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Exmo. Senhores, 

 

Vimos pela presente comunicação dar conhecimento da nossa posição 

relativamente ao dito “ Acordo Ortográfico” com o que consideramos, que seja uma 

perda inigualável na nossa cultura linguística. 

 

 

Achamos que a riqueza de uma língua, se mantém ao longo dos anos, com a qual 

enaltecemos todas as horas investidas na formação do nosso povo, para que hoje seja 

possível o factor comunicação em português de Portugal. Com esta alteração imposta, 

consideramos que todo povo, que teve infelizmente de procurar trabalho e melhores 

condições de vida, fora do pais, os nossos emigrantes, sejam obrigados a ser 

reensinados, de maneira a respeitar um acordo, que no nosso entender foi mal 

elaborado; 

 

 

Consideramos que todas as imposições de perda de letras, retira e fere toda a 

nossa língua escrita, pois deixa de ser o que era pretendido, para ser algo simplista e 

sem modo ; 

 

 

Consideramos que a língua possa sofrer alterações pontuais ao longo dos anos, 

mas de uma forma natural, mas jamais, para ser parecida ou idêntica a algo que não 

tem uma matriz de origem; 

 

 

Sendo a língua portuguesa, de Portugal, uma língua de origem da qual ramificaram 

outras, consideramos que não faz sentido, a nossa língua mãe, venha a sofrer 

alterações por forma de uniformizar-mos todas as ramificações, a que a mesma deu 

origem.   

 

 

Como tal a nossa associação solicita a vossas exas o favor, que o acordo seja 

analisado de maneira a que não seja levado avante, pois o dever é respeitar e ensinar 

o que nos foi ensinado e não reeducar o que nos foi imposto. 
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O motivo da nossa demora no envio deveu-se ao "facto" de termos tido um 

problema com o nosso email electrónico. Como tal pedimos as nossas sinceras 

desculpas. 

 

 

O nosso muito obrigado. 

  

  

  

Melhores cumprimentos, 

 
Justino Silva 

Presidente 


