar ao significante fónico, os sistemas 
gráficos primevos constituíam a tentativa de representar ideias. Defendi que a palavra 
escrita, mais do que um meio, é também objecto de pensamento e reflexão, ela é o 
mistério a perscrutar. 

“Hic et nunc”, porém, é no tocante a estas razões fundantes da defesa do AO90 
que pretendo aportar alguns pontos para sede de reflexão. Em primeiro lugar, 
contrastivamente, é o próprio AO90 que justifica a manutenção do “h” inicial, a única 
consoante verdadeiramente muda e desempregada do nosso alfabeto, “por força da 
etimologia” (Base II 1.º a), violando o princípio fonético! Dito de outro modo: o AO90 
marca um golo na baliza adversária e no lance seguinte marca outro, na própria. 

Por outro lado, quis testar a percepção dos nossos confrades de língua em 
relação à nova grafia na sua versão-PT. Entendi ser essa percepção essencial para a 
análise científica do AO90, da sua coerência interna e para aferir se efectivamente 
cumpre os objectivos a que se propõe, e que foram enunciados supra, e se aquilo que 
diziam e dizem os opositores, alguns linguistas, sobre uma alegada mudança nos 
modos de pronúncia, não passa de uma “teimosia lusitana” (como é designada na NE 
n.º 4 d), ou pelo contrário, de razoáveis advertências. O AO90, como é consabido, ao 
mesmo tempo que pretende unificar, por exemplo, ótimo, ato, ator, direção, setor, 
admite duplas grafias, as famosas facultatividades (por ex. sector/setor, 
carácter/caráter), podendo ascender até às quatro formas correctas de escrever o 
mesmo vocábulo, como demonstrou precisamente A. Emiliano; e fez ainda mais: 
provocou dissensão, desunificação gráfica, ao prescrever as variantes receção pt / 
recepção br; conceção pt / concepção br; deceção pt / decepção br; perceção pt / 
percepção br; espetador pt / espectador br. Segundo autogolo. Ora, há chamadas 
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“consoantes mudas etimológicas” com valor diacrítico (cf. o artigo “A razão das 
raízes”) no português euro-afro-asiático, por manterem a abertura da vogal átona 
precedente (contrariamente à tendência comum de fechamento). A intuição, 
relativamente à grafia-PT receção (recorde-se que no Brasil o “p” é efectivamente 
pronunciado e escrito) é que a sua pronúncia se tornaria homófona da de recessão. 
Para tanto perguntei a cidadãos brasileiros residentes em Portugal como 
pronunciariam a grafia receção. A resposta: pensaram tratar-se de recessão, esse 
problema que está a afectar Portugal. Ganhava substância a razoabilidade das 
objecções dos críticos do AO. Em diálogo que mantive com um bloguista brasileiro, 
residente no seu país, a propósito de um texto de sua autoria, em que se opõe ao 
AO90 (http://blogdomaximus.com/2012/08/23/o-acordo-ortografico-da-lingua-
portuguesa/), confrontei-o com as grafias facultativas supracitadas, perguntando-lhe 
como as pronunciaria um brasileiro. Cito, com autorização do próprio:  

“No caso dos seus exemplos, a pronúncia lusitana causa sérias dificuldades de 
entendimento para o português. No caso de ‘recepção’/‘receção’, por exemplo, o 
brasileiro pronuncia cadenciadamente “recePção”, ressaltando o ‘p’, de modo a 
diferenciar do vocábulo foneticamente idêntico ‘recessão’, a que se reconduz o 
vocábulo português. O mesmo se dá com ‘concepção’/ ‘conceção’, para o qual o realce 
do ‘p’ intermediário serve para desassociá-lo do vocábulo ‘concessão’. Nesses dois 
casos, é possível que o ouvinte brasileiro acabe por trocar o significado vernacular de 
uma palavra por outra. No caso de ‘deceção e ‘espetador’, a pronúncia segue o mesmo 
padrão. A diferença reside no facto [sic] de que, em ambos os casos, a pronúncia 
lusitana simplesmente não fará sentido para o ‘português brasileiro’. Não há algo 
semelhante a ‘deceção’, e o ‘espetador’ será entendido, na melhor das hipóteses, com 
alguém que usa um espeto.” 

Confirma-se em suma que a novel escrita é geradora de equívocos. Deixe-se 
pois de pregar que tudo não passa de teimosia lusa. Insistir nisto, e disto fazer tábua 
rasa, eis a teimosia, e tuga. A adicionar às criativas sandices que se vão escrevendo e 
proferindo, como “pato” por “pacto”, “adeto” por “adepto”, “intato” por “intacto”, 
que o AO não sanciona, mas que o iletrismo espicaça. O Ministério da Educação e o 
seu responsável máximo a tudo dizem nada. É ensurdecedor o silêncio a que se 
remeteu quem, tendo a obrigação de agir, se abstém de o fazer; mais, não deixa para a 
posteridade a memória histórica da incompetência, mas do medo, do cinismo político 
e da cumplicidade com um aborto. 

Podem até ensinar às crianças de hoje que a receção se pronuncia como 
recéção. Dentro de uns 30 anos, se o AO vier a prevalecer, poderá esta pronúncia 
vingar, graças à frequente exposição à palavra (embora proferida com a vogal átona 
fechada, quando palavra isolada?). Já os brasileiros continuarão a olhar para Portugal 
como um país mais deprimente do que aquilo que sempre foi: nos jornais, nos hotéis, 
nos organismos públicos, o país da omnipresente e sempiterna receção, perdão, 
rêcêssão. 
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Jornal: Público Título: O acordo ortográfico e a 
tradução para português 

Data: 28/10/12 

Autor: Paula Blank Código: PB31 

 
 
O Acordo Ortográfico e a tradução para português 
 
O meu trabalho consiste, em suma, na revisão de traduções do Inglês para o 

Português de manuais de instruções e interfaces do utilizador de equipamento 
médico. Vai desde a simples maca de exames utilizada nos consultórios médicos ao 
ventilador de cuidados intensivos ou desfibrilador cardíaco, de cujo correcto 
funcionamento e utilização dependem as vidas de tantos doentes por este país fora. 
Dependendo de o fabricante ser europeu ou americano, as traduções são produzidas – 
em geral – para Português de Portugal ou do Brasil, respectivamente. Por conseguinte, 
quando importamos da Europa, geralmente, repito, não há problema de maior; 
contudo, ao comprar equipamento nos EUA e com a globalização, consequentes 
fusões de companhias e migração de quadros pelo mundo inteiro, a situação 
complicou-se. 

O que me chega às mãos está 90% das vezes muito longe do nível de qualidade 
que seria de esperar para qualquer tradução, quanto mais para traduções nesta área. 
Os exemplos são infindáveis, mas escolhi um que servirá para demonstrar aquilo de 
que falo. Na tradução do manual de um ventilador, feita por um tradutor brasileiro, lê-
se: 

“Usar o ventilador de maneira diferente como foi instruída pode causar danos 
ao digitalizar de RM.” 

Uma tradução correcta do original em Inglês poderia ser assim: 
“A utilização do ventilador de maneira diferente da que foi indicada nas 

instruções, pode causar danos ao aparelho de RM (ressonância magnética).” 
Em praticamente todos os manuais traduzidos para Português do Brasil, e 

também no deste exemplo, chama-se “vazamento” a fuga, “cabo de força” a cabo de 
alimentação, “tela” a ecrã, “plugue” a ficha (um “plugue” que se “pluga”, do verbo 
“plugar”), “jack” a tomada, “leiaute” a disposição, “acurácia” a precisão, diz-se que a 
impressora “está aquecendo”, que “você tem de acessar isso” (aceder) ou “você deve 
apertar aquilo” (pressionar), os verbos reflexivos são conjugados ao contrário (“isso se 
faz assim” em vez de “isso faz-se assim”), etc. 

O manual de um dispositivo de suporte de vida chega a ter 300-400 páginas e o 
deste exemplo era uma tradução que estava autorizada, em utilização em Portugal, e 
que só foi corrigida (1) quando o fabricante passou a fazer parte da gama de 
comercialização de certa empresa e (2) porque, depois de muita argumentação, o 
fabricante acabou por concordar em produzir uma versão em Português de Portugal. 

Peço-vos que voltem a ler os exemplos apresentados. Não verão uma só 
instância de diferença ortográfica, o que prova a futilidade do esforço (inútil porque 
não o consegue) de uniformização ortográfica. A maioria dos manuais traduzidos no 
Brasil que eu revi estão escritos assim e, provavelmente, no Brasil até são textos 
perfeitamente aceitáveis, não sei, nem discuto. Mas em Portugal não. As traduções 
utilizadas em Portugal têm forçosamente que ser feitas por tradutores portugueses, 
em Português de Portugal, para que se possam cumprir os critérios exigíveis. E isso não 
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basta, é preciso que o tradutor preencha outros critérios técnicos específicos, cuja 
discussão ficará para outra altura. 

Contudo, há uma batalha contínua para que os dispositivos comercializados 
sejam acompanhados de instruções adequadas. A realidade é que os fabricantes 
pressionam os distribuidores portugueses a utilizar as traduções brasileiras em 
Portugal. Os argumentos são sempre os mesmos: (1) só se produz uma versão em 
Português e, dado que o Brasil é um mercado maior, a versão a produzir será em Pt-Br 
ou (2) temos que reduzir custos, por isso há que anular uma das versões em 
Português; o Brasil é um mercado maior, portanto eliminamos a versão Pt-Pt. Ponto 
final. Contra-argumentar dizendo que a sintaxe e a terminologia não são aceitáveis 
para textos que se destinam a profissionais clínicos, que os erros podem provocar 
acidentes de proporções mais ou menos sérias, é por regra inútil. Algumas vezes, 
felizmente, o esforço de argumentação é recompensado, e os médicos e enfermeiros 
em Portugal podem usufruir do privilégio de ler as instruções do dispositivo médico, 
que adquiriram em Portugal, num Português de fácil e natural compreensão. Sim, 
aquilo que devia ser um direito, que está previsto numa directiva europeia, que, por 
sua vez, foi transferida para a lei portuguesa, é no fundo, um privilégio. Quase um 
favor. 

É, portanto, com profunda consternação que vemos o Governo português, que 
devia defender os nossos interesses, assinar um Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, que (defendem alguns) visa unificar a ortografia e resolver todas as 
diferenças entre ambos os registos do Português. 

O Acordo Ortográfico, ao criar esta falsa noção de uniformidade, 
extremamente nefasta para o Português-padrão, tem um resultado terrível para a 
tradução, porque enche o mercado português de instruções que quanto mais técnicas, 
mais incompreensíveis são. 

Mas ainda podemos inverter este erro colossal, assinando a Iniciativa 
Legislativa de Cidadãos. Para saber como assinar e ficar a saber mais pormenores, por 
favor, visite o portal http://ilcao.cedilha.net/. 

 
  

http://ilcao.cedilha.net/
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Contra fatos: os argumentos 

 

Qual será a razão para um escrevente, falante de português europeu e 
utilizador, por imitação, por gosto ou por imposição, do Acordo Ortográfico de 1990 
(AO90) não grafar o C de facto? Por exemplo: “união de fato”. Sim, de fato. Quem diz 
“união de fato”, poderá também dizer “pressupostos de fato e de direito”, “alterações 
de fato e de direito”, “razões de fato e de direito”, “fundamentos de fato e de direito” 
ou “situações de fato…”. E de direito. De fato e de direito. Até mesmo “fatos 
imputáveis”. Qual o motivo para “tempo médio de contato”, “contatos e horários de 
atendimento”, “ajustamentos sem impatos” ou “impato praticamente nulo”? Em 
suma, qual a causa desta aversão a facto, contacto e impacto? Em meu entender, tais 
supressões consonânticas poderão explicar-se por o escrevente: 

a) julgar que, ao abrigo da base IV do AO90, as consoantes C e P, quando em 
posição pós-vocálica e em final de sílaba, serão sempre suprimidas, 
independentemente de se pronunciarem ou não: se FACto, então, FAto, se conTACto, 
então, conTAto, se imPACto, então, imPAto; 

b) acreditar que, ao abrigo do AO90, deve seguir sempre a prática brasileira 
(fato, contato) ou aquela que erradamente julga ser a prática brasileira (*impato); 

c) admitir que, em português europeu, as consoantes C e P, nas condições 
mencionadas em a), não se pronunciam e, seguindo o “critério fonético (ou da 
pronúncia)” da base IV do AO90, não as grafa. 

Estas hipóteses poderão ser o reflexo quer da confusão criada pela Nota 
Explicativa do AO90, ao contemplar “facto e fato” e deixar o fardo dum esclarecimento 
“tanto quanto possível” aos “dicionários da língua portuguesa, que passarão a registar 
as duas formas em todos os casos de dupla grafia”, quer da forma como o Poder se 
deixou enredar em equívocos, prescindindo da agradável leitura dos pareceres que 
solicitou e mandando aplicar o AO90, em vez de previamente tentar percebê-lo. 

É importante sublinhar que a fonte, ou o poço, destes fatos, contatos e impatos 
não é um papelucho capaz de deixar Carlos da Maia num espanto furioso e mudo. 
Estes fatos, contatos e impatos não são excessos de palhada encomendada a 
foliculário, por isso, mais imóveis entre as acácias nos deixam. Estão inscritos no Diário 
da República (DR), que tenta, desde 1/1/2012 e de forma atabalhoada, adoptar o 
AO90, não tendo a desastrosa experiência de 21/7/2010 servido de exemplo: uma fuga 
para a frente do conselho de administração do Banco de Portugal, que decidiu arriscar 
uma redacção AO90 do Relatório e Contas de 2009, com um amargo bónus de cinco 
impato e um impatos. 

Ao contrário dos impatos, as ocorrências de fatos e de contatos têm sido 
frequentes no DR desde o início do ano. Estas ocorrências não são comparáveis, nem 
em número, nem em tipologia, a situações análogas anteriores à adopção do AO90. 
Aliás, considerando ocorrências, episódicas e com longos intervalos, antes de 1/1/2012 
(gralhas, como contato em vez de contrato) e não haver memória de qualquer período 
com tal torrente de fatos em vez de factos, confirma-se que o AO90 veio perturbar de 
forma abrupta e desnecessária a escrita em português europeu, com consequências 
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que podem ir além do plano escrito e com a agravante de um dos principais vectores 
ser o jornal oficial da República Portuguesa. 

À ambiguidade da Nota Explicativa do AO90, juntou-se o coro institucional dos 
fatos. É possível que quem redige os actos publicados no DR, convencido da 
omnisciência daqueles que mandam, tenha partido do princípio de que quem tão 
diligentemente considera o AO90 um projecto essencial para a “unidade essencial da 
língua” tem a mínima ideia daquilo que está a defender. Depois de José António Pinto 
Ribeiro confessar que “Ato [sic] jurídico é fácil, agora “fato” em vez de “facto”…” 
(Diário Económico, 6/2/2010), de Gabriela Canavilhas estar convencida de que “daqui 
a dez anos ainda estou a escrever facto com cê” (Assembleia da República, 
21/12/2009) e de Pedro Santana Lopes asseverar que “Agora “facto” é igual a fato (de 
roupa)” (Sol, 10/2/2012), era previsível uma enxurrada de “situações de fato e de 
direito”. Na redacção do DR, mas não só. Pode apreciar-se uma amostra, não só de 
fatos, mas também de contatos, impatos e afins, em colectânea organizada por João 
Roque Dias, com dados que merecem atenção, selecção e análise, pois reflectem o que 
actualmente se passa na escrita em português que por aí circula. 

Não é segredo que o conhecimento ortográfico, fruto duma aprendizagem feita 
ao longo de anos de leitura e de escrita, influi na percepção dos “sons da fala”. 
Felizmente, sobre este tema existem publicações académicas redigidas em várias 
línguas, inclusive em português europeu. É igualmente sabido que a relação entre 
grafemas e fonemas não é o único factor a ter em conta quando se discorre sobre o 
plano grafémico ou, noutros termos, sobre ortografias de base alfabética. Contudo, os 
responsáveis pelo AO90, uns por desconhecimento, outros por desinteresse, nunca se 
preocuparam com estes aspectos fulcrais nos debates actuais sobre um tema cuja 
dimensão política toldou aquilo que verdadeiramente interessa. Como se perceberá da 
pequena amostra que apresentei, a base IV do AO90 veio perturbar inutilmente a 
estabilidade ortográfica do português europeu, pondo em causa os efeitos dos 
anteriores processos de sistematização. Contudo, não parece que quem manda esteja 
particularmente inquieto com o caos que instalou e para o qual contribui activamente 
na escrita e passivamente na procura de solução. 

Por acção de quem pretendeu simplificar aquilo que, por definição, é complexo, 
passámos (e continuaremos) a ter escreventes perdidos na terra de ninguém entre 
planos diferentes da língua, indecisos diante duma consoante que não sabem se hão-
de grafar, porque não sabem se a pronunciam, desnorteados por a memória gráfica 
não servir de amparo e completamente dependentes de recursos em permanente 
actualização e sem critério para uma fixação digna desse nome. 

É a quem pela “unidade essencial da língua” se esquece de admitir que a pôs 
em causa com factores de desunião, como aspectos e aspetos, recepções e receções, 
infecções e infeções, contraceptivos e contracetivos, rupturas e ruturas, a quem 
decidiu perturbar a estabilidade do actual português europeu escrito, permitindo o 
enxerto de fatos, contatos e impatos, que se deve exigir quanto antes a anulação deste 
lamentável processo. Dêem o feito por não feito, cantem a palinódia. Pela retratação, 
é perceptível que o impacto está longe de ser nulo. A retractação é acto digno e 
responsável. O AO90 não é um facto consumado, é tão-somente um fato que não 
serve.  

Devolva-se ao alfaiate. 
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Foi você que pediu um acordo ortográfico? 
 
Um destes dias, via-se um adepto do SLB de cachecol aberto, estampado com o 

seguinte aforismo: “Ninguém pára o Benfica.” O novo acordo ortográfico (AO90) 
aplicado aos cachecóis implicaria uma restrição de jogadores naquele clube. 

Como se sabe (e isto não se quer com o ar bafiento da lição), grafia é a 
representação escrita de som ou palavra e algo que não implica noções de correcto ou 
incorrecto, na mesma relação em que grafia e ortografia não se constituem sinónimos. 
Porém, se a escrita é uma convenção (em que nem sempre existe uma 
correspondência entre som (fonema) e letra (grafema), não há que esquecer que essa 
convenção obedece a regras lexicais e morfológicas que têm, por exemplo, nas 
palavras cognatas representações padronizadas. Há também que lembrar que há letras 
que não representam nenhum som da língua portuguesa, caso do h, que ocorre 
apenas por razões etimológicas. Se nos orientássemos por critérios fonéticos, este 
grafema simplesmente desaparecia em ocorrência no início de palavra – já no Brasil se 
escreve “úmido”. A subsistência de dicionários etimológicos, cujas entradas fornecem 
informação sobre a respectiva etimologia, começa a ficar condicionada pelo AO90. 

Acreditar que bastariam algumas regras para estabelecer padrões prova estar a 
ser um erro leviano. Dos compostos, no tocante às locuções, subtraiu-se o hífen, salvo 
em “algumas exceções já consagradas”: qual então a diferença morfológica entre cor-
de-rosa e cor de laranja? Qual a razão para que o acento circunflexo de dêmos (1.ª 
pessoa do plural do presente do conjuntivo) passe a ser facultativo? Porque se 
considera facultativo grafar amamos/amámos para o mesmo tempo verbal de 
pretérito perfeito? Porquê oscilar entre conservação ou eliminação de c ou p em 
sequências interiores, em função de pronúncias cultas? Que fazer às cognatas 
antinómicas (egito/egiptólogo/egípcio; vetor/vectorial; setor/sectorial/secção; ação/ 
actante/actancial); noturno/noctívago? Como explicar a convergência de termos 
análogos como rutura (ruptura)/rotura (formado este por via popular)? Ora, se tudo 
isto é em nome de um vocabulário ortográfico comum, estamos bem aviados. Porque 
ele, por razões etnolinguísticas, não é factível: “Aqui usamos esta palavra, lá aquela…” 
Imagino Luandino Vieira ou o saudoso Craveirinha a gracejarem com isto. 

A velha gramática consagrava, como se sabe, uma série de exemplos que não 
obedeciam a um critério severo: basta constatar as regras da acentuação (mais as 
respectivas excepções), ou casos como “comboio”. Mas alargar o leque das 
incongruências e excepções (de que o AO90 tem bem consciência) torna-se 
inconsequente. Daí que os mentores do AO90 as nomeiem “incongruências 
aparentes”. 

Torna-se igualmente caricato que se faça rasura da etimologia e ela permaneça 
refém da fala e de formas de articulação volúveis. E constatar que no Brasil será 
preservada alguma morfologia etimológica torna a questão ainda mais absurda (lá, dir-
se-á “concepção”, “recepção”, etc., coisa esquecida por cá). Não tenho especial 
predilecção por “vacas sagradas”, mas quando me acho num universo que me obriga à 
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disciplina da gramática normativa (leccionação), o impressionismo morfológico por 
pecado e omissão parece-me no mínimo desconfortável. E se tudo isto advém da 
pretensa lusofonia, é útil que se diga que sou a favor de acordos que não sejam mera 
cosmética, mas se materializem em programas de cooperação, leitorado, incentivo à 
edição multilateral, errância de escritores, apoio à edição nos países de menores 
recursos, desconstrução dos monopólios editoriais, sem jogos sinuosos de soberania 
ou de limitação de actuação. 

É essencial não se julgar ser esta preocupação etimológica algo de que ninguém 
se lembraria, não fosse o novo acordo a acordá-la. Parece que de repente todos (como 
castas virgens guardiãs do idioma) passámos a preocupar-nos com os efeitos 
morfológicos e etimológicos, quando nem nos passaria pela cabeça “pensar as 
palavras”. Acontece que é apenas quando nos ferem que lambemos as 
feridas.Finalmente, o que verdadeiramente me move é o facto de considerar, como 
sempre o disse, o AO90 completamente supérfluo. As relações diplomáticas, 
equitativamente económicas, culturais, norteadas pela rectidão, essas sim, são 
prioritárias. A língua já há muito existe e todos a entendemos. 

Recentemente, Mário de Carvalho referiu-se à vantagem do uso de todo o tipo 
de dicionários, como convém, diz, a escritor que se preze: suponho que pondere o uso 
do etimológico do José Pedro Machado. Para quê, afinal, senão como réstia de 
curiosidade filológica? Sempre é uma consolaçãozita.  
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Alegria breve ou a língua de Pandora 
 

Por estes dias houve entre nós algum contentamento pelo facto, bastante 
saudável, de o Brasil adiar a entrada em vigor do acordo ortográfico (AO90) para 31 de 
Dezembro de 2015, ou seja, para 2016. Isto, em si, é uma boa notícia, porque o 
disparate que por aí vai à conta do dito é tal que bem merece que se adie, de 
preferência sine die. Mas o que esconde este adiamento é coisa de que não se falou. 

Resulta de uma pressão que vem de longe, como nos lembra o professor Ivo 
Manuel Barroso (que em Portugal entregou na Procuradoria uma queixa, 
fundamentada, para que Portugal se desvincule do AO90) e tem por base uma acção 
judicial intentada pelo professor brasileiro Ernani Pimentel. 

Porquê? Porque o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), 
editado unilateralmente no Brasil em 2009 (o que é já de si um absurdo, porque o 
AO90 prometeu, sem nunca cumprir, um “vocabulário unificado” comum a todos os 
países de língua oficial portuguesa), contradiz o acordo de 90 em vários pontos. Alguns 
exemplos: onde o AO defende “co-herdeiro”, escreve o VOLP “coerdeiro”; onde o AO 
tem “benfeito” no VOLP surge “bem-feito”; onde o AO tem “benquerença” surge no 
VOLP “bem-querença”; “Toma lá dá cá” perde o hífen no VOLP mas “paupicar” surge 
ligado; etc. 

Trapalhada? Sim, claro, não era de esperar outra coisa. Sucede que, ao 
contrário dos que por aqui combatem a irracionalidade do AO e o abastardamento da 
língua portuguesa imposto pelo acordo (ILCAO, Ivo Barroso, António Emiliano, 
Francisco Miguel Valada e tantos outros), o movimento de Ernani Pimentel pugna por 
um facilitismo cada vez maior no ensino e uma simplificação indecorosa da escrita. No 
seu site na Internet, explica-se que o Movimento Acordar Melhor, criado precisamente 
por Ernani Pimentel em 2009, “visa a [sic] propor uma simplificação na ortografia para 
que todos a dominem e se libertem de dicionários e manuais, na hora de escrever j/g, 
s/z, s/ss/sc/sç/xc”. E, mais adiante, defende-se a “necessidade emergencial da criação 
de uma democrática academia da língua portuguesa para que ela, com membros de 
todos os países interessados em baratear e otimizar a educação, discuta, defina as 
novas regras e oriente os cidadãos. “A simplificação ortográfica é o maior projeto de 
inclusão social. E está ao nosso alcance.””. 

Tudo dito? Ainda não. Numa curiosa entrevista dada pelo professor à televisão 
daVestcon (“vest” de vestibular e “con” de concurso – o que, em português europeu, 
quer dizer exame de acesso ao Ensino Superior), Vestcon essa que é editora dos seus 
livros, Ernani Pimentel explica: “Eu desenvolvi uma tecnologia que são três livros: o 
Gramática pela Prática, que você consegue fazer em dois meses; o Intelecção e 
Interpretação de Textos, que você consegue fazer no máximo em um mês; e o Análise 
Sintática Visual, que você faz em um mês. Então em quatro meses, você, entrando nas 
aulas da Internet e seguindo por esses livros, em quatro meses você tem uma visão 
profunda e ampla de toda a língua portuguesa. Aí você não vai precisar mais ficar 
pensando em estudar português.” (A transcrição é textual, a entrevista está online.) 

http://ilcao.cedilha.net/?p=8580
http://ilcao.cedilha.net/?p=8580
http://ilcao.cedilha.net/?p=8580
http://www.acordarmelhor.com.br/novo/
http://www.vestcon.com.br/
http://www.vestcon.com.br/tv/?vid=395
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Felizes, com a perspectiva? Ainda não viram nada. Se o AO90 já é uma fraude, 
fingindo unidade onde foi criada confusão e divisão (palavras que todos escreviam da 
mesma maneira, tantas, passam a escrever-se, por imposição do AO, de modo 
diferente em Portugal, mantendo no Brasil grafia certa: recepção, percepção, 
confecção, ruptura, cacto, etc.), as propostas “simplificadoras” de Pimentel vão 
apimentar ainda mais o debate em torno da já tão massacrada grafia da língua 
portuguesa. Mas o que move Pimentel? O facto (que por cá se mantém com c, 
permanecendo “fato” no Brasil) de “70 por cento dos candidatos chumbarem por 
causa da língua portuguesa” nos exames brasileiros de acesso ao Superior. Então, em 
lugar de melhorar o ensino, simplifica-se a matéria. Em última instância, podia mesmo 
dispensar-se a escola. Simplificação total. Ele gaba-se, ufano: “Estou inovando.” Para 
quê? Para “preparar o aluno pr”a vida”, ora essa. 

Pobre Brasil, pobre Portugal, pobre língua. Deixa de ser portuguesa, rica em 
variantes, para ser língua de Pandora, aberta não ao mundo mas todos os disparates 
caseiros. Quem a salva de tais tormentos? Quem “desacorda” de vez o seu futuro? 
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Processo Retro-ortográfico Sem Curso 
 
2012 foi em Portugal um ano em que se multiplicaram as greves, as 

manifestações, os protestos, por vezes com violência. A agitação social terá sido a 
maior desde os (não) saudosos tempos do denominado PREC ("Processo 
Revolucionário Em Curso"). Compreensivelmente, contestou-se o aumento dos 
impostos, a diminuição dos salários, o crescimento do desemprego, o agravamento das 
condições de vida, enfim, a austeridade. Inevitável, dada a situação de falência do 
Estado causada pelos (des)governos do Partido Socialista chefiados por José Sócrates... 

... Contra os quais se esperaria que as multidões dirigissem principalmente, 
preferencialmente, a sua fúria, e não apenas contra a coligação entre o Partido Social 
Democrata e o Centro Democrático e Social, contra o Governo liderado por Pedro 
Passos Coelho que aquela suporta, e contra a troika(Banco Central Europeu, Comissão 
Europeia e Fundo Monetário Internacional), entidades que, afinal, são as que 
garantem que Portugal ainda esteja em "funcionamento", apesar de enfraquecido. Os 
que protesta(ra)m querem mesmo mandar embora aqueles que agora nos dão o 
dinheiro? Foi pois com surpresa que se assistiu a concentrações consecutivas 
unicamente em Belém e em São Bento... mas não no Largo do Rato, onde se situa a 
sede nacional do PS, e não em frente ao Palácio Ratton, sede de um Tribunal 
Constitucional que vela pela vigência de uma "lei fundamental" arcaica, que impõe 
directivas insustentáveis e que impede uma verdadeira modernização do país... porque 
obriga à manutenção, e consolidação, de um Estado social(izante), abusador, 
desmesurado, gastador, intrometido em cada vez mais áreas de actividade e 
condicionando - financeiramente, e não só - a liberdade e a iniciativa dos indivíduos, 
das instituições privadas, da sociedade civil. Um Estado que também se sente cada vez 
mais à vontade para (tentar) concretizar absurdos injustificáveis e intoleráveis... 

... O maior dos quais é, obviamente, o denominado "Acordo Ortográfico de 
1990". Seria de perguntar a todas as centenas, a todos os milhares que grita(ra)m nas 
ruas contra as decisões do actual Governo se também... escrevem contra a 
(continuação da) aplicação do AO90 - uma decisão específica, concreta, daquele. Seria 
de perguntar a todos aqueles que, sem qualquer noção do ridículo de que se cobrem, 
se insurgem contra a (eventual) privatização da RTP e/ou alienação de um dos seus 
canais, classificando tais hipóteses como "inconstitucionais" ou "sem igual em toda a 
Europa", se não consideram igualmente, e mais ainda, contra a constituição - a da 
"República Portuguesa" ou qualquer outra - e indigna de uma nação do Velho 
Continente a alteração leviana de algo tão básico na identidade, na estrutura, na 
actividade de um país como o é a ortografia, alteração essa que se traduz num 
autêntico "Processo Retro-ortográfico Sem Curso". 

Enfim, é de perguntar a todos aqueles que sugerem, ou acusam mesmo, os 
actuais governantes de serem "fascistas" e que os ameaçam com hipotéticos golpes 
militares, se: antes de mais, sabem ou se lembram como é que era, e o que implicava, 
o verdadeiro fascismo, mais concretamente a sua versão portuguesa salazarista-
marcelista; e se eles próprios exercem o mais básico acto de antifascismo que é... não 
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escrever segundo o "aborto pornortográfico". Que é, mesmo, neofascista e 
neocolonialista; os seus criadores, os seus proponentes e defensores são, mesmo, 
neofascistas e neo-colonialistas. Quem tem dúvidas pode dissipá-las ouvindo Fernando 
Cristóvão numa entrevista concedida em 2008, que esclarece o que pensam os 
"acordistas" sobre o processo legislativo num regime democrático - em que, 
supostamente, as leis não são dogmas nem mandamentos, e, logo, são alteráveis e 
revogáveis - e a independência, a soberania - cultural e não só - dos países africanos de 
língua oficial portuguesa: "(...) Porque é que Angola também não há de ter uma 
ortografia diferente? E porque é que Moçambique qualquer dia não...? E a Guiné, lá 
por ser pequenina, não há de ter uma ortografia? Onde é que nós vamos parar? (...) O 
acordo tem de se fazer porque nós temos duas ortografias, não podemos continuar 
assim, e a continuar assim qualquer dia temos cinco ou seis. Qual é a língua que resiste 
a tanta ortografia? [O Francês, que tem 15, e o Inglês, que tem 18!] (...) Confesso que, 
perante a urgência de haver uma ortografia unificada, eu não entendo como é que há 
tanta teimosia em querer emendar uma coisa que ainda por cima é uma lei. (...)" 

Depois disto, ainda acreditam em "25 de Abril sempre?" E escrevem "Abril" 
com "A" maiúsculo ou minúsculo? 


