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1. «Como professor e como galego…» [carta de Bento
(Galiza) ao G.A.O.]
De: Bento
Para: GRUPO DE AMIGOS DE OLIVENÇA
R/ Portas de Santo Antão, 58
(Casa do Alentejo)
1150-268 LISBOA
olivenca@olivenca.org
http://www.olivenca.org
———————————————–
Sres da Associação “Grupo dos Amigos de Olivença” (GAO):
Sou membro do GAO desde há bastantes anos (…) Venho a ver com
tristeza, ao receber os seus últimos envios, que GAO adoptou o chamado “Acordo Ortográfico”; considero o
assim chamado AO90 uma das maiores agressões recebidas pola nossa Língua e, portanto, polo nosso
acervo comum. Ele destrói as raízes etimológicas da Língua Galego-Portuguesa, destruição ditada
unicamente pola subserviência face a critérios economicistas e quantitativistas.
Não repetirei aqui e agora os montes de argumentos que demonstram o absurdo de tal AO90, imposto pola
força da coacção polos poderes do estado através do ensino e dos meios de intoxicação social…é doloroso
ver nos manuais escolares o novo engendro, que medra no ensino (…) mesmo que isso implique o
abandono e o entreguismo de qualquer princípio ético ou cultural que se supom deve haver nos docentes.
Como professor e como galego que vê, desde 1982, como a nossa Língua se escreve com ortografia
castelhana cá em Galiza, ortografia igualmente absurda e destrutora da nossa identidade, e imposta
igualmente polos mesmos meios coercivos (incluindo a ameaça, o medo e a chantagem moral)…é por todo
isso que estou duplamente sensibilizado com a implantação deste infame AO90.
Querendo ser coerente com os meus ideais de defesa e respeito polo nosso acervo lingüístico comum,
tenho feito o propósito de não colaborar (na medida do possível) com quem ajude a impor este dislate: não
compro livros assim escritos, não leio os jornais que o adoptaram, não compro filmes legendados em
acordês…
É por isso polo qual agradeço que, desde a recepção da presente e enquanto a sua associação continue a
adoptar dito AO90, se me deixe de considerar sócio (…) Não quero, conseqüentemente, continuar a
receber o seu boletim nem quaisquer outras comunicações assim redigidas.
Tenho que lamentar apenas que, sendo o GAO uma associação que polos seus ideais sabe sobradamente
das misérias e ruindades dos poderes de facto, esta adesão de vocês ao AO90 se tenha feito com o que
isso implica de adesão a uma política de estado moralmente reprovável e ruim.
Venho a despedir-me, com tristeza e com saudades de encontrar vozes e atitudes mais independentes e
críticas face à política cultural e lingüística de sarjeta que temos a desgraça de sofrer.
Bento (GALIZA)
[Transcrição de Carta manuscrita enviada por Bieito Seivane ao G.A.O. em 24 de Janeiro de 2013. Cópia enviada por email para nós, com
sugestão de publicação, pelo autor.]
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2.

SPA não adopta o novo acordo ortográfico
SPA não adopta o novo acordo ortográfico
perante as posições do Brasil e de Angola
sobre a matéria
A SPA continuará a utilizar a norma ortográfica antiga
nos seus documentos e na comunicação escrita com o
exterior, uma vez que o Conselho de Administração
considera que este assunto não foi convenientemente
resolvido e se encontra longe de estar esclarecido,
sobretudo depois de o Brasil ter adiado para 2016 uma
decisão final sobre o Acordo Ortográfico e de Angola ter
assumido publicamente uma posição contra a entrada
em vigor do Acordo.

Assim, considera a SPA que não faz sentido dar como
consensualizada a nova norma ortográfica quando o
maior país do espaço lusófono (Brasil) e também Angola
tomaram posições em diferente sentido. Perante esta
evidência, a SPA continuará a utilizar a norma
ortográfica anterior ao texto do Acordo, reafirmando a
sua reprovação pela forma como este assunto de
indiscutível importância cultural e política foi tratado pelo
Estado Português, designadamente no período em que o Dr. Luís Amado foi ministro dos Negócios
Estrangeiros e que se caracterizou por uma ausência total de contactos com as entidades que deveriam ter
sido previamente ouvidas sobre esta matéria, sendo a SPA uma delas. Refira-se que também a Assembleia
da República foi subalternizada no processo de debate deste assunto.
O facto de não terem sido levadas em consideração opiniões e contributos que poderiam ter aberto
caminho para outro tipo de consenso, prejudicou seriamente todo este processo e deixa Portugal numa
posição particularmente embaraçosa, sobretudo se confrontado com as recentes posições do Brasil e de
Angola.
Lisboa, 9 de Janeiro de 2013
[Transcrição integral de notícia da Sociedade Portuguesa de Autores]
Ver quadro de entidades, organismos, empresas e órgãos de comunicação que recusam expressamente o
AO90:http://ilcao.cedilha.net/?page_id=7530
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3. «Nova política da língua, mas com que acordo?» [J.J.L.,
PÚBLICO, 05.01.2013]
Estudos e debates recentes vieram colocar a tónica
no potencial da língua portuguesa também no quadro da
recuperação económica do país e da sua
internacionalização. É verdade que há cerca de 250
milhões de falantes do português em quatro continentes
e que esta é hoje uma das línguas mais faladas do
mundo, mesmo à frente do francês, do alemão e do
italiano. Tudo isso é estimulante e gerador de novos
desafios.
O Governo anunciou que vai existir uma nova “política da
língua”, que envolve uma reestruturação do Instituto
Camões, o qual deverá passar a abarcar os graus de
ensino primário e secundário, para além do universitário.
E é justamente aqui que as grandes questões deverão
ser formuladas: se a política tem ido, até agora, no
sentido de encerrar leitorados devido aos reconhecidos
constrangimentos orçamentais, como irá ser possível
efectuar este investimento alargado perante uma
evidente falta de recursos que a crise em curso veio
agudizar?
Outra questão prende-se com o papel difusor da língua e
da cultura portuguesas que deve estar cometido aos
canais internacionais da rádio e da televisão pública, já
que ninguém sabe, neste momento, o que irá sobreviver
à fúria privatizadora do Governo neste domínio. Se não
houver a conveniente articulação desta “política da
língua” com as opções que irão prevalecer em relação
ao serviço público de rádio e televisão, poderemos vir a
ter gerações de lusofalantes em vários continentes sem
disporem deste suporte essencial de comunicação,
partilha e informação.
Por outro lado, estando a tónica a ser colocada no potencial económico desta “política da língua”, convém
não esquecer a componente cultural que a deve suportar, sob pena de as pessoas ouvirem falar português
não o associando àquelas que são a base da sua sustentabilidade e que passam pela literatura, pela
História ou pela música, para só mencionar as mais óbvias.
Disto isto, vale a pena interrogarmo-nos sobre a modo como esta “política da língua” irá lidar com o cada
vez mais intrincado “Novo Acordo Ortográfico”, sobretudo depois de se saber que o Governo brasileiro
decidiu adiar para 2016 a obrigatoriedade da aplicação da nova norma, que estava programada já para o
início de 2013. Tem também particular relevância a posição assumida pelas autoridades angolanas sobre
esta matéria, que nada prenuncia de bom quanto ao futuro do Acordo.
Onde o Governo português sempre vacilou e adiou decisões, os brasileiros, apresentados pelos defensores
do Acordo como os principais mentores desta reforma, decidiram assumir politicamente as divergências e
as críticas internas, provenientes sobretudo de linguistas, e optaram por um adiamento de três anos. Em
idêntico sentido vai a posição de Luanda, a avaliar pelo que sobre o assunto publicou o Jornal de Angola.
Ignorar estas posições de fundo é fugir, perigosamente, à compreensão da realidade, com todas as
consequências que daí podem advir.
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Fica assim instalada a confusão, que deixa abertas as portas para a intensificação do debate sobre o tema
em Portugal. O Acordo nasceu torto devido à forma como foi negociado, à exclusão de instituições
fundamentais no processo de audição prévia e à arrogância com que o poder político o tratou,
marginalizando o próprio Parlamento, e foi assim que por cá os “espectadores” se transformaram em
“espetadores”, coisa de gosto no mínimo muito duvidoso.
Fica agora por saber qual vai ser a língua que o Governo se propõe internacionalizar e valorizar do ponto
de vista dos mercados. Será a dos “espectadores” ou a dos “espetadores”? Será a que ia entrar em vigor
em 2013 ou aquela cujas novas normas os brasileiros agora decidiram aprovar só em 2016? Será a que
vários órgãos de comunicação já adoptaram como oficial, ou será uma outra que resultará de um renovado
e alargado debate imposto pela importância inquestionável que o Brasil, a caminho dos 200 milhões de
falantes, tem em todo este processo?
Enquanto estas questões não forem esclarecidas, andará coxa e vacilante a tal “política da língua”. Quem
desencadeou, há anos, este processo abriu uma verdadeira caixa de Pandora, e eu duvido que este
Governo tenha capacidade para a fechar, a não ser que lhe dê para privatizar também a língua portuguesa,
em nome da redução da dívida (ou, neste caso, será da dúvida?) pública.
José Jorge Letria
Escritor, jornalista, presidente da Sociedade Portuguesa de Autores
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4. «Ninguém quer o acordo ortográfico» [Editorial, revista
SÁBADO, 13.12.2012]
Notícia de última hora para todas as crianças que estão a
aprender segundo o último acordo ortográfico, para todos os
professores que estão a preparar aulas segundo o último
acordo ortográfico, para todas as editoras que estão a lançar
livros segundo o último acordo ortográfico, para todas as
empresas que passaram a fazer a sua comunicação segundo
o último acordo ortográfico e, de forma geral, para todos os
portugueses que estão a tentar esforçadamente mudar a
forma como sempre escreveram para obedecerem às regras
do último acordo ortográfico: esqueçam o último acordo
ortográfico.
Esta semana, a poucos dias do fim do prazo, o Brasil
anunciou que pretende adiar a aplicação desse acordo de
2013 para 2016. Mas não anunciou apenas isso. O ministro
da Educação brasileiro afirmou que esses três anos não vão
servir para preparar a aplicação do acordo – vão servir para o
contrário. Segundo ele, o acordo actual está “muito aquém do
que se poderia” fazer.
O senador Cyro Miranda, que pertence às comissões de Educação e de Relações Exteriores, foi ainda mais
claro: “Além de o novo acordo ter sido muito mal feito, os professores ficaram de fora. Precisamos de rever
tudo. O novo acordo tem tantas excepções que os professores não sabem o que vão ensinar.” E não
foi tudo: o senador deu a entender que o Governo brasileiro quer convencer os outros países, incluindo
Portugal, a fazerem uma mudança total do acordo. Alguns desses países serão fáceis de convencer.
Angola, por exemplo, já mostrou várias vezes que está contra o acordo.
Os governos portugueses acharam que a melhor estratégia para impor o acordo ortográfico aos
críticos era avançar a 200 km/hora, contra todos os obstáculos, contra todas as dúvidas e contra
todos os avisos. Agora, quando se olha para trás, percebe-se que ninguém o seguiu.
[Transcrição parcial do Editorial da revista SÁBADO de 13.12.2012. Fonte: blog Partilha do Saber, post "É desta que o AO vai à vida?". Imagem
de Nuno Ferreira. Os destaques no texto são de nossa autoria.]
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5. “Tempestades ortográficas” - ILC contra o Acordo
Ortográfico

notícia DN/Lusa, 16.11.12
Jose Henrique Lamensdorf•
No final do artigo mostram o motivo do risco: Há POLÍTICOS (aparentemente nos dois lados do Atlântico)
querendo governar a língua portuguesa, tornando-a um instrumento de manobra para o poder econômico, e
fazendo-a deixar de ser a forma de expressão dos povos lusófonos. Pelo jeito, esse acordo ortográfico foi
apenas o começo.
Se deixarem, daqui a alguns anos estaremos sendo obrigados a falar e escrever um dialeto sintetizado por
lobbyistas, e a chamá-lo de língua portuguesa.
Espero que a demanda por reedições causada por esse acordo ortográfico tenha saciado a sede de lucros
das editoras convencionais, e reposto a perda inesperada decorrente da ascensão dos e-books. Se não
tiver, haverá mais tempestades ortográficas à frente.
[Transcrição de comentário de Jose Henrique Lamensdorf (Brasil) na rede social Linkedin, em 17.11.12.]
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6. «O Acordo Ortográfico e a tradução para português»
[Paula Blank, "PÚBLICO", 28.10.2012]
O Acordo Ortográfico e a tradução para português
Por Paula Blank
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 basta, é preciso que o tradutor preencha outros
critérios técnicos específicos, cuja discussão ficará para outra altura.
– Versão 2 – 31 de Janeiro de 2013 – 7 –

INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER CULTURA E SOC. CIVIL, V.2

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 Portuguêspadrão, 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/.
[Transcrição integral de artigo da autoria de Paula Blank. In jornal "Público", 28.10.2012. "Link"
disponível para assinantes da versão online do jornal.]
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7. «Nas mãos do povo dizer sim ou não» [carta de Hugo X.
Paiva, E.U.A.]

[Esta publicação foi expressamente autorizada pelo autor, Hugo X. Paiva, que tem desenvolvido uma admirável campanha de divulgação da ILC pela
revogação do AO90 junto das organizações de comunidades de emigrantes portugueses nos Estados Unidos da América, Luxemburgo, Canadá e
França. Enviou-nos conjuntamente uma lista de entidades por ele mesmo contactadas (dezenas!) para o efeito, o que daqui e desde já agradecemos
com uma saudação muito especial: um grande abraço, caro compatriota!]
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8.

Portugueses de todo o mundo subscrevem a ILC (12)

Alguns selos de correio (e franquias) de subscrições da ILC recebidas, dos Portugueses espalhados pelo
mundo, neste caso com exemplares de Portugal, França, Alemanha, Brasil e Estados Unidos da América.
Ver a “colecção” completa de selos postais da ILC AO90.
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9. “Portuguese” na Babbel é “brazilian” e a União Europeia
financia isso…

Reprodução da página principal da “Babbel”

Babbel.com recebe financiamento de Berlim e a UE
Cerca de 1 milhão de euros para a expansão da tecnologia e Conteúdo até 2011
Berlim, 20. Outubro de 2009 – Com a ajuda de fundos europeus para o Desenvolvimento Regional
(EFRE) e financiamento do Estado de Berlim, Babbel.com vai avançar significativamente seu estilo
único de aprendizagem de línguas online. O primeiro passo para a expansão está prevista para
novembro de 2009.
Nos próximos anos, a linha de aprendizagem da língua plataforma Babbel.com tem planos para crescer
consideravelmente. Com esta intenção, a Lição, baseada em Berlim Nine – a empresa por trás
Babbel.com – garantiu o apoio de fundos europeus para o Desenvolvimento Regional (EFRE) e do
Estado de Berlim. Estes se dividem dentro do Programa de Berlim para o Avanço da Pesquisa, Inovação e
Tecnologia (conhecido como “lucro” por sua sigla em alemão), que é administrado pelo Investitionsbank
Berlim. Lição Nove vai implementar o projeto até 2011 e vai complementar com 200.000 euros de fundos
próprios.
Babbel.com está disponível on-line desde Janeiro de 2008 em cinco idiomas. No entretanto, que registou
cerca de 500.000 usuários de todo o mundo. O material de aprendizagem multi-mídia é reforçada por
envolvimento design. Cursos de iniciação, aulas de gramática, exercícios de escrita e funções da
comunidade são oferecidos ao lado de pacotes de vocabulário. Lição Nove vai agora expandir
maciçamente o seu conteúdo e desenvolver sua tecnologia inovadora, os primeiros resultados do que pode
ser visto em novembro de 2009. Várias melhorias e aprimoramentos estão planejados até o início de 2011.
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Na União Europeia, com suas fronteiras abertas e moeda compartilhada, as barreiras linguísticas são o
obstáculo último a livre comunicação e intercâmbio entre os países membros. Fácil, material flexível e
universalmente acessível educacional como os disponíveis em Babbel.com está se tornando cada vez mais
importante. Aprender na internet permite um começo muito rápido, e nos avanços enquanto isso o aluno
suavemente com porções de fácil digestão. Além disso, não é apenas acessível, mas utilizando as
possibilidades da internet, é mais variada e, portanto, mais eficiente. A motivação é, em regra, consistente,
e as possibilidades de sucesso a longo prazo são melhores
Em contraste com vários outros plataformas de aprendizagem on-line, Babbel.com é completamente livre
de anúncios. A atual equipe de 10 colaboradores e freelancers 19 será financiado através de taxas de
utilização. “Queremos concentrar-se no aluno e otimizar o produto para eles, não para os anunciantes”, diz
Markus Witte, diretor da Lição Nove. Até agora ganhos Babbel.com ‘s são significativamente menos do que
suas despesas. Esta é, contudo, não excepcional no mundo das empresas de internet jovens. Assim como
outras empresas, Babbel é financiado pelo chamado capital de risco.
Berlim, 2009/10/20
[Tradução automática Google (para "Português", dizem eles) de texto disponível no "site" da Babbel.
Ler AQUI o texto original em Inglês.]
[Info de Maria José Abranches]
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10. Onde assinar a ILC: Casa Municipal da Cultura, Coimbra

Situada na Rua Pedro Monteiro, a Casa Municipal da
Cultura é um dos pontos de passagem obrigatória no
mapa cultural de Coimbra. O espaço integra diversas
valências, designadamente, a Sala Francisco Sá de
Miranda, uma Sala Polivalente e uma galeria de
exposições – a Galeria Pinho Dinis. É também na Casa
Municipal da Cultura que está instalada a Biblioteca
Municipal de Coimbra, que integra a Biblioteca
Infantil/Ludoteca, a Imagoteca, a Fonoteca, uma Secção
para Deficientes Visuais, uma Hemeroteca, acesso
internet, a Sala de Leitura, o Gabinete de História da

Cidade, a Galeria das Doações e a Videoteca.
A partir de agora a Casa Municipal da Cultura é também
um local onde poderá subscrever a ILC pela revogação
do Acordo Ortográfico. Como acontece com a maior parte
dos nossos pontos de subscrição, a Casa da Cultura
disponibiliza impressos de subscrição e recolhe
subscrições. Deste modo, poderá subscrever a ILC no
local e entregar o impresso preenchido na recepção, na
certeza de que ele chegará ao seu destino. O documento
com a “exposição de motivos” da ILC está também
disponível para consulta na recepção, podendo ser
solicitado à recepcionista de serviço.
Ver mapa de locais de subscrição.
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11. «Acordo Ortográfico» [José Pacheco Pereira, "blog"
Abrupto, 29.09.12]

«Estamos para com o Acordo Ortográfico, uma aberração sem sentido que não merece sequer que se lhe
discuta qualquer mérito, como se esteve para com o disparo do défice e da despesa pública: deixa-se andar e
depois vê-se no que dá. Já sabemos o que deram o défice e a dívida. A única força que sustenta o Acordo é a
mesma que condenou o país a esta crise profunda: inércia. Está na altura de lhe bater o pé com força, e a
causa contra o Acordo até na rua terá sucesso. Bem que o Acordo podia ir junto com a TSU fazer companhia
à meia hora de trabalho suplementar.»
José Pacheco Pereira
In “blog” Abrupto, 29 de Setembro de 2012
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12. «Um acordo que divide» [Teresa Cadete, semanário "O
Diabo", 25.09.12]
1. Quais as principais razões que levaram à condenação do AO pelo PEN Internacional?
Mais do que razões, foi todo um processo de debate e esclarecimento nos encontros do PEN Internacional,
em que alertámos os colegas dos outros Centros e, mais especificamente, dos comités de Tradução e
Direitos Linguísticos CTDL e de Escritores para a Paz. No Congresso e Assembleia Geral anual, em
Belgrado, em Setembro de 2011, foi aprovado o Manifesto de Girona dos Direitos Linguísticos,
reconhecendo a cada país ou grupo cultural o direito (aliás consignado na Constituição da República
Portuguesa) de defender a língua materna como património comum. No encontro do CTDL em Barcelona,
em Junho deste ano, após a intervenção da nossa Vice-presidenteMaria do
Sameiro Barroso foi decidida a elaboração de uma resolução a discutir e votar
no Congresso anual do PEN Internacional em Gyeongju, Coreia do Sul, que
ocorreu de 9 a 15 de Setembro. Todos estes documentos podem ser consultados
no
blog
Proximidade
do
site
do
PEN
Clube
Português,
em www.penclubeportugues.org
2. Como é que a comunidade linguística internacional vê o AO?
Presumo que se refere à comunidade do PEN Internacional, que conta com mais
de 145 Centros em 104 países. Por aqui já se vê que nem sempre um Centro PEN corresponde a um país,
mas a uma comunidade linguística com identidade própria. A incredulidade face ao AO foi tão
grande que os redactores da resolução tiveram que apensar-lhe uma cronologia para que
as 87 delegações presentes na Coreia percebessem como se tinha chegado a tal ponto, ou
seja, como a população portuguesa tinha permitido que o AO fosse imposto como foi, à
revelia das boas práticas linguísticas, não só aqui com o português europeu mas também
no Brasil com a variante brasileira. Estamos no século XXI, na época da glocalização, do
conhecimento global e aproximação mútua no respeito pela diferença local. A imposição de
homogeneização (que, como vimos, não existe) é, no fundo, um anacronismo. No caso do AO, mais ainda, é
uma mentira. Aconselho os leitores a lerem a resolução do PEN Internacional na sua íntegra. Enche-nos de
vergonha face aos anglófonos, francófonos, hispanófonos.
3. Esta decisão do PEN Internacional é importante para a manutenção da actual
ortografia?
Pelo menos dá ânimo a quem é guiado pelo mais elementar senso comum de manutenção de uma
ortografia perfeitamente operacional e articulada com a família linguística europeia. E não seremos mais
europeus do que brasileiros ou africanos? É uma questão de história e geografia elementares. Em plena
igualdade com aqueles, atenção! As reacções contra o AO não são xenófobas, ao contrário do
que se pretende dizer de má-fé. São manifestações de respeito mútuo.
4. O que diz aos que acham que ir contra o AO é uma causa perdida?
Depende de que ponto de vista falam. Num dos campos, os acordistas parecem muito seguros de si e
da força daquilo a que chamam o facto consumado. Não deixa de ser curiosa a semelhança
– mutatis mutandis – da acusação de “histeria” pelos acordistas a quem recusa deixar que
a sua língua materna seja laminada e mutilada, com as atitudes de regimes totalitários que
internavam os opositores em hospitais psiquiátricos, para não falar da “histeria” das mulheres
confinadas ao papel de esposa e mãe, sem voz no espaço público. Mas tais discursos podem também
ser vistos como sintoma do nervosismo de quem se torna violento (até agora só
verbalmente) por insegurança de argumentação. De facto, ainda ninguém soube explicar as
vantagens de um acordo que divide onde diz unificar.
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No campo dos opositores ao AO, os argumentos em favor da manutenção das variantes como resultado de
boas práticas são coerentes mas há sempre vozes derrotistas – o que não é de admirar devido à incipiente
cultura política, no sentido mais nobre: de cuidar do que nos diz respeito a todos, fomentando o diálogo e
procurando consensos. É difícil resistir quando está em causa o próprio posto de trabalho? Pois é, e já
escrevi sobre isso com total compreensão. Mas há meios de resistência, como a criação de grupos
de opinião e, é claro, a assinatura da ILC para fazer voltar a discussão e votação à AR. Tenho
aqui uma palavra de louvor para as formas criativas de resistência, desde a correcção de manuais
escolares passando pelo uso da caneta para acrescentar cs e ps em textos acordizados até à troca de
impressões com as pessoas em qualquer espaço público. Por aí se vê também a amplitude da rejeição
daquele grafolecto. Em todo o caso, sublinho que ninguém se deve sentir só nesta luta que tem uma base de
apoio cada vez maior. E que a possibilidade de mudar esta situação vergonhosa depende mesmo de cada
um.
5. Considera que tem havido oposição a um verdadeiro debate sobre o AO?
A correlação de forças muda a cada momento e é um fenómeno fascinante de observar. Podem bloquear
aqui e além a discussão, mas quem rejeita visceralmente o AO não ficará sempre calado. Devo também
frisar que o PEN é e será um forum aberto a todas as opiniões, embora a esmagadora maioria dos
membros se tenha manifestado inequivocamente contra esse “atentado ao corpo escrito da língua”, nas
palavras de Maria Velho da Costa.
6. Como é que o AO afectou o mundo da tradução e da edição?
Está a afectar. O feedback de escritores e tradutores à notícia sobre a resolução do PEN Internacional
mostra que tínhamos razão ao alertar os colegas do PEN Internacional para as ameaças que pairam sobre
escritores e tradutores que não queiram acordizar os seus textos. As causas do PEN tornaram-se
diferenciadas. Criado em 1921 para dar assistência a escritores perseguidos e ameaçados, hoje o PEN
também defende as línguas ameaçadas, em nome da diversidade linguística e cultural.
7. Muitas editoras acharam que o AO lhes abriria as portas do mercado brasileiro. Mas, de
facto, continua a haver duas versões de cada livro…
Duas? Se quisesse ser cínica diria muitas, pois o AO escancarou a porta ao mau escrever, à ortografia
desbragada e aleatória! E os editores portugueses acordizantes merecem ser escarnecidos com uma
“receção” num Brasil onde se escreve e escreverá “recepção”. Que o resultado seja então como se
pronuncia: uma recessão… Sempre disse aliás que o AO é um atestado de imbecilidade passado aos
brasileiros que, coitados, acabam por ficar com a imagem de serem incapazes de ler acto,
facto, acção…
8. Que acha das editoras nacionais que não adoptaram o AO?
Chapéu! Merecem que os cidadãos que não gostam do AO comprem os seus livros.
9. Também na imprensa há jornais que não adoptaram. O que acha daqueles, como “O
Diabo”, que se opõem ao AO?
Idem, para os jornais.
10. Como é que o cidadão comum pode opor-se ao AO?
Atenção, há quem goste do AO, como há quem goste de salsichas… Quem se opõe visceralmente pode
armar-se com os apetrechos da imaginação – é delicioso desobedecer a, e contrariar, normas imbecis! Não
dou receitas de propósito: que cada pessoa descubra as suas. A resistência ao AO tem de passar por todos
os momentos. Já falei da ILC, dos debates cívicos. Pode ser uma oportunidade para poupar dinheiro em
livros e valorizar os que se tem em casa. E para cultivar as línguas estrangeiras, quanto mais não seja
para sentir como somos europeus, com raízes greco-latinas comuns. Sobretudo, é muito importante
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que os editores acabem por verificar que os negócios chorudos com que estavam a contar
eram como a fábula da leiteira e do pote partido: que brasileiros querem ler “perspetivas” de
“aspetos”, quando têm e terão sempre outras percepções? E ainda não falámos dos países africanos…
A derradeira mensagem não pode deixar de ser esta: não deixemos que o diktat do AO continue a
acontecer-nos. E isso começa por escrevermos como temos feito até aqui. Claro que me preocupa a geração
dos nossos filhos e netos, massacrados com o eduquês, a TLEBS e agora o acordês. Mas é possível dar a
volta a isso – e é um desafio à intensificação da cooperação intergeracional. E à redescoberta dos nossos
autores que escrevem em bom português, desde os clássicos a um Carlos de Oliveira, José Cardoso Pires…
E o “Camões sem acção” – como vi escrito numa cinta, horror dos horrores – que vá para a reciclagem.
Os governos sucessivos, sempre tão afanosos em encomendar estudos, nunca se preocuparam em avaliar o
custo real de uma implementação do AO que – ouso vaticinar – nunca acontecerá, pelo menos nas
próximas décadas. O tenebroso argumento da modernização da língua – e aqui vem a “pharmácia” quase
sempre à baila – equivale a dizer: Ponham de parte a comida tradicional portuguesa e comam no
MacDonald’s! Aí também o cidadãoque não goste do AO tem uma palavra a dizer, não só, como já foi
sugerido acima, solicitando nas livrarias que lhe forneçam livros em bom português, nas bancas de jornais
comprando publicações não acordizadas (a redacção é sempre mais cuidada), mas de mil e uma maneiras.
Por exemplo dizendo nas lojas: Não mude esta tabuleta (com “secção, p. ex.), pode voltar a precisar dela.
Uma gota de humor corrosivo só ajuda. Disse aliás muitas vezes que gostaria de ver um novo outdoor
dos Gato Fedorento no Marquês de Pombal, desta vez não contra um partido xenófobo mas contra a
lapidação do nosso património comum. Mesmo que isso nunca venha a ser executado, as redes sociais
podem ser rastilhos para acções interessantes – que estão em parte a decorrer já.
[Transcrição integral de entrevista a Teresa Cadete, Presidente do Pen Clube Português, realizada por Duarte
Branquinho, Director de "O Diabo", publicada por aquele semanário no dia 25.09.12. Sublinhados e "links"
adicionados por nós.]
[Via "post" de Teresa Cadete no Facebook.]
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13. ETV, Económico TV — um canal português em Português
decente

ETV, o canal de TV do “Diário Económico“
Canal 16 ZON
Canal 16 MEO
Canal 200 VODAFONE
Canal 200 OPTIMUS CLIX
Canal 9 CaboVisão
Emissão online
[Imagem ("print screen") captada às 21.49 h de 26.09.12.]
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14. Para a Wikipedia em “português” a ILC AO é “spam”

ILCAO
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta página foi eliminada. Para referência, é apresentado de seguida o registo de eliminações e de
movimento da página.
16h06min de 17 de setembro de 2012 FSogumo (discussão | contribs) apagou a página ILCAO (Spam
/propaganda / proselitismo religioso ou político: o conteúdo era: “{{ER|6|2=Stego (discussão) 13h57min
de 17 de setembro de 2012 (UTC)}} {{Sem-fontes|data=setembro de 2012}} == Inici…)
Imagem e texto copiados de http://pt.wikipedia.org/wiki/ILCAO em 25.09.12 às 22:30 horas.
[Fomos alertados para isto por um/uma visitante do nosso site, via CBox (na barra da direita, em baixo): "AM", 23.09.12 - 10:29 h. Os nossos
agradecimentos pelo alerta!]

[Imagem ("print screen") de João Ricardo Rosa.]
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15. ILC contra o Acordo Ortográfico
Bem-vindo(a) à WikiLusa, uma enciclopédia escrita em colaboração com os
leitores. Este sítio utiliza a ferramenta Wiki, que permite a qualquer pessoa,
inclusive você, melhorar de imediato qualquer artigo clicando em editar no
menu superior de cada página. Se tiver dúvidas como editar clique em ajuda de
edição (no fundo da página). Sim, você também pode editar!.
A Wikilusa em língua portuguesa começou em Julho de 2008 a partir de novos
artigos, a revisão e validação do conteúdo de versões da Wikipédia lusófona e Inglesa. A comunidade vem
crescendo de dia para dia. Porém precisamos de mais colaboradores para podermos ampliar o número de
artigos em língua portuguesa e expandir, melhorar e consolidar os que já existem.
‘A WikiLusa surge em 2008 pela necessidade de defesa e alargamento dos critérios de
inclusão editorial, privilegiando defesa e preservação do português nativo como
património imaterial e intangível, sem contudo desrespeitar outras fonias.’
Surgiu no período em que o conflito de edições entre as versões brasileira e portuguesa se mesclavam em
infindáveis batalhas editoriais e em que praticamente saía um único vencedor em fastidiosas e viciadas
propostas de votação – os editores do Brasil.
Neste contexto a criação da Wikilusa quis demarcar-se de poderosos e ávidos interesses na rápida
implementação do Acordo Ortográfico na plataforma, como forma de minimizar os referidos conflitos de
edição, muito antes de promulgados os respectivos diplomas legais, sobretudo no país de origem, Portugal,
tendo como se constata resultado num crescente abrasileirar de conteúdos disponibilizados na actual
Wikipédia e num claro e rápido empobrecimento da língua mãe.
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16. Diogo Costa subscreveu a ILC

Diogo Costa nasceu em Faro em Dezembro de 1988 e actualmente
estudaEngenharia Informática na Universidade do Algarve.
Já fez parte do órgão executivo da Delegação da ACAPO (Associação dos
Cegos e Amblíopes de Portugal) do Algarve.
Defende a evolução natural da Língua Portuguesa e não considera que o
Acordo Ortográfico de 1990 faça parte desta evolução.
Diogo Costa é o autor do texto “Os cidadãos com e sem visão“, aqui
publicado.
Subscreveu a Iniciativa Legislativa de Cidadãos pela revogação da entrada
em vigor do Acordo Ortográfico de 1990.
Ver “galeria” de subscritores, activistas e apoiantes da nossa ILC.
Nota: esta publicação foi autorizada pelo subscritor, que nos enviou, expressamente para o efeito, a respectiva nota biográfica e a sua fotografia.
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17. «Pen Internacional condena aplicação do Acordo
Ortográfico» ["Público", 18.09.12]
A organização literária PEN Internacional condenou por
unanimidade o Acordo Ortográfico (AO), dizendo
emcomunicado que a estandardização da língua
portuguesa é uma proposta de natureza administrativa e
comercial. Tentar centrar uma língua nestas prioridades
“é enfraquecê-la”, defendem.
Numa nota assinada por Teresa Salema, presidente do
PEN Clube Português, e Maria do Sameiro Barroso, vicepresidente, que levaram o tema ao 78.° Congresso do
PEN Internacional, que reuniu até sábado na Coreia do
Sul delegações do PEN de 87 países, as dirigentes
escrevem que “todos sentiram o carácter nocivo e
desestabilizador de uma medida que fere os princípios
pedagógicos da democracia, nomeadamente a intenção de contribuir para um aprofundado contacto de
amplas camadas das populações com a diversidade linguística e a herança cultural”.
O tema já tinha sido levado à comunidade internacional em Junho deste ano quando o PEN Clube
Português se mostrou preocupado com a discórdia em torno do AO. Na altura a organização lamentou a
medida e sublinhou a falta de opções para os escritores que são contra a sua aplicação, argumentando que
estes ou se submetem à nova ortografia, mesmo que vá contra os seus ideais, ou correm o risco de não
verem as suas obras publicadas.
Esta situação foi vista com grande preocupação pelo PEN Internacional, que alertou para o perigo de se
perderem características históricas da língua. “Tanto quanto podemos ver, não há nada na iniciativa
portuguesa que faça mais do que limitar a força natural da língua, tentando limitar a sua criatividade
através de um colete-de-forças de regras burocráticas”, nota a organização internacional no mesmo
comunicado, lembrando os exemplos da língua espanhola e inglesa. “São precisamente as diferenças
locais, nacionais e hemisféricas dentro da língua espanhola que lhe conferem uma força crescente.”
Também no caso da língua inglesa, a organização defende que é a sua abertura face às diferenças que lhe
dá força. “É a natureza competitiva, independente e divergente das regiões inglesas que se tornou na
marca distintiva da sua força.”
[Transcrição integral de notícia do jornal "Público" de 18.09.12, da autoria de Cláudia Carvalho.
Link disponível apenas para assinantes do jornal.]
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18. Declaração do Pen Club International sobre o AO90
(16.09.12)
PEN Internacional – Comité de Tradução e Direitos Linguísticos
Declaração sobre a proposta de estandardização
internacional da língua portuguesa
O Comité de Tradução e Direitos Linguísticos (CTDL) do PEN
Internacional foi solicitado a comentar o Acordo entre os Estados
de língua portuguesa empenhados num programa de estandardização ortográfica (Acordo
Ortográfico de 1990/AO 1990). Esse pedido para examinar as alterações propostas foi iniciado pelo
Centro português do PEN, cujos membros se opõem maioritariamente à estandardização
internacional proposta. O encontro do CTDL em Barcelona (4-6 de Junho de 2012) expressou uma
grande simpatia pela posição do PEN português e pediu que o Acordo internacional fosse examinado.
Deve ser dito que muitos outros escritores, figuras públicas e linguistas questionam igualmente se as
tentativas de aproximação de um Português estandardizado e universal serão uma boa ideia.
A história de tais tentativas no mundo lusófono apenas demonstrou quão difícil é tal questão. Em
anexo com tentativas anteriores é adicionado no final do texto. Mais do que uma vez essas tentativas
fracassaram.
Em comparação com a história recente de outras línguas internacionais, pode ver-se também que a
ideia de estandardização além-fronteiras tem sido rejeitada mais vezes do que aceite.
Aparentemente, as duas forças condutoras por detrás do plano de estandardização do Português são
de natureza administrativa e comercial. Se assim é, trata-se de fracos pontos de partida que podem
prejudicar seriamente a língua portuguesa. Uma língua não é, primariamente, um instrumento
administrativo ou comercial. Estes aspectos equivalem a actividades superficiais e utilitárias que
requerem o que poderia chamar-se dialectos simplificados, tangenciais à língua viva. Uma língua
viva favorece a criatividade, a imaginação, a iniciativa científica; ela adapta-se ao mundo real no
qual vivem pessoas com as suas múltiplas diferenças e particularidades.
Tentar centrar uma língua em prioridades administrativas e/ou comerciais é enfraquecê-la ao atacar
a sua complexidade e criatividade inata a fim de promover métodos burocráticos de natureza pública
e privada.
No que diz respeito aos precedentes históricos, não é claro que essa iniciativa seja o resultado de uma
reflexão clara sobre experiências ocorridas noutros lugares. Por exemplo, é amplamente aceite o facto
de a tentativa centralizante, ao longo de vários séculos, para criar e manter um Francês universal,
como foi levada a cabo em Paris, teve o efeito de alienar, a longo prazo, as populações em relação a
essa língua sempre que era oferecida uma alternativa através de outras línguas mais abertas à
criatividade local. Um resultado negativo prático foi um efeito de refrear a criação natural de
vocabulário, seguido de uma retracção do vocabulário. A força motriz da língua francesa hoje em dia,
com origem em todas as suas bases pelo mundo fora, é de tender para uma inclusão das diferenças na
língua. O resultado é a possibilidade crescente de uma atmosfera nova e muito positiva em torno do
Francês, por exemplo em África.
No que toca ao Inglês, houve tentativas equivalentes para uma aproximação universal no tempo do
Império Britânico. Contudo, a força das regiões anglófonas (situação similar à do Português) levou a
que tais regras tivessem sido quebradas tanto internacional como naturalmente. A força do Inglês
actual é amplamente atribuída à sua abertura face às diferenças – a diferentes gramáticas,
ortografias, palavras e, na realidade, significados. Uma das características mais positivas de
qualquer língua internacional é o facto de palavras, ortografias, gramática, frases e sotaques
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assumem significados assaz diferentes como resultado de experiências locais ou regionais. Estas
diferenças fazem frequentemente o seu caminho para além das fronteiras e são absorvidas por outras
regiões anglófonas. É a natureza competitiva, independente e divergente das regiões inglesas que se
tornou na marca distintiva da sua força – a sua criatividade quer na ciência, na literatura, no
negócio ou, de facto, nas ideias. Existem tentativas constantes de ‘normalizar’ ou ‘centralizar’, tais
como a norma estilística de Chicago. Contudo, tais tentativas, mais do que qualquer outra coisa, vão
ao encontro das forças reais das línguas.
Exactamente o mesmo argumento poderia ser apontado para explicar a força crescente do espanhol
como língua internacional. São precisamente as diferenças locais, nacionais e hemisféricas dentro da
língua espanhola que lhe conferem uma força crescente. As diferenças nutrem-se mutuamente. A
criação do Dicionário da Real Academia Espanhola, em cooperação com as Academias de língua
espanhola em todo o mundo, tinha como objectivo incluir todas essas diferenças. Neste sentido, a
tendência para uma celebração das diferenças dentro da língua espanhola foram paralelas à mesma
abordagem, adoptada pelos maiores dicionários da língua inglesa.
Tanto quanto podemos ver, não há nada na iniciativa portuguesa que faça mais do que limitar a
força natural da língua, tentando limitar a sua criatividade através de um colete-de-forças de regras
burocráticas. Por exemplo, ao propor essa estandardização como requisito para os manuais
escolares, as autoridades estarão efectivamente a limitar a criatividade de escritores em muitas
partes do mundo lusófono. Tão pouco existe qualquer indicação de que tal estandardização conduza a
um aumento no comércio dos livros entre as várias partes do mundo lusófono.
Finalmente, deveria ser sublinhado o facto de terem sido feitas numerosas excepções à proposta de
estandardização, criando assim um conjunto de contradições linguísticas burocráticas que interferem
com a configuração das diferenças que é real, original e criativa.
Estamos desapontados pelo facto de as autoridades que, qualquer que seja o seu poder, não possuem
real competência em relação ao modo como as línguas vivem e crescem, tentarem limitar a força do
Português ao imporem regras artificiais destinadas a minar a força de todas as línguas – ou seja, a
sua capacidade de se reinventarem constantemente. Para isto, uma simples aceitação de uma
diversidade de abordagens, habitualmente emergindo de diferentes regiões, é essencial. Duvidamos
muitíssimo que essa proposta de estandardização produza outros efeitos para além de burocratizar
os textos usados nas escolas, separando assim os alunos da real criatividade da língua portuguesa,
nos planos regional e internacional.
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19. «Os cidadãos com e sem visão» [por Diogo Costa]
Muito se afirmou que este novo Acordo Ortográfico seria uma oportunidade para aproximar os
cidadãos de língua portuguesa; contudo, pouco ou mesmo nada se diz
sobre a exclusão cultural que este AO coloca às pessoas com deficiência
visual. Actualmente, não existem recursos tiflológicos e informáticos que
permitam uma evolução igualitária entre os Acordos Ortográficos quando
se compara os cidadãos com e sem visão.
Como é do conhecimento geral, a produção de manuais em Braille é
bastante morosa e exigente, pelo que se vai aproveitando o material
existente para ser fornecido aos estudantes cegos. A comprovar esta
premissa estão diversos manuais com a antiga grafia Braille para a língua
portuguesa (como se representam os diversos caracteres através de combinações de pontos) que
ainda não foram substituídos durante décadas. Se diversos livros ainda não se encontram de
acordo com a grafia Braille actual, será que com o novo AO será diferente?
O processo mais rápido a nível mundial da produção de manuais em Braille visa a impressão de
cada página em chapas de zinco que requerem máquinas especializadas para este fim. Após esta
etapa as chapas de zinco impressas são revistas por uma pessoa que as lê na íntegra. Para que o
Braille passe das placas deste metal para o papel, as folhas são prensadas através das placas de
zinco que as perfuram. O espólio de livros em Braille em Portugal é relativamente pequeno e, na
minha opinião, será um atentado ignorar-se este material existente. Até que surjam placas de
zinco numa quantidade relativa já impressas com o novo AO, o prazo limite para se o adoptar terá
passado largamente. Um pequeno dicionário para a língua portuguesa em Braille tem 18 volumes e
o romance Os Maias, por exemplo, é composto por 14.
Poder-se-ão contar pelos dedos em Portugal os estudantes cegos que nunca tiveram problemas
com o tempo de produção dos manuais. É insólito, mas acontece os alunos fazerem testes de
avaliação e, por ironia do destino, no dia seguinte chegar à sua escola o volume do manual que
corresponde à matéria que saiu no teste.
No que se refere às pessoas com baixa visão, acredito que se esteja perante o mesmo problema, já
que a produção de manuais ampliados também requer bastante cuidado e tempo.
As novas tecnologias são, sem quaisquer dúvidas, um grande contributo para a inclusão dos
cidadãos com deficiência visual. Porém, este novo AO traz alguns problemas aos quais as entidades
competentes ainda não deram resposta. Um computador é capaz de “dizer” em voz alta através de
um sintetizador de voz o que vai aparecendo no ecrã de acordo com um conjunto de regras que o
fazem pronunciar a grande maioria das palavras correctamente. Este tipo de tecnologias de apoio
ronda os milhares de euros por utilizador e não estão adaptadas ao novo AO. Quem vai pagar às
empresas que desenvolvem estes programas para os actualizarem para a realidade da língua
portuguesa? Num público-alvo em que o desemprego é dos mais altos, quem vai arcar com os
custos das actualizações das licenças dos utilizadores?
Por fim, deparei no outro dia com uma senhora com deficiência visual que trabalha numa escola e
que tem de enviar documentos para entidades externas com o novo AO; até aqui poder-se-ia
pensar que o “Lince” é a opção mais adequada; contudo, este programa não é acessível de origem
às tecnologias de apoio utilizadas pelas pessoas com deficiência visual. Para que o mesmo possa
ser utilizado é necessário instalar-se um programa denominado Java Access Bridge cuja instalação
não está ao alcance de qualquer um. Onde se vão arranjar técnicos de informática que consigam
colocar o “Lince” acessível? Quem vai ficar com os custos dessa instalação?
Numa sociedade que é cada vez mais global, ou andamos todos ao mesmo passo, ou então os
grupos mais vulneráveis vão ficar para trás e em vez de estarmos a progredir, estaremos a
regredir nos direitos que tanto custaram a adquirir.
Diogo Costa
[Aluno da Universidade do Algarve, Faro]

[Texto original e inédito; enviado pelo autor por email. "Links" adicionados por nós.]
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20. «O Aborto Ortofágico e a frase assassina» [Paulo Rato,
fórum "Visão"]
Na edição desta semana da VISÃO, a Linha Directa avisa os leitores de
que a revista prepara uma nova investida de apoio ao Aborto Ortofágico
(vulgo Acordo Ortográfico), alertando-os para a publicação de dois
volumes sobre o monstrinho, a acompanhar as próximas edições.
O segundo volume, ao que dizem, incluirá os “argumentos esgrimidos
pelos defensores e críticos do Acordo de 1990, numa polémica que ameaça
eternizar-se”.
Porém, segue-se a este anúncio, que já inclui a suspeitíssima expressão “polémica que ameaça
eternizar-se” (levando quem lê a captar a ideia de que o articulista não entende o porquê
dessa hipotética eternização, por ser um crente do AO), uma frase assassina da objectividade
com que a inclusão dos argumentos contrários ao Aborto Ortofágico terá sido realizada:
“não tardará o dia em os termos activo e óptimo serão considerados tão obsoletos como as
formas pharmácia ou monarcchia…”. O lado em que milita quem tal escreve fica, desde logo,
por completo explicitado: ele sabe que a imposição duvidosamente legal do Aborto vai
triunfar!
Duvido, no entanto, que saiba, ou que a sua sabença tenha sustentabilidade.
Antes de mais, pelos exemplos usados, nos quais as razões das grafias que agora se pretende
expulsar são bem diferentes das que tornaram obsoletas as segundas: em óptimo e, mais
claramente ainda, em activo, o que está em causa (e em risco) é a abertura das vogais e as
sílabas tónicas destas palavras, cuja alteração de grafia pode ocasionar – como em muitos
outros exemplos, sobretudo em palavras menos conhecidas ou totalmente desconhecidas do
leitor comum, que não integra o estreito círculo dos dótores, p´ssores e outros ótores
(interpretações gráficas minhas) do Aborto – leituras erradas, com o fecho de vogais abertas
e deslocação de acentos tónicos; em pharmácia e monarcchia a única coisa que muda é a
grafia de consoantes, cujo som permanece inalterado e inalterável, e a simplificação (aqui,
efectiva e cientificamente correcta) da grafia só pode ter um efeito contrário ao
anteriormente descrito: permite a leitura correcta dos “não iluminados” por doutoral
erudição (não confundir com cultura, que é cousa mais complexa).
Depois, porque sendo a única real motivação do pretenso Acordo precisamente a única que
não devia sê-lo – a de uma ilusão política assaz bacoca, mitificada e desfasada da realidade , afastando qualquer outra, honestamente científica e, sem misturas, linguística, a
durabilidade do Aborto, bem como a sua efectiva aplicação na totalidade dos países
lusófonos, não é um dado adquirido.
Mas, antes do previsível falecimento, de morte natural ou por inanição, do Abortinho, mais
do que a qualquer obsolescência, assistir-se-á a patéticas alterações do português falado e
escrito em Portugal, sobretudo pelos jovens que agora se confrontam com a sua violenta
penetração em tudo o que cheire a oficial (do ensino aos órgãos de comunicação social
subordinados a fanáticos do AO): muitos deles crescerão a acreditar piamente em que quem
assiste a um espectáculo (agora escrito e, futuramente dito espetáculo, com o segundo e
também mudo) é um espetador, como, de resto, na própria VISÂO e contra as regras do
português de Portugal – preconizadas pelo próprio AO! -, já bastas vezes vi escrito,
alternando despreocupadamente com a grafia correcta.
Aliás, é exactamente por este efeito “confuso-deformante”, em que, pela primeira vez –
suspeito que em todo o orbe terráqueo – a alteração de normas “ortográficas” irá originar
(ou devorar) a pronúncia correcta de muitas palavras, nomeadamente, repito, as menos
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comuns na linguagem quotidiana, que chamo a esta coisa, aprovada por razões
exclusivamente políticas e cientificamente muito mal pensada, organizada e estruturada,
Aborto Ortofágico.
Sublinho que, para além de se multiplicarem, na imprensa escrita, as notas de que quem, não
cerceado nos seus direitos por imposições patronais, assina uma crónica ou um artigo não
segue o novo AO, tornou-se um divertido exercício detectar as contradições da escrita dos
jornalistas “subordinados”, porque, simplesmente, não há corrector informático que resista a
tantas grafias múltiplas, excepções e confusões!…
A “simpática ajuda” da VISÃO traz água no bico e não é bem-vinda.
Paulo Rato
[Texto recebido por email, do autor. Aguarda publicação (desde as 00:56 h do dia 08.09) no fórum da revista Visão.]
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21. «Sou espanhola e sou contra o AO90» [Rocío Ramos,
"Público", 07.09.12]
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-desemana 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 políticoeconómicos. Com a Língua, máximo exponente de um país, não se brinca nem se negoceia.
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
– Versão 2 – 31 de Janeiro de 2013 – 28 –

INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER CULTURA E SOC. CIVIL, V.2

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.
Rocío Ramos
Empresária, de Zamora, Espanha.
[In jornal “Público” de 07.09.12, página 53. Link para a versão online disponível apenas para
assinantes do jornal.]
[Este é mais um texto da série "O Público e a ILC".]
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22. «É esta a internacionalização do Português» [Paula Blank,
via Facebook]

[Mensagem dirigida a Pedro Passos Coelho por Paula Blank (via
Facebook)]
«Situação de hoje no decurso do meu trabalho: Alguém num dos sectores
de uma empresa estrangeira que produz manuais de utilização em ambas
as versões de Português (Portugal e Brasil), reparou que noutros sectores
dessa empresa só se produz um manual em Português (que é o PT_PT com
atenção a diferenças de terminologia, revistos por mim – uma excepção à regra). Não tendo
a noção desse pormenor, esta pessoa perguntou ao responsável pelo sector se, havendo só
uma versão de Português noutros sectores, podia eliminar a versão em Português Europeu
no sector dele. Sem piscar os olhos. Vamos eliminar uma versão. Qual? A Portuguesa,
evidentemente.
Resultado: um tradutor Português ficará sem este trabalho e os utilizadores Portugueses e
Africanos passarão a ler instruções em Português do Brasil.
É esta a internacionalização e unificação do Português. Aqueles que usam o argumento que,
sem o acordo ortográfico, o Português será uma língua em vias de extinção, nada mais são
que os verdadeiros cangalheiros do Português de Portugal.
RIP.»
[Texto copiado, com autorização da autora, do seu "mural" pessoal.]
["Post" publicado primeiramente num dos nossos "murais" no Facebook. Paula Blank,
tradutora, activista da ILC.]
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23. «Quero escrever com uma ortografia racional» [Eduardo
Cintra Torres]
Li o primeiro livro aos seis anos, e
li-o duas vezes de seguida. Era “Os
Desastres de Sophia”, da Condessa
de Ségur. Era mesmo Sophia, não
Sofia, porque a edição das Livrarias
Aillaud e Bertrand, que ainda
tenho,

é

anterior

ortográfica

da

1ª

à

reforma
República.

Estranhei a grafia, mas o livro não
piorou por isso. Essa reforma ortográfica foi feita com pés e cabeça e simplificou onde tinha
de simplificar.
Achei o romance, que é moralista, muito engraçado. Se era bom, o melhor seria ler duas
vezes. Foi escrito em diálogos, como o teatro, um género usado no século XIX que
infelizmente se perdeu no romance e na novela. Os nossos “escritores” de aeroporto bem
podiam usar este estilo, pois poupar-se-iam verbos inúteis e adjectivos insuportáveis na
descrição das personagens enquanto falam, entre travessões e vírgulas.
Mais tarde, ao estudar História na licenciatura, contactei muito com o português medieval,
moderno e contemporâneo. Algumas investigações que tenho feito sobre a literatura e a vida
em Portugal no período final do século XIX e início do século XX, proporcionam-me o
contacto com papel velho e grafias antigas. Antes do 25 de Abril convivi com a introdução de
algumas normas ortográficas valiosas, como a supressão dos acentos nos advérbios de
modo, realmente desnecessários.
Muitas grafias desde que o português despontou vai para um milénio, mas sempre a mesma
beleza da língua. A grafia fazia sentido e tem de fazer sentido com a sonoridade, com a
origem e com o significado dos vocábulos. Para amarmos as palavras que escrevemos,
também temos de amar a forma como as escrevemos, uma letra após a outra e um espaço e
uma cedilha e um acento e um hífen e o que for. Do que não gosto do novo “acordo”
“ortográfico” é não ser um acordo e não ser ortográfico. É um documento político que
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violenta uma forma de escrever consensual no meu e noutros países para servir uma
estratégia incompetente e submissa de relações internacionais.
Não penso que uma língua tenha de escrever-se da mesma forma nos países que a partilham.
O universo anglo-saxónico não tem a mínima preocupação com a diversidade ortográfica
nos diversos países. A uniformização não faz sentido para países cultos, adultos e
democráticos. Partilham a língua e falam-na de mil e uma maneiras, escrevendo um pouco
dessa diferença com diferentes ortografias.
A minha vida, hoje, é em grande medida escrever, escrever artigos de imprensa, académicos,
livros. Quero escrever com uma ortografia racional, sem tropeços como os que o aborto
ortográfico propõe. Não quero escrever sob a ditadura que me pretendem impor, por ser
ditadura e por ser errada. Nem tudo o que está no documento é errado, há algumas
actualizações necessárias em alguns aspectos, mas o essencial do documento é negativo.
Por isso subscrevi a ILC e convidei a minha família e os meus amigos a subscreverem
também. Não sei se teremos êxito, mas uma iniciativa justa da cidadania é sempre, por
existir, um grande sucesso da vontade individual e colectiva.
Eduardo Cintra Torres
[Este texto foi redigido expressamente para a ILC AO90 e foi-nos remetido pelo autor.]
[Imagem gerada em Vistaprint.]
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24. A ILC na Feira do Livro de Armação de Pêra
Vai de férias? A ILC vai consigo.
Se ainda não subscreveu a ILC pela revogação do Acordo
Ortográfico de 1990 poderá fazê-lo na Feira do Livro de
Armação de Pêra.
Aberta das 10:30h até às 24:00h, esta Feira do Livro ocupa
todo o primeiro piso dasede do Clube de Futebol “Os
Armacenenses” (junto ao mercado) e vai estar aberta até ao
dia 26 de Agosto.
Junte o cívico ao agradável: compre
um bom livro para férias e subscreva a ILC (se ainda o não fez, é
claro).
Se preferir, pode até economizar o selo do correio. Se preencher o
impresso no local poderá entregá-lo aos responsáveis pela Feira do
Livro, que se encarregarão de o fazer chegar ao seu destino.
A Feira do Livro de Armação de Pêra é uma organização da Página a
Página, divulgação de livros, SA., a quem agradecemos a colaboração
prestada.
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25. «Ortografia no Verão» [Hermínia Castro, PÚBLICO,
05.08.2012]
Por Hermínia Castro
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
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milhares. E assim por diante. Numa onda de cidadania a lavar o país dessa escrita
empeçonhada.
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
[Transcrição integral de artigo da autoria de Hermínia Castro. In jornal "PÚBLICO" de
05.08.2012 - link disponível para assinantes.]
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26. «Fernando Pessoa e a ortografia» [M.C.V., revista "Villa da
Feira"]

FERNANDO PESSOA E A ORTOGRAFIA DA LÍNGUA PORTUGUESA
E
O ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990
«O Estado nada tem a ver com o espírito. O Estado não tem direito a compelir-me, em
matéria estranha ao Estado, a escrever numa ortografia que repugno […].»
Fernando Pessoa
«Minha pátria é a língua portuguesa» é a frase poética de Bernardo Soares que mais tem
sido citada, e, a nosso ver, de forma desajustada, a propósito do AO de 1990. Com efeito,
desintegrada do seu contexto e das suas influências perde o seu sentido, e daí a manipulação
de que lamentavelmente tem sido alvo, enganando o incauto que, por desconhecimento do
texto em que a mesma se encontra, dará razão ao mistificador. Integrada no “Livro do
Desassossego”, de autoria deste semi-heterónimo de Fernando Pessoa, «ajudante de guardalivros na cidade de Lisboa», a referida frase, assim isolada, parece servir, e mesmo assim
forçadamente, os objectivos dos acordistas, mas se nos dermos ao trabalho, e ao prazer, de a
ler no contexto em que se insere, compreenderemos o seu significado. Assim, transcreverei do
texto de Bernardo Soares o suficiente para que o possamos compreender, não deturpando as
palavras do seu autor:
«Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto
sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem
ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio
verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe
syntaxe, não quem escreve em orthographia simplificada, mas a página mal escripta, como
pessoa própria, a syntaxe errada, como gente em quem se bata, a orthographia sem ípsilon
[…]. Sim, porque a ortographia também é gente. A palavra é completa vista e ouvida. E a
gala da transliteração greco-romana veste-ma do seu vero manto régio, pelo qual é senhora
e rainha.»
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Bernardo Soares, neste seu texto, confessa, indirectamente, o seu apoio a Fernando Pessoa,
comungando da mesma aversão pela reforma ortográfica de 1911 (que o poeta considerou
«desnecessária e não urgente») e pelo acordo de 1931 (entre Portugal e o Brasil)1,
caracterizando-se os dois momentos pela valorização da escrita fonética em detrimento da
ortografia etimológica, que, no entanto, constitui a marca “da cultura greco-latina, origem
do mundo moderno”2. Nesse território abstracto, que constitui a “pátria”, identificada com a
“língua portuguesa”, revelou-se conscientemente Pessoa, como “poeta-dramático”, criador de
vários “actores” e “amigos”, veiculando no uso da palavra escrita e criativa uma cultura que
se universalizará, no cumprimento desse Quinto Império espiritual que a “Mensagem” (1934)
anuncia.
Quando Bernardo Soares salienta que «a palavra é completa vista e ouvida» aponta os dois
“princípios opostos”, que o seu criador, Fernando Pessoa, defendera em relação à ortografia
da língua portuguesa, envolvendo o necessário equilíbrio entre “memória visual” (palavra
escrita) e “memória auditiva” (palavra falada), ou seja, “cultura/etimologia” e “uso”,
concluindo: «ambas as forças são necessárias, porém cada uma, considerada em si, é nociva,
e assim nocivo o seu predomínio sobre a outra, […]. […] uma ortografia absolutamente
conforme com a pronúncia não tem pois necessariamente razão de assim ser […]»3. Com
efeito, a etimologia é o traje da palavra, através do qual se desvenda o significado dos
elementos que a “vestem” e que constituem a sua história e “a continuidade da nossa cultura”.
Como tal é um acto grosseiro desejar anulá-la, decretando simultaneamente uma obediência
que põe em causa a liberdade cultural.
Será interessante retomar as críticas fundamentadas por Fernando Pessoa, a propósito da
reforma (1911) e do acordo ortográficos (1931), acima referidos, aplicando-as, porque, na
verdade, se ajustam, ao AO de 1990, “desnecessário e não urgente”, que também impôs
levianamente o predomínio da “pronúncia” sobre a “etimologia”, através de um processo
profundamente polémico cujos porquês se mantêm, exigindo respostas. Escreveu Pessoa, na
obra já identificada: «Mas, se havia que reformar, a reforma não haveria de ser senão em
tornar o sistema mais lógico, mais coerente consigo mesmo, onde porventura o não fosse,
[…]». Actualmente, onde está a lógica quando se escreve, por exemplo, na base deste AO,
“Egito” e, para o habitante do país, “egípcio”? Onde se situa o critério científico quando se
justifica esta situação com “a pronúncia” e se explica a abolição das consoantes mudas,
invocando a “teimosia lusitana”»? Parece anedótico, mas leia-se a “Nota Explicativa” do AO
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de 1990, no ponto 4.2 (“justificação da supressão de consoantes não articuladas”), alíneas d)
e f), onde se acusa, de uma forma sobranceira e bizarramente colonialista, não só a «teimosia
lusitana em conservar consoantes que não se articulam» quando a «norma brasileira» já
«há muito as suprimiu», mas também o facto de os lusitanos «tentarem impor a sua grafia
àqueles que há muito as não escrevem, justamente por elas não se pronunciarem.»
Historicamente, a reforma ortográfica de 1911, nunca aceite pelos brasileiros, foi por estes
revogada em 1919; o AO de 1931, de início aceite pelos brasileiros, acabou por ser revogado
em 1934 (governo de Getúlio Vargas) e o AO de 1945, delineado na «Conferência InterAcadémica de Lisboa para a Unificação Ortográfica da Língua Portuguesa», e adoptado
pelos brasileiros foi posteriormente rejeitado pelo decreto-lei 2.623 de 21.10.19554, ou seja, 10
anos depois. Neste acordo, exigia-se ao Brasil que conservasse as consoantes mudas nãoarticuladas, que já haviam abolido, aspecto que esteve na origem da sua revogação. Agora,
invertendo-se o «imperialismo linguístico», expressão, então, usada pelos brasileiros (e a
nossa ver correctamente), são os autores da “Nota Explicativa” que classificam de “teimosia
lusitana”, como se de um “critério científico” se tratasse, o termos mantido as consoantes
mudas, respeitando o factor etimológico da ortografia portuguesa (europeia). Não se pode
esquecer igualmente que, a propósito do AO de 1990, os linguistas brasileiros, “os mais
fundamentalistas”, conforme foi, na altura, sublinhado, propuseram durante a sua discussão
que, tendo em conta o número de falantes brasileiros, a língua deveria passar a chamar-se
“língua brasileira”. Não representa esta atitude uma aberração do ponto de vista da história
da língua e da cultura?
Na obra já indicada, refere ainda Fernando Pessoa que «a palavra escrita consegue escapar
aos equívocos inevitáveis da palavra falada», apontando os exemplos de dois verbos de igual
som: “coser” (com agulha) e “cozer” (ao lume). Este AO de 1990, de tão “inovador” que deseja
ser, chega ao ponto de fomentar o equívoco na própria palavra escrita e basta lembrarmonos da confusão entre a preposição “para” e o verbo “parar”, escrito na 3ª pessoa do singular
do Presente do Indicativo ou na 2ª pessoa do singular do Imperativo sem o acento agudo,
gerando-se assim o equívoco. Não haverá quem não tenha lido o exemplo de «alto, e pára o
baile», agora «alto, e para o baile», ou outros títulos de notícias em que temos de retirar o
sentido, analisando a categoria morfológica empregue. Ter-se-á transformado o “equívoco”
num “critério científico”? Parece que sim!
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Como esquecer também que em 1986, ano-génese do AO de 1990, se pretendeu abolir o acento
das palavras esdrúxulas e que só o caricato exemplo de «cagado», com dois significados, o
substantivo “cágado” e o particípio passado do verbo, fez os mentores desta famigerada
aventura recuar na sua proposta?
É ponto assente, e publicamente já assumido, que este AO responde a um “lobby” político,
indiferente, como é natural, a toda a actividade espiritual. Esperemos que os portugueses
reajam como os brasileiros, e dentro de algum tempo, constatando a degradação da língua
portuguesa, herança que devíamos honrar, forcem a revogação deste apressado e polémico
AO de 1990. Nesse sentido, chamamos a atenção dos leitores para uma Iniciativa Legislativa
de

Cidadãos

(ILC)

a

qual

pode

ser

lida

e

assinada

no

seguinte

endereço: http://ilcao.cedilha.net
Servindo-nos novamente da edição de Luísa Medeiros, terminamos com as palavras de
Fernando Pessoa, escolhidas para epígrafe da obra já referida e que estão em profunda
harmonia com o texto do “ajudante de guarda-livros da cidade de Lisboa”: «Quem não vê
bem uma palavra não pode ver bem uma alma.»

Maria do Carmo Vieira
Lisboa, 23 de Abril de 2012
1

Fernando Pessoa não o cumpre, na sua única obra publicada em vida, Mensagem (1934).

2Fernando

Pessoa, A Língua Portuguesa (edição, Luísa Medeiros). Lisboa, Assírio Alvim, 1997

3Idem.
4Maurício

Silva (USP), Reforma ortográfica e nacionalismo linguístico no Brasil.

(www,filologia.org.br/revista/…/5(15)58-67.html)
In Revista Villa da Feira, Terra de Santa Maria, Ano XI, número 31, Junho de 2012
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27. A militância em imagens (2)
De uma activista da ILC, algumas notas sobre a saga em
que se transformou a ideia de distribuir maciçamente 15
000 folhetos com o impresso de subscrição.
Como? Onde? A que gráfica encomendar a empreitada? E
quem poderia fornecer os expositores?
Depois de muitas consultas e buscas na Internet, eis que
finalmente (ou até de repente) surgem as respostas todas de
uma só vez: distribuindo impressos e expositores pelos
militantes para que eles os deixem em qualquer sítio que
tenha folhetos seja de que espécie for. Para fornecer os
folhetos temos a Tipografia Damasceno, de Coimbra,
veteraníssima activista da ILC, e para fazer os expositores
há (por exemplo) a PosNPack, que é uma empresa
estrangeira, sim, mas que tem o artefacto mais adequado
para o efeito…
Neste momento já foram distribuídos cerca de 7 000
exemplares em largas dezenas de distribuidores (à razão
de 30 a 50 por local, em média).
Mesmo sabendo-se, pelo que vamos vendo aqui e além,
que há acordistas militantes que se entretêm a destruir
folhetos (tiram maços ou até magotes de impressos dos
distribuidores apenas para terem o supremo “prazer” de
os deitar no caixote do lixo mais próximo), este método
de distribuição e de propaganda da nossa iniciativa tem
sido um sucesso e serve não apenas para a angariação directa
de subscrições como, o que será talvez ainda mais importante,
também de forma de divulgação e propaganda da ILC.
Existem já inúmeros locais, em todo o país (além dos que
constam do nosso “Mapa de locais de recolha“), onde poderá
encontrar impressos de subscrição da Iniciativa Legislativa
de Cidadãos pela revogação da entrada em vigor do “acordo
ortográfico” de 1990. Dezenas de voluntários vão deixando
esses impressos e folhetos um pouco por todo o lado: cafés,
restaurantes, farmácias, lojas de qualquer tipo, balcões de atendimento, salas de espera, etc.
Qualquer pessoa pode colaborar nesta distribuição! Militância é isto mesmo. Ou também é
isto.
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28. “O Acordo é um crime contra a língua portuguesa.” [Vasco
Graça Moura, Jornal i, 16.07.2012]
Perante o estado de avanço do Acordo Ortográfico, não
reconhece que combatê-lo hoje em dia é uma luta
quixotesca?
Eu acho que quixotesco é pretender aplicá-lo, porque envolve uma
dose de irrealismo, fantasia e inviabilidade, só comparáveis com os do
fidalgo da Mancha.
Porém, já está a ser aplicado por editoras e órgãos de
comunicação, sem grandes dramas…
Está por uns e não está por outros. Os dramas são os dos professores, dos responsáveis pela
educação, dos próprios alunos. E vão agravar-se.
Sendo obrigatória a aplicação do Acordo Ortográfico nos serviços do Estado
desde Janeiro último, classifica a sua recusa em aplicá-lo no CCB como uma
desobediência perante o Estado? Que reacções recebeu do governo a esse
respeito?
O que é impossível não pode ser obrigatório. Era e é o caso. Não se tratou de desobediência,
mas de inviabilidade verificada no caso concreto.
Voltando atrás: tem sido viável a diversos níveis. Porquê inviável?
Não, o que está a ser aplicado não é o acordo. É um vocabulário que não corresponde às
exigências do próprio acordo e não foi elaborado de acordo com ele.
(…)
Afinal para si o que é que custa mais a engolir? O Acordo Ortográfico ou a
colecção Berardo?
O Acordo é um crime contra a língua portuguesa. A colecção Berardo não é.
[Transcrição parcial de entrevista a Vasco Graça Moura, Jornal i, 16.07.2012]
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29. Voluntariado (8)
Não sendo possível fazê-lo individualmente, aqui fica a 8.ª
relação (ver as anteriores AQUI), à laia de homenagem ao
esforço de todos e de cada um, de algumas das subscrições
recolhidas por voluntários. Nesta relação – bem como nas
anteriores – não se incluem, como é evidente, as de
proveniência sob total anonimato de quem as recolheu e
enviou. Caso tenha falhado alguma referência, é favor
avisarem-nos por email.
Por questões de reserva de privacidade e de protecção da
identidade, os nomes são referidos apenas pelas respectivas
iniciais e localidade da recolha, indicando-se o total de assinaturas conseguidas por cada
qual.
M.J.A.M., Coimbra, 54 (11+14+9+20)
D.C., Évora, 10
L.F., Moura, 13
I-L (firma), Porto, 20
C.A.B., Lisboa, 53
T. d’A. (firma), Porto, 15
A.P., Lund (Suécia), 8
M.J.B.S., Oeiras, 28
P.J.G., Cantanhede, 11
C.M.G, Roriz, 9
R.V., Coimbra, 10
A.S.T., Lisboa, 10
J.F., Aveiro, 17
A.T., Almada, 10
M.J.A., Lagos, 38
C.C., Aveiro, 10
A.S.T, Lisboa, 21
P.P., Amarante, 31 (14+10+7)
P.J.A., Carcavelos, 132
A.M.M., V. N. Famalicão, 18
Bravo!
A Língua Portuguesa agradece.
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30. «À imprensa nacional que se respeita!» [por Maria José
Abranches]
Ex.mos Senhores Directores das publicações:
Público, Correio da Manhã, Jornal i, Sol, Jornal de Negócios, Revista
Sábado, O Diabo, Gazeta da Beira, Jornal da Região
Sou visceralmente contra o Acordo Ortográfico de 1990, porque o conheço
e repetidamente analisei, desde que foi publicado no Diário da República
(23-8-1991), e porque tenho lido e ouvido muito do que sobre ele se publicou
e disse, a favor e contra, desde então. Também sobre ele me tenho
publicamente pronunciado em diversas ocasiões, numa luta que encetei em Abril de 2008. Os
meus textos, alguns publicados na imprensa, encontram-se quase todos no meu nome (Maria
José Abranches), no sítio da Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra o Acordo Ortográfico
(http://ilcao.cedilha.net/), que subscrevi e a que activamente aderi, assim que dela tive
conhecimento por uma notícia do jornal “Público”.
Porque as publicações que V.ªs Exc.ªs dirigem se respeitam e nos respeitam, ao respeitarem a
língua de Portugal, permito-me chamar a V.ª atenção para o meu último texto, “A Herança”,
publicado no sítio acima referido em 10 de Junho último, pois ouso acreditar que o empenho e
cuidado com que me documentei para o escrever poderão contribuir para uma visão mais
global do muito que, para nós portugueses, está neste momento em causa
(http://ilcao.cedilha.net/?p=6272#comments).
Aproveito ainda a ocasião para formular algumas perguntas cuja resposta nos deveria
interessar a todos, cabendo à comunicação social um papel determinante no sentido de
forçar os políticos a definir-se, quebrando os “tabus” que estes, com maior ou menor
subtileza, nos querem impor:
- Como se explica que, tendo havido tantas eleições desde 1990, o AO90 nunca tenha sido
publicamente discutido no âmbito das campanhas eleitorais? Esta pergunta é ainda mais
pertinente no que toca às últimas eleições, a partir de 2009: legislativas, autárquicas,
presidenciais e de novo legislativas.
- Porque é que, num momento particularmente difícil para Portugal, como este que
atravessamos, o poder político insiste em despojar-nos também da nossa língua, impondonos uma ortografia escolhida pelo Brasil, o que favorece a norma brasileira da língua
portuguesa, ferindo assim ainda mais profundamente a nossa dignidade? E tudo isto com
custos avultados, que ninguém parece interessado em denunciar nem contabilizar…
- Não é estranho que ninguém sinta necessidade de saber a que “pressão” se referia Cavaco
Silva, quando declarou, a 22.05.2012, na inauguração da Feira do Livro em Díli (vd.
Público”): “Quando fui ao Brasil em 2008, face à pressão que então se fazia sentir no Brasil, o
Governo português disse-me que podia e devia anunciar a ratificação do acordo, o que fiz”?!
- Porque é que Portugal entregou o destino da nossa língua à CPLP, onde os nossos Ministros
da Educação, normalmente no estrangeiro, decidem do modo como nós e os nossos filhos e
descendentes devemos escrever, sem que sejamos ouvidos, consultados, e nem sequer
correctamente informados?…
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Vem a propósito esta declaração: “Temos de olhar para a CPLP como uma comunidade
relativamente atípica porque é a única comunidade linguística em que a potência mais
importante não é a antiga potência colonial” – Seixas da Costa, citado por Nuno Pacheco, que
acrescenta “(…) porque é a CPLP que se discute. Quem nela pesa, caso do Brasil; e quem nela
quer fingir que pesa, caso de Portugal.” (in “A língua, o acordo e uma falsa unidade ditada
pela política”, “Público”, 16 de Abril de 2008).
- Quem está preocupado com o desastre do ensino do Português, há muito visivelmente nas
mãos de um “lobby” enquistado no Ministério da Educação? E porque não há verbas para o
ensino da nossa língua junto das comunidades de portugueses espalhadas pelo mundo? Mas
atenção: a campanha de implementação do AO90, nomeadamente graças às inúmeras
acções de formação desenvolvidas, ao mercado dos novos manuais, à sua divulgação pela
RTP, tem sido conduzida com invulgar vigor, e dispêndio pouco consentâneo com a “crise”
que atravessamos!…
- Como foi ainda possível que os promotores do AO90 pusessem a circular – sem suscitar
reacções inteligentes – uma série de enormidades que acriticamente se vão por aí repetindo,
inclusivamente com a colaboração de alguns jornais, ainda há bem pouco tempo
prestigiados? Muitos destes aspectos são devidamente equacionados no meu texto “A
Herança”, pelo que aqui me limito a enumerá-los:
- as línguas evoluem (e até retrocedem, visto que nos querem obrigar a escrever como se faz
no Brasil desde 1943 – sem esquecer que o português do Brasil tem características arcaicas,
que nós já perdemos…); não somos os donos da língua (pois não; por isso nos está vedado
amputá-la e desfigurá-la a pretexto de a tornar mais “vendável”); quem se opõe ao Acordo é
reaccionário, “Velho do Restelo”, retrógrado, antiquado (o tique do costume: o importante
são “os colarinhos à moda”); já houve outras reformas da ortografia, e também elas
suscitaram resistências (“reforma” não é “acordo”) ; português antigo (expressão usada para
referir a ortografia que continua em vigor e nos vem de 1945); este Acordo visa a
uniformização indispensável ao prestígio internacional da língua portuguesa (o que
obviamente não resiste à análise mais superficial); sem este AO, o português dito “europeu”
ficará uma língua residual, como o mirandês ( para além da falta de respeito pelas línguas
em geral, isto denota sobretudo ignorância…)…
Nesta enumeração incompleta dos dislates que têm servido de apoio ao AO90, quero ainda
recordar a palavra sábia do ex-Ministro da Cultura, Pinto Ribeiro: “Nós afirmamo-nos
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enquanto identidade e enquanto povo através da língua que falamos e da expansão que
demos a essa língua. Neste momento, o número de falantes do português andará pelos 230,
240, 250 milhões. Mas desses 250 milhões, 200 milhões são brasileiros. E eles eram apenas
70 milhões em 1960. De 1960 para 2008 triplicaram, e isso significa fazer 130 milhões de
falantes do português, mais do que nós fizemos em todo o nosso passado.” (in entrevista ao
“Público”, 04/02/2009; o destaque é meu)
Mas os abissais e insondáveis conhecimentos linguísticos dos políticos não param de nos
surpreender: veja-se a Lei Nº 12.605, de 3 de Abril de 2012, proclamada pela “Presidenta” do
Brasil, e que “Determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão
ou grau em diplomas” – sem comentários!
Termino, com o meu mais profundo agradecimento à imprensa portuguesa que continua a
defender lúcida e corajosamente a dignidade da língua de Portugal, e com um vibrante apelo
a que se não poupe a esforços para fazer ouvir a voz dos portugueses, que o poder político
tem ignorado e, por todos os meios, tem procurado silenciar!
Os meus cumprimentos,
Maria José Abranches Gonçalves dos Santos
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31. «Um aborto político» [Eduardo Cintra Torres, "CM",
01.07.12]
A ver vamos

O Acordo Ortográfico é um
aborto político: suspensão,
já!
Antes de ser secretário de Estado da Cultura,
Francisco José Viegas opunha-se ao Acordo Ortográfico, que não é nem acordo — não o há
entre os países de língua portuguesa – nem ortográfico — muitas das mudanças ortográficas
são incompetentes e indecentes. A nova “ortografia” é um aborto político. No governo, Viegas
passou a “nim”: nem sim, nem não. Ao fim de um ano, a prática mostra que passou ao sim.
Entretanto, a situação ortográfica está caótica. A resistência é, felizmente, grande e
determinada. Nos documentos públicos, escolas, exames, media, a confusão é generalizada. É
lamentável que Viegas mude como o vento, deixe andar o caos, e se demita da defesa da
cultura no mais basilar dos seus instrumentos.
Eduardo Cintra Torres, jornal “Correio da Manhã“, 1 de Julho de 2012, crónica com o
título “Panóptico“.
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32. Portugueses de todo o mundo subscrevem a ILC (11)

Alguns selos de correio (e franquias) de subscrições da ILC recebidas, dos Portugueses
espalhados pelo mundo, neste caso com exemplares de Portugal, Luxemburgo, Estados
Unidos da América e Suécia.
Ver a “colecção” completa de selos postais da ILC AO90.
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33. Ana Bustorff subscreveu a ILC
Ana Bustorff (Miragaia, Porto, 1959) é uma actriz
portuguesa de Teatro, Cinema e Televisão.
No final da década de 70 ingressou na Seiva Trupe,
onde se forma como actriz.
Trabalhou com encenadores como Norberto Barroca,
Mário Barradas, António Fonseca, Fernando Mora
Ramos,

Luís

Varela,

José

Wallenstein,

Miguel

Guilherme, São José Lapa, Mónica Calle e Nuno
Carinhas.
No cinema trabalhou com realizadores como Jorge Silva Melo (“Agosto”, 1987), Edgar Pêra
(“Manual de Evasão”, 1994), Luís Galvão Telles (“Elles”, 1997), Joaquim Leitão (“Tentação”,
1997; “Inferno”, 1999), Leonel Vieira (“Zona J”, 1998), João Canijo (“Sapatos Pretos”, 1998),
Marco Martins (“Alice”, 2005) e João Botelho (“O Fatalista”, 2005). Recebeu, por duas vezes,
o Globo de Ouro para melhor actriz.
Ana Bustorff subscreveu a Iniciativa Legislativa de Cidadãos pela revogação da entrada em
vigor do Acordo Ortográfico de 1990.
Este é o 92.º perfil publicado na “galeria” de subscritores, activistas e apoiantes da ILC pela
revogação do “acordo ortográfico”.
Nota: esta publicação foi expressamente autorizada pela subscritora, que reviu connosco os
elementos constantes nesta mini-biografia. Foto de Ana Bustorff © Manuel Correia.
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34. «su “pronunciación” es cualquier cosa menos portuguesa»
[Rocío Ramos] [CORRIGIDO!]
Actualização em 15.06.12 às 15:07 h: a situação já foi corrigida no site em

causa. Parabéns a Rocío Ramos!
Ver “post” com a (excelente) conclusão deste assunto.

———- Forwarded message ———From: Rocío
Date: 2012/6/14
Subject: Guía (in)útil de pronunciación para periodistas – EUROCOPA 2012
To: consultas@fundeu.es
Buenas tardes,
No sé si esto es una consulta, una queja, o un lamento.
El caso es que he accedido a su Guía útil de pronunciación para periodistas en la Eurocopa
2012 y cual no habrá sido mi sorpresa al ver que Vds. no “pronuncian” en portugués de
Portugal sino en portugués de Brasil.
Ignoro dónde se han documentado para elaborar esa guía y espero que en las demás lenguas
esté correctamente indicado pero su “pronunciación” es cualquier cosa menos portuguesa. Y
se lo digo yo que llevo 10 años estudiando portugués (5 años en la Escuela Oficial de Idiomas
de mi ciudad y otros 5 de diferentes cursos tanto en España como en Portugal).
Les agradecería mucho (e imagino que el resto de estudiantes de Portugués así como los
propios portugueses) que modifiquen la pronunciación de los nombres y palabras en
portugués de su guía.
Si no tienen quien lo escriba correctamente, puedo facilitarles el contacto de algunos
portugueses (profesores y traductores algunos de ellos) que, gratis, estoy segura que no
tendrían inconveniente en hacerlo.
Un saludo,
Rocío Ramos Nieto
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35. O PEN Clube Português e o “Acordo ortográfico”
ENCONTRO DO COMITÉ DE TRADUÇÃO E DIREITOS
LINGUÍSTICOS do PEN INTERNACIONAL
em Barcelona, de 4 a 6 de Junho de 2012
Delegados dos Centros PEN de vários pontos do mundo reuniramse na sessão de trabalho anual deste Comité que se tem vindo a
afirmar como uma referência internacional na defesa dos direitos linguísticos.
Em vários blocos temáticos, foram abordadas questões linguísticas de identidade e
património, relacionadas com macro e microculturas, problemas de tradução e a sua relação
com os mercados editoriais. O respeito pela diversidade cultural e a luta pela preservação de
línguas em extinção estiveram presentes como preocupações cimeiras. Uma língua
representa um olhar sobre o mundo. Uma língua que se extingue, é um olhar que se perde,
disse John Raulton Saul, Presidente do PEN Internacional.
(…)
O PEN Clube Português mereceu a atenção especial nos trabalhos deste Comité.
Foi distribuída aos presentes a tomada de posição sobre o Acordo
Ortográfico(AO), resultante do inquérito aos sócios, durante o mês de Maio.
Seguiu-se um amplo e vivo debate, com inúmeros pedidos de esclarecimento e
comparações oportunas com experiências de desrespeito e graves infracções aos
direitos linguísticos, ocorridos noutros lugares e noutros contextos históricos.
Após tomarem conhecimento da dimensão altamente problemática que o AO de
1990 representa, os delegados do Comité de Tradução e Direitos Linguísticos
(T&LRC) presentes manifestaram a sua preocupação e o seu incondicional apoio
à sua remoção do ordenamento jurídico português.
O debate foi encerrado com a leitura de um texto do Presidente do Pen Internacional John
Raulston Saul. O assunto continuará a ser debatido devido à reconhecida importância desta
questão. Em breve, daremos mais notícias.
(…)
Lisboa, 9 de Junho de 2012
Maria do Sameiro Barroso (Vice-Presidente do PEN Clube Português e Delegada ao
Encontro)

[Extractos do comunicado publicado pelo PEN Clube Português em 9 de Junho de 2012. Destaques e "links" inseridos por
nós.]
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36. A nossa luita
Escrevo como “indígena” desta terra na qual em parte
se encontram as raizes da nossa Língua e que se chama
Galiza. Fago-o também como falante e escrevente desta
Língua que nos une, por muito que haja portugueses e
espanhóis que neguem essa unidade, e que Espanha
tentou e tenta apagar das nossas vidas de galegos.
Uma das formas tem sido pôr uma farda castelhana à
nossa ortografia e afastá-la da ortografia comum:
viajar por Galiza e ver escritas aberraçoes como *fillos,
*años, *carballo ou *sentenza é testemunhar este
propósito lingüicida que o diz tudo de um estado
incapaz de respeitar a diferença e a diversidade.
Assisto indignado e frustrado ao que está a ocorrer em Portugal com a imposiçao do AO, com
o esquecimento que ele implica para as nossas raízes na hoje quase ignorada língua chamada
Latim, para com a cedência para com um critério foneticista e avulgarado da língua escrita,
para com o domínio de critérios simplesmente economicistas e de mercado em algo que, como
a Língua, deveria ser considerado um acervo a manter afastado do reino do despautério
plutocrático.
Infelizmente, também na Galiza aqueles sectores que antes propugnavam uma ortografia
comum mas uma norma galega, agora, ante a miragem do AO optam por escrever numa
ortografia uniformizada e homogeneizante de acordo à norma brasileira. Dói à vista ver
escrito “concetualismo, trator, setor, ato” e demais barbárie que se está instalando na nossa
Língua escrita.
Acompanho-os e solidarizo-me na sua luita. E exprimo-o com aquilo que modestamente
pretende ser uma norma galega da nossa Língua baseada naquilo que alguns pseudoeruditos
e pseudolingüistas chamam agora de “português antigo”.
Comentário de Bento (de Galiza) neste mesmo “site”.
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37. Carta à Sociedade da Língua Portuguesa [Eng. Miguel
Casquilho]
Cara Amiga e Presidente Elsa Rodrigues dos Santos,
(Qua, 06Jun2012, 22h30) Decidiu a SLP adoptar (adotar, adutar, etc.) o
famoso Aborto Hortográfico. Com (sincera) mágoa, venho desligar-me de
todas as actividades da SLP, inclusivamente como sócio, neste seu (da
SLP), vosso e (ex-)nosso dificílimo momento. De facto, não quereria ser
conotado –eu, que sempre o abjurei– com este atentado linguístico e, principalmente,
científico.
Fico, no entanto, ainda, ao dispor para “passar o testemunho”, se assim o entenderem,
quanto ao sítio Internet da SLP, que gratuitamente construí e mantive com gosto, no sentido,
eventualmente, de vos sugerir alguém ou alguma entidade para dele cuidar.
Creia, amiga Elsa –assim continuarei a considerá-la–, que é com desgosto que tomo esta
decisão, mas desgosto e vergonha maior é ver-vos, a si e à Sociedade, enveredar por esta
degradação e subserviência.
Cordiais saudações,
Miguel Casquilho
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38. O “acordo ortográfico”: debate no Chapitô com Teresa
Salema
Quarta-feira, 30 Maio, 22h
O mal-estar com o acordo ortográfico
Debate com Teresa Salema e convidados
O Bartô vai receber Teresa Salema, presidente do Pen Club, escritora e professora
universitária, para um debate sobre o Acordo Ortográfico. Acordistas e Anti-Acordistas
sentam-se à mesa para esclarecer o nosso público e comunidade escolar, num evento em que
a participação de todos é essencial.
O que sentem? Como o Acordo afecta o vosso dia-a-dia? Responderemos a estas e muitas
outras questões nesta noite em que investigaremos “o desacordo em relação ao acordo”.
«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.»

Teresa Salema, in Público, 08.04.2012
[Texto recebido (por email) de Teresa Salema, subscritora e apoiante da ILC.]
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39. A ILC na Feira do Livro de Coimbra: palestra

No dia 29, Terça-feira, às 17 horas,
realiza-se no Auditório 1 da Feira do Livro de
Coimbra uma palestra subordinada ao tema “O
Novo (des)Acordo Ortográfico”.
Foram convidados três oradores, todos eles
subscritores e apoiantes da ILC, dos quais dois já confirmaram a sua presença: Fernando
Paulo Baptista, filólogo, e Paulo Jorge Assunção, jurista.

Contamos consigo!

[Ver programa completo da Feira do Livro de Coimbra (em formato ".pdf").]
[As fotografias deste "post" são da autoria de Rui Valente.]
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40. Quatro Gatos Fedorentos subscreveram a ILC

Como os mais atentos já deverão ter constatado… todos os elementos do colectivo “Gato
Fedorento” subscreveram a ILC. 100%! Além disso, não só subscreveram como o fizeram
publicamente. Saudamo-los por isso, individualmente e em grupo, uma vez que demonstram
uma atitude exemplar de cidadania. Miguel Góis, Ricardo Araújo Pereira, Tiago Dores e Zé
Diogo Quintela, a língua portuguesa agradece!
E você? Já subscreveu a ILC? Os impressos, instruções, etc., estão aqui. (Sim, é igualzinho
para toda a gente. Só tem de preencher os dados de forma bem legível, assinar em papel
conforme o BI/CC e enviar. Nada mais fácil.)
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41. «nós é que agradecemos» [Fernando Alberto, "Facebook"]
ACORDO ORTOGRÁFICO»
DISCÓRDIA ( 76 )

(1990)

–

ANÁLISE

DA

(Perverso Desastre Histórico-Cultural e Linguístico)
Vasta associação de ciências do conhecimento, todas elas
intimamente ligadas à LINGUÍSTICA, COMUNICAÇÃO,
CIÊNCIA, FILOSOFIA, RELIGIÃO ou ARTE, as quais
foram sucessiva e reiteradamente desrespeitadas,
desprezadas, ofendidas e deveras maltratadas no mesmo
«Acordo Ortográfico» de 1990. (Continuado)
Cativar cidadãos para a causa anti-acordista ou, anti «Acordo Ortográfico», de 1990, tornase, quase sempre, tarefa simples pois, a maior parte dos cidadãos comuns portugueses,
jovens e adultos, estudantes, tanto do ensino secundário como do ensino superior, além da
maior variedade de trabalhadores em que se incluem funcionários públicos, professores,
funcionários das autarquias e juntas de freguesia, etc…, etc.., etc……. desejam,
veementemente, continuar a respeitar, venerar e preservar a ortografia vernácula
portuguesa, ou seja, a preservar, sem qualquer mácula, o enorme tesouro linguísticoortográfico e cultural herdado dos nossos antepassados, pais e avós, os quais se sacrificaram
ao longo de séculos e séculos, para nos legarem, sem mácula, este incalculável tesouro
linguístico-cultural de que muito nos orgulhamos.
No entanto, nem todos os cidadãos aceitam subscrever e assinar o conhecido requerimento
da «Iniciativa Legislativa de Cidadãos», com o qual se pretende obter a revogação da
«Resolução da Assembleia da República, nº. 35/2008, que aprovou a implementação deste
criminoso e destruidor «Acordo Ortográfico», de 1990», a qual se encontra, infelizmente,
para mal da cultura de Portugal e dos Portugueses, em vigor sobretudo no ensino básico, nos
serviços públicos e na imprensa, estando previstas sanções pecuniárias para quem
prevaricar e não aplicar o referido acordo. No entanto, o mesmo, poderá sofrer alterações e
rectificações até ao ano de 2015. A verdade é que, apenas Portugal e o Brasil, têm em curso a
experiência da aplicação deste execrável «Acordo Ortográfico», de 1990» pois, todos os
outros países da CPLP, com especial realce para Angola e Moçambique, que não ratificaram
e, muito bem, o mesmo acordo, não o estão a aplicar pois, segundo eles, preferem continuar a
falar e a escrever a língua portuguesa vernácula que lhes ensinaram e sem máculas. Este
paradigma de amor à erudição linguística é que, como Português, me deixa profundamente
envergonhado. Custa-me a ter de aceitar, esta verdade insofismável que é, o facto de os
países da CPLP, exceptuando Portugal e o Brasil, venerarem mais a língua portuguesa do
que os próprios portugueses de Portugal. Claro que, sabemos muito bem que, estes
portugueses a que me refiro são, essencialmente políticos e linguístas frustrados pois, a
grande maioria do povo português abomina este maquiavélico «Acordo Ortográfico», de
1990.
Segundo dados estatísticos apurados na minha campanha de recolha de assinaturas, a
esmagadora maioria dos cidadãos portugueses, mais de 80%, aceitam logo assinar, sem
qualquer hesitação mas, há outros, cerca de 5% que, apesar de opositores, não querem
maçar-se pois, segundo eles de nada adianta a sua assinatura pois, o «Acordo Ortográfico»,
de 1990, já se encontra em vigor e nada deterá os governantes mesmo que o povo seja
opositor; Outros referem que têm assuntos mais importantes com que se preocupar, e há,
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entre 5% e 10% de cidadãos que concordam com este «Acordo Ortográfico», de 1990 que, por
isso mesmo, como é natural, se recusam a assinar esta petição.
Da minha análise estatística, o mais imparcial possível, sobre este «Acordo Ortográfico», de
1990, resulta o seguinte: 5% a 10% das pessoas interpeladas, são totalmente favoráveis ao
«Acordo Ortográfico», de 1990; 5%, são indiferentes ou sem qualquer opinião; 5%, são
opositores desinteressados em se manifestarem e mais de 80% são fervorosos opositores e
recusam-se à aplicação da ortografia imposta por este selvático acordo, portanto são uma
esmagadora maioria os opositores deste criminoso «Acordo Ortográfico», de 1990.
Portanto, atingi a conclusão estatística de que, mais de 80% do povo Português, a
esmagadora maioria, rejeita totalmente este selvático e abominável «Acordo Ortográfico»,
de 1990.
Os comentários dos que não aceitam assinar este requerimento, entre os indiferentes e sem
opinião, são diversos mas, memorizei alguns que me parecem os mais esclarecedores, que
são: «Este «Acordo Ortográfico», de 1990, até me vem facilitar a vida Fernando e, além
disso, o computador tem um corrector ortográfico que verifica logo todos os eventuais erros e
fico descansado»; «Não estou para me maçar Fernando pois, não me interessa reclamar até
porque, já tenho muito com que me preocupar»; O mais espantoso comentário, para mim foi
este: «Caro Fernando, há muitos anos que não acentuo as palavras e, confesso que nem sei
como acentuá-las. Por isso mesmo, este «Acordo Ortográfico», de 1990, até veio mesmo a
calhar, em boa hora, para mim». Respondi-lhe que, essa era a prova, mais do que evidente,
de que, este «Acordo Ortográfico», era mesmo bom para os analfabetos, ao que o mesmo me
respondeu: «Mas eu sou como um analfabeto». Claro que sei que não é bem verdade mas, foi
uma resposta mesmo de conveniência.
Há muitos cidadãos que me têm apoiado e incentivado mesmo para continuar a trabalhar
nesta causa e a recolher o máximo possível de assinaturas com o objectivo positivo de se
conseguir revogar a Resolução da Assembleia da República, nº. 35/2008 e assim, anular a
implementação deste acordo absurdo. Acontece mesmo até que, agradeço sempre todas as
assinaturas enfatizando que, fico feliz por essas pessoas se preocuparem com a preservação
da independência e erudição da língua portuguesa mas, a verdade é que, muitos e muitos dos
assinantes respondem-me sempre, nós é que agradecemos a sua preocupação pela
preservação da vernaculidade linguística portuguesa, o que me deixa muito feliz e me reforça
o alento para prosseguir.
(A língua e a ortografia de Portugal, com mais de 3.000 anos, é sagrada, a melhor
identidade do povo português e não pode ser alterada, de forma radical, iníqua e arbitrária,
por uma espécie de vassalagem, através de um desastroso, dúbio, inculto, demagógico,
abominável, subjectivo e corporativo Tratado Político/ Mercantilista/Comercial/Económico.)
(Continua)
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42. «É agora que nos vamos ver livres da receção?» [Nuno
Pacheco, PÚBLICO, 13/05/2012]
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 emilcao.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, etectar, 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 desigualase 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
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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 ortografia unificada.
Mas há vozes atentas, vejam lá, que percebem a impossibilidade de tais mudanças. Leiamnas: “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…
[Transcrição integral. In jornal "PÚBLICO" (Revista 2) de 13.05.2012 - link disponível para
assinantes. Destaques a "bold" e "links" inseridos por nós.]
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43. «Quando há um desastre também se reconstrói.» [Vasco
Graça Moura, "Sol", entrevista]

‘Acordo Ortográfico foi um desastre para a
língua portuguesa’
A segunda parte da entrevista de Graça Moura ao SOL. O presidente
do Centro Cultural de Belém fala sobre o Acordo Ortográfico.
Uma das suas primeiras decisões como presidente do CCB foi cancelar a
aplicação do Acordo Ortográfico dentro da instituição, indo até contra a
tomada de posição do Governo. Mantém essa guerra anti-acordo?
Agora com a seguinte nuance: a declaração de Luanda há 15 dias, em que foi patentemente
reconhecido que este acordo precisa de ser revisto, que Angola e Moçambique não o
ratificaram e, portanto, não está em vigor. E, mais ainda, não existindo o vocabulário
comum da língua portuguesa, penso que não há outro remédio senão rever o acordo. Acho
que, para ninguém perder a face, deveria ser suspenso aquilo a que se chama a aplicação do
Acordo Ortográfico. Esta é uma fraude do anterior Governo, que deu como existente um
vocabulário ortográfico comum que não existe, e que veio dar como tendo entrado em vigor
um tratado internacional que não entrou em vigor.
O Secretário de Estado disse que o acordo estava em vigor e era para aplicar, as
escolas já aplicaram…
As escolas não podem ser condenadas a desfigurar a língua portuguesa.
Mas as crianças já estão a aprender com o acordo.
Mas estão a aprender mal e portanto espero que haja maneira de corrigir isso. Quem avisou
das consequências a tempo só pode lamentar que as coisas tenham chegado a esse ponto.
Espero que se faça uma revisão sensata, que tome em consideração uma série de aspectos
científicos, técnicos, políticos, sociais e culturais. Até aqui tivemos uma espécie de aplicação
mecânica de uma coisa que ninguém sabe o que é e que ninguém consegue aplicar.
Não será complicado voltar atrás?
Quando há um desastre também se reconstrói. Isto foi um desastre para a língua portuguesa.
Nós temos é de ser punidos pela irresponsabilidade com que alinhámos nisto e suportar as
consequências.
Chegou a dizer que por trás do AO estavam desejos economicistas de grupos ou
lóbis brasileiros.
Isso aconteceu inicialmente. Hoje penso que tem mais a ver com teimosias pessoais. Perdeuse o império colonial e criou-se uma espécie de metafísica da língua, transferindo para o
plano ontológico da língua essa noção de império frustrada. A verdade é que está a desfazer
a língua. Introduz na língua portuguesa situações que virão a desfigurar a sua pronúncia.
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Porque é que toda a gente reage? Porque a língua tem uma dimensão identitária
absolutamente real.
Sempre se manifestou contra o acordo.
Há 26 anos que estou nesta guerra…
Enquanto escritor tem toda a liberdade para escrever como bem entender. Mas
enquanto pessoa nomeada pelo Estado para estar à frente de uma instituição…
Isto não é um serviço público. É uma fundação de direito privado de utilidade pública, e
nessa medida eu não posso aplicar uma resolução que não é aplicável. Assenta numa decisão
fraudulenta tomada pelo Governo Sócrates. Se tenho obrigação de promover e defender a
cultura portuguesa, tenho obrigação de não o aplicar.
rita.s.freire@sol.pt e telma.miguel@sol.pt

[Transcrição integral. In jornal "Sol" de hoje, 03.05.12.]
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44. «A acta do cidadão» [Mendes Bota, "Público"]
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 políticoparlamentar 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.netlogrará
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.
Mendes Bota
Presidente da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação da AR
[Transcrição integral. In jornal "Público" de 03.05.12. Link não disponível.]
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45. Carta de António de Macedo ao SEC
Exm.º Senhor
Secretário de Estado da Cultura,
A propósito do Acordo Ortográfico de 1990 (AO90), li no Público de 25 de
Abril deste ano, conforme se pode ver no seguinte local
http://www.publico.pt/Cultura/a-crise-a-pirataria-e-o-acordoortografico-discutidas-na-abertura-da-feira-do-livro-de-lisboa–1543433
- que V. Ex.ª teria dito:
“Não há revisão. O acordo é um instrumento legal e foi ratificado por parlamentos de
diferentes países. O que pode haver, e isso está consignado na lei, é a possibilidade de se
fazerem acertos no Vocabulário Ortográfico Comum. Será apresentada uma versão beta,
ainda durante este ano, e até 2014 estará encerrado. Repare, ainda nem sequer estão
incluídas no Vocabulário Ortográfico Comum as contribuições de Angola e Moçambique.
Nessa matéria é que há abertura. Agora o AO está em vigor.”
Ora, no mesmo jornal Público, de 29 de Fevereiro deste mesmo ano, V. Ex.ª admitia a
possibilidade de “aperfeiçoamentos” e “correcções”:
http://www.publico.pt/Cultura/viegas-admite-aperfeicoar-regras-do-acordo-ortograficoate-20151535754?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PublicoR
SS+%28Publico.pt%29
Muito gostaria de saber o que são esses novos “acertos” e a “versão beta”.
Demasiadas vezes têm sido denunciados por ilustres estudiosos da língua portuguesa os
erros, as incongruências, os absurdos e as confusões que tem estado a provocar (no Ensino e
não só) a aplicação desenfreada e incrítica (para não dizer inconsciente) do AO90.
Bem sei que V. Ex.ª não manda nada no Governo, mas talvez possa ter a amabilidade e a
cortesia de me responder à seguinte dúvida:
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…?
Se, como dizia Bernardo Soares pela pena de Fernando Pessoa: “Sim, porque a ortografia
também é gente. A palavra é completa vista e ouvida”, então por que é que ao menos nestes
casos em que ambas as ortografias, portuguesa e brasileira, eram idênticas, não se
mantiveram idênticas as grafias das referidas palavras? Qual a vantagem de em Portugal
essas palavras passarem a divergir violentamente da grafia portuguesa de 1945 e da grafia
que continuará a vigorar no Brasil?!
Corremos o risco, com a aplicação do AO90, de a lingua portuguesa passar a ter três
ortografias:
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- No Brasil escreve-se e continuará a escrever-se, por exemplo: ativo, adotar, direção,
correto, eletricidade, aspecto, perspectiva,concepção, respectivo, recepção, conjectura, etc.
- Em Portugal passa a escrever-se: ativo, adotar, direção, correto, eletricidade, aspeto,
perspetiva, conceção, respetivo, receção,conjetura, etc.
- Em Angola e Moçambique, que não ratificaram o Tratado, continua a escrever-se: activo,
adoptar, direcção, correcto, electricidade,aspecto, perspectiva, concepção, respectivo,
recepção, conjectura, etc.
Na sua qualidade de escritor da língua portuguesa, senhor Secretário de Estado da Cultura,
poderá dizer honestamente que isto não lhe causa nenhuma impressão?
Muito agradecia a bondade e a gentileza da sua prezada resposta.
Com os meus melhores cumprimentos
António de Macedo
Ex-cineasta, escritor, professor universitário
Doutorado em Sociologia da Cultura (FCSH-UNL)
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Macedo
_____________________________
COMENTÁRIO DO REMETENTE — O Secretário de Estado da Cultura não respondeu a esta
minha mensagem, e, sinceramente, nem eu esperava que o fizesse, por várias razões, entre as
quais destaco duas.
Primeira — O distanciamente entre a governança e o chamado “povo” tem sido uma
constante com tendência a acentuar-se.
Nos tempos salazarescos, o pensador e filósofo António Sérgio, inimigo declarado do regime
do Estado Novo, já denunciava esse distanciamento que, se por um lado se devia ao cariz
ditatorial do regime, por outro assentava em grande parte num fenómeno sociológico que
hoje também se observa, e de uma maneira gritante: a governança, para se afirmar e
consolidar, atende mais às “pedras mortas” das obras de fachada, ou do país virtual, do que
às “pedras vivas do país real” (palavras de António Sérgio). Como consequência, nós, as
“pedras vivas”, somos normalmente pisados porque apenas servimos como “pedras de
calçada” para os bem-instalados pisarem nas suas viagens de negociatas e nas suas
passeatas de pompa e circunstância.
Se é certo que vivemos em Democracia Constitucional, também é certo que a tendência da
governança, na prática, é tornar-se cada vez mais autocrática e despótica — sirva-nos de
exemplo, entre muitos outros noutras áreas, o método brutal, para não dizer selvagem, com
que o AO90 está a ser imposto a uma Pátria inteira, por uma minoria surda a toda a lógica e
a todo o bom senso porque, detendo o poder, só atende à gula dos lucros imediatistas.
Tenho observado que estas situações comportam geralmente três grupos (para além de uns
poucos lúcidos que estão contra a instaladura e cujas vozes mal se ouvem): uma minoria de
crápulas no topo da cadeia alimentar; um grupo bastante maior de oportunistas que
aspiram tornar-se crápulas; uma larga base de carneirame acéfalo que aceita tudo o que
vem de cima “porque sim”. É nesta vasta passividade acrítica que os primeiros alicerçam o
poder que detêm.
Veja-se o êxito do perigosíssimo corrector Lince, que fácil e atractivo que é, carrega-na numa
tecla, clique!, e já está: o texto fica “atualizado”! Que maravilha e que fácil! Por muito
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estranho que pareça, isto encanta de tal maneira a vasta camada não-pensante que aumenta
de dia para dia o número de textos na Internet que o utilizam, para não falar na quantidade
de editoras e de publicações que aderem cada vez mais a esta “evolução”.
Segunda — Apresentei vários exemplos, ao Secretário de Estado da Cultura, de palavras que
em Portugal e no Brasil se escreviam da mesma maneira e que, como o AO90, passam em
Portugal a escrever-se doutra, mantendo-se inalteráveis no Brasil. Por outro lado, há
palavras que no Brasil se mantêm, e em Portugal passam a escrever-se como no Brasil
(atual, direção, exceção, elétrico, objetivo, etc.).
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.
Só vejo uma resposta possível para esta dúvida, mas tão pobrezinha, mentalmente, que o
SEC deve ter tido vergonha de a invocar, e que é o estafado e inconvincente apelo à fonética:
no Brasil continua a escrever-se aspecto, perspectiva, concepção, recepção, etc. porque lá o
“c” e o “p” se pronunciam. Ora, isto é uma falácia já por diversas vezes denunciada por
distintos estudiosos da língua portuguesa: estamos perante um Acordo ortográfico, e não um
Acordo ortofónico.
Como Português, não sei nem me interessa como é que os Brasileiros pronunciam as
palavras, não estou no Brasil, estou em Portugal, e nem sequer vejo telenovelas brasileiras na
TV. Por outro lado sei como escrevem, porque leio livros brasileiros e mantenho
correspondência com amigos brasileiros. No caso de um Acordo “ortográfico”, a escrita é
determimante, e querer basear esse Acordo num princípio “fonocêntrico” é absurdo por
diversos motivos, entre os quais avulta o facto incontornável de a pronúncia da mesma
palavra poder variar de país para país, de região para região e até de pessoa para pessoa.
Eu, por exemplo — e outras pessoas que conheço — sempre pronunciei o “c” de trajectória
(trâjèktória), mas o AO90 quer-me obrigar a escrever trajetória, que em bom português se
pronuncia trâj’tória.
Por estas e por outras razões, podemos fazer as perguntas que quisermos que a governança,
do alto do seu despotismo iluminado, jamais se dignará responder.
— António de Macedo
___________________________________
[Conteúdos recebidos por email, directamente do autor, com autorização expressa para
publicação.]
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46. A ILC na Feira do Livro de Lisboa: notícia “CM”

Movimento de cidadãos arrasa Acordo
Ortográfico
A Feira do Livro será palco de um movimento de cidadãos contra
o Acordo Ortográfico. A Iniciativa Legislativa de Cidadãos estará
no terreno para engrossar a petição pública. Entre os signatários,
destaca-seGuilherme Valente, fundador da Gradiva, que também
“disponibilizou os espaços da sua editora na Feira do Livro para a
recolha de assinaturas a favor da iniciativa“. A entrada em vigor
do Acordo , lê-se, criou “uma situação de total indefinição, não
colhendo receptividade por parte de largos estratos da população e nem mesmo por parte
das estruturas e serviços do Estado, salvo raras e pontuais excepções.”
Manifestaram-se contra o Acordo figuras como Vasco Graça Moura, Ricardo Araújo
Pereira e Eduardo Lourenço. Ontem Francisco José Viegas admitiu a hipótese de acertos no
Vocabulário Ortográfico Comum, que deve ficar concluído em 2014.
[Reprodução de notícia do "Correio da Manhã" de 25.04.12, em peça jornalística da autoria
de Sofia Canelas de Castro (textos) e Diogo Pinto (fotos). Os links foram inseridos no texto
por nós.]
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47. A ILC na Feira do Livro de Lisboa: “Gradiva”
Saudamos a preciosa colaboração da Editora Gradiva, que se
prontificou a disponibilizar impressos e a recolher subscrições da ILC na
82ª Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, de 24 de Abril a 13
de Maio.
Todos temos, assim, bons motivos para ir visitar o pavilhão deste expositor.
- quem ainda não subscreveu a ILC, poderá fazê-lo;
- quem já subscreveu, poderá ir abastecer-se de bons livros.
Desejamos à Gradiva o maior sucesso e aqui lhe deixamos o nosso reconhecimento.

Ver localização do pavilhão da Gradiva no mapa da Feira do Livro de Lisboa.
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48. «Uma questão de Vanitas» [Jorge Teixeira]
Além do negócio também tem uma série influência a vontade destas
personagens de quererem ficar “na História”. Como os Portugueses não
têm realmente condições para “entrar para a História” mundial, querem
pelo menos entrar para a História de Portugal.
Os meios que as personagens com esta vontade costumavam empregar
eram as Obras (caminhos-de-ferro e pontes primeiro, mais tarde estradas
e auto-estradas, expos e estádios) e os Monumentos (mosteiros, palácios,
centros culturais de Belém).
Na última década escasseavam estes meios tradicionais. Os caminhos-de-ferro foram
encerrando, já quase não se consegue inventar sítio por onde passar mais auto-estradas, os
monumentos estão em ruínas e não há riqueza suficiente para os conservar. Mas resta um
meio expedito de entrar “para a História”: mudar a ortografia da língua Portuguesa.
E através deste expediente ficariam “na História”, até porque para os vindouros este seria
um “momento zero”. A memória, para todos os efeitos práticos, não recuaria ao tempo antes
deste “momento zero” e assim estes políticos e decisores, os primeiros a constarem nos
documentos da ortografia triunfante, seriam quase encarados como os verdadeiros
“fundadores” do futuro. Verdadeiros vultos nacionais.
O raciocínio não é assim tão desprovido de sentido. Basta pensar que provavelmente não
excedem os dedos das mãos a presença na vida cultural e intelectual da produção literária e
científica dos autores anteriores à reforma ortográfica de 1911.
Apenas alguns (poucos) autores foram reeditados na nova grafia e na grafia do AO45 e
apenas estes estão na memória cultural e intelectual – Camões, Eça de Queirós, Fernando
Pessoa, Camilo Castelo Branco, Almeida Garrett são os mais presentes, pelo lado literário.
Pelo lado do ensaio, quase ninguém foi sendo reeditado. Pelo lado científico, muito menos. E
assim todo o conhecimento vertido na ortografia “antiga” vai sendo apenas acessível a um
círculo altamente especializado e restrito de estudiosos e académicos.
As mudanças ortográficas, em Portugal, foram sempre políticas. A reforma de 1911 nasce da
vontade política da República de impor o novo regime sobre a Monarquia, criando um
“momento zero” e diminuindo o risco do ressurgimento das correntes políticas do antigo
regime. A população maioritariamente analfabeta seria alfabetizada na nova ortografia e
não haveria o risco de ser permeável aos textos filosóficos e políticos das correntes do antigo
regime, se acaso uma vez alfabetizada viesse a ter apetência por eles. Antes prevenir do que
remediar. A reforma de 1945 é um instrumento semelhante para o regime do Estado Novo. O
Estado Novo consegue o seu “momento zero”, criando um novo ponto de ruptura com a
deposta República. E eis-nos chegado a um novo “momento zero”. Mas desta vez não é uma
questão de regime. É apenas uma questão de Vanitas. Uma certa classe política e intelectual
que quer ficar na História. Quer criar um legado. Quer ser importante. Quer ser marcante.
Quer ficar como a que “modernizou” Portugal. São os “construtores de pirâmides”. E Deus
nos ajude.
Jorge Teixeira (em comentário a “post” neste mesmo “site”)
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49. «O Tempo e as palavras» [M.A.V.F, revista "Tempo Livre"]

Ainda da (des)necessidade de um (des)acordo
ortográfico – 3
Noite alta. Cobrindo totalmente o tampo da secretária,
recortes de jornais de um tempo em que o projecto do Novo
Acordo Ortográfico começava a revelar as suas debilidades e
a ser contestado nos corredores universitários e folhas A4
recobertas de notas vão-se agrupando em montinhos, num
trémulo equilíbrio instável. Pela enésima vez, releio, artigo a
artigo, o texto do “Acordo” do meu descontentamento, a sua
“Nota Explicativa” e a Resolução do Conselho N. 8/2011.
Leitura lenta, como impõe a abundância de incongruências,
cotejando cada regra, cada afirmação, com as críticas e com
os encómios, que também os há e cumpre julgá-los com
equidade.
Segundo a Resolução do Conselho de Ministros, o AO “simplifica e sistematiza vários aspectos
da ortografia e elimina algumas excepções ortográficas, garantindo uma maior
harmonização ortográfica”. Não há dúvida de que os termos sistematizar e algumas são
usados aqui de forma muito lata. Uma das críticas ao AO é, precisamente, a proliferação do
termo “facultativamente” e da resultante duplagrafia, aceite em algumas palavras, como é o
caso, por exemplo, dos tão discutidos termos “facto” e “pacto”, que, ao contrário do que
injustamente se questiona, manterão para o usuário português da língua o C, já que, em PE
este é articulado.
Quanto à polémica supressão das consoantes não articuladas, como C e P mudos, o A. da
“Nota Explicativa” minimiza a sua importância, argumentando que “também se mantém na
língua palavras com vogal pré-tóníca aberta, sem a presença de qualquer sinal diacrítico
(vulgo acento!), como corar, padeiro….”. E as outras, em que a supressão dessas consoantes
mudas altera a pronúncia?
Depois, sempre preocupado com poupar o esforço de memorização, coisa que se justifica
porque vai ter de o desviar para todos os outros casos que constituem excepção às regras que
defende, o A. tem esta explicação redentora: “É indiscutível que a supressão deste tipo de
consoantes vem facilitar a aprendizagem da grafia das palavras em que elas ocorriam. De
facto, como é que uma criança de 6-7 anos pode compreender que em palavras como
concepção, excepção e recepção, a consoante não articulada é um P, ao passo que em
vocábulos como correcção, direcção tal consoante é um C? Só à custa de um enorme esforço
de memorização que poderá ser vantajosamente canalizado para outras áreas de
aprendizagem da língua”, como, por exemplo, proporia eu, para a memorização das listas de
excepções criadas com a sua sistematização”! E, já agora, não impeçamos o A. de completar
a sua argumentação, que agora é de “natureza psicológica, embora nem por isso menos
importante”:”.. .não haverá unificação ortográfica da língua portuguesa se tal disparidade
não for resolvida”. E haverá unificação ortográfica, se não forem resolvidas disparidades
como António/António, anafiláctico/anafilático, em que, na versão lusa, o C é, de facto
dispensável, uma vez que o acento impede o fechamento da vogal?
Finalmente, a verdadeira razão (certamente uma questão de solidariedade para com os
nossos amigos brasileiros): “tal disparidade ortográfica só se pode resolver suprimindo da
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escrita as consoantes não articuladas, por uma questão de coerência, já que a pronúncia as
ignora, e não tentando impor a sua grafia àqueles que há muito as não escrevem, justamente
por elas não se pronunciarem”. Não obstante, não devia ignorá-las, porque elas
desempenham uma função na palavra: a abertura da vogal que se lhe segue!
Manhã alta. A primeira mensagem no correio electrónico. Da filha de uma amiga:
“De aorcdo com uma peqsiusa de uma uinvesriddae ignlsea, não ipomtra a odrem das Iteras
de uma piravaa: a úncia csioa iprotmatne é que a piremria e útmiia Iteras etejasm no Igaur
crteo.”
Acha que quem lê isto e as cartas do meu namorado, que dá erros, precisa do Acordo para ler
um livro brasileiro?”
Leio sem problema.
É Primavera e o riso é azul, da cor do mar. •
[in revista "Tempo Livre" (do INATEL) nº 236, Abril de 2012. Link indisponível.]
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50. «A ‘unificação’ prometida» [jornal "O Diabo]

[Digitalização de página do semanário "O Diabo" de 03.04.12, artigo da autoria de Duarte

Branquinho.]
[Esta imagem é uma cópia da que foi publicada no blog "Real Associação da Beira Litoral".]
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51. «A desmontagem do ‘facto consumado’» [Teresa Cadete,
"Público"]

«A desmontagem do “facto
consumado”»
Por Teresa R. Cadete
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
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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.
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
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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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52. «A estupidificação dos povos» [Luís Ferreira, no blog
"Blasfémias"]
Luís Ferreira
Posted 29 Março, 2012 at 08:05 | Permalink
Nem é tanto isso, Fado Alexandrino, é bem pior. É acabar com conceitos e
com pensamento, pura e simplesmente. Há umas semanas atrás estive à
conversa com alguém que se dedica ao estudo da Filosofia e esse meu
conhecido disse-me, e eu acreditei à primeira, que a Crítica da Razão Pura
do Kant se torna ilegível se for vertido para o Acordo. Se acrescentarmos a
isso uma colecção de palavras malditas, muita da Literatura, dos escritos de Filosofia, de
Religião e de Política, por exemplo, ficam simplesmente ilegíveis. O que está a fazer é a
caminhar para uma lavagem ao cérebro à escala planetária. Esta tentativa não me
surpreende, o que me surpreende é a forma passiva como pessoas que eu pensava cultas e
inteligentes, mesmo não concordando com elas, estão dispostas a aceitar o facto como bom. O
que me surpreende é ver cultos políticos opostos a esforçarem-se no mesmo sentido, porque,
provavelmente, o resultado é relevante para uns e para os outros: a estupidificação dos
povos.
Devagar, devagarinho, isto está a acontecer. E onde estão os homens e mulheres de cultura?
Os nossos jornalistas? Alguns levantam-se e falam uma vez ou outra no assunto mas logo se
calam envergonhados, porque a moda, o que é politicamente correcto, é estar de acordo com
as alterações de fundo que estão a acontecer e depois de falar uma vez ou outra ficam com as
consciências descansadas e lavam as mãos como Pilatos. O ocidente está na miséria
económica e vai ficar na miséria intelectual. Há maior miséria do que essa? Qual é, afinal, a
condição singular do Homem? Não é o pensamento? Sem palavras, sem vocabulário, sem
estruturas gramaticais sofisticadas, como se pensa? Como se transporta esse pensamento
para a escrita? Temos, alguns de nós, de voltar ao latim?
É por estas e por outras que eu sou radicalmente contra tudo o que possa limitar a
capacidade de pensar e, no caso português, o que nos afecta muito e para já, o dito Acordo
Ortográfico. É por estas e por outras que eu, para além, de ter assinado a ILC –
http://ilcao.cedilha.net/ – me tornei uma espécie de voluntário a recolher assinaturas,
seguro de estar a contribuir para a sobrevivência de uma língua, em que já foram escritas
poesia e prosa da mais elevada qualidade.

[Transcrição integral de comentário da autoria de Luís Ferreira, em "post" com o título "Sharia" no blog "Blasfémias".]
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53. A lógica do “porque sim” [jornal "Hoje Macau"]
QUARTA, 7
Interrogava-me eu há dias sobre o paradeiro
dos defensores do impropriamente chamado
Acordo Ortográfico (AO), que pareciam ter desaparecido para parte incerta. Dois deles
apareceram enfim há dias na televisão. E para quê? Para criticar as sensatas declarações do
secretário de Estado da Cultura, que admite alterações pontuais ao AO – aliás o mínimo
admissível por parte de quem se mostra capaz de ouvir a opinião pública, largamente
contrária ao referido “acordo”, e uma prova de lucidez por parte de quem foi o primeiro
colunista da imprensa portuguesa a aplicar nos seus escritos a putativa norma, muito antes
de supostamente o ser.
E o que diziam estes advogados do “acordo”? Simplesmente isto: agora não se deve mexer no
dito – porque já está. Porque as criancinhas ficariam baralhadas (como se não andasse já
tudo baralhado). Porque as editoras de manuais escolares gastariam muito dinheiro (como
se isso não tivesse já ocorrido quando se viram forçadas a passar do português para o
acordês). Em suma, porque sim.
Nenhuma tentativa de rebater as inúmeras objecções suscitadas por filólogos, lexicógrafos,
professores universitários e escritores (de António Lobo Antunes a Manuel Alegre, passando
por Miguel Esteves Cardoso, Baptista-Bastos, Manuel António Pina e Vasco Graça Moura,
entre tantos outros). Nula capacidade de argumentação perante críticas sérias e severas ao
AO, como as que foram há dias suscitadas pelo director da Faculdade de Letras de Lisboa,
António Feijó, numa notável entrevista ao diário i encimada pela seguinte pergunta: “Porque
é que o Estado há-de entrar nas consoantes mudas?”
A Faculdade de Letras de Lisboa é uma das instituições que recusam impor o AO, alertando
pela voz do seu principal responsável – na sequência da recente tomada de posição pública
de Graça Moura enquanto responsável do Centro Cultural de Belém – que o que está em jogo
nesta questão da língua é, no fundo, uma questão de património comum que não deve ser
lesado.
“As pessoas são culturalizadas e socializadas por imersão, através da escolarização, através
do contacto, pela leitura, com um certo tipo de ortografia. E essa imersão cultural cria uma
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relação quase visceral com a ortografia. Porque é que tenho de sofrer subitamente a violência
de ver tudo isto alterado?”, interroga-se o director da Faculdade de Letras. Apontando,
certeiramente, o caso inglês. “Se virmos outras experiências como, por exemplo, o inglês
entre os EUA e a Inglaterra, que tolera grafias diferentes, seria impensável para eles que a
ortografia fosse homogeneizada. Nem num país nem noutro ninguém presume que pudesse
ser objecto de um acordo. Porque isso violaria uma série de afinidades locais, pessoais, etc,
transformando numa questão política o que não é político. O inglês nem sequer é a língua
oficial dos EUA, porque a ideia de que o Estado possa definir uma língua oficial é repugnante
a uma política liberal. Isto permite a diversidade linguística”, observa António Feijó.
Argumentos inteligentes e bem sustentados, que eu gostaria de ver rebatidos pelos escassos
defensores do AO. Infelizmente, estão remetidos à lógica do “porque sim”.
Por Hoje Macau | 13 Mar 2012 |
[Transcrição de artigo publicado hoje, 13.03.12, no jornal Hoje Macau ("online"). Os links
foram introduzidos por nós no texto.]
[Nota: este artigo é aqui reproduzido, com os devidos créditos e ligações, tendo em conta o
seu manifesto interesse público.]
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54. João Braga subscreveu a ILC
João Braga nasceu em Lisboa (15 de Abril de 1945), mas
ainda muito novo foi viver para Cascais, onde se tornou
frequentador de retiros de Fado amador naquela zona: Galito,
1963; Estribo Clube e Cartola Bar, 1964. Mais tarde, com o
regresso à capital, em 1966, estreou-se na Taverna do
Embuçado, altura em que abandonou o curso de Direito.
O ano de 1967 marcou o começo da sua carreira musical, com
a saída, em Janeiro, do seu 1º disco, “É Tão Bom Cantar o
Fado”, editado pela Aquila, que lançou nesse ano mais 3 EP’s
(“Tive um Barco”, “Sete Esperanças, Sete dias”, “Jardim
Abandonado”) e 1 LP (“A Minha Cor”), o que lhe valeu actuar,
pela primeira vez, num programa da RTP (“Alerta Está!”). Em 1969 lançou-se
definitivamente, por via dos serões televisivos do Villaret (Zip-Zip). Um ano antes conhecera
Luís Villas-Boas, que viria a tornar-se seu produtor (gravou mais 7 discos com ele, para a
Philips) e com quem organizaria o 1º Festival Internacional de Jazz em Portugal (Cascais,
1971).
Entre 1977 e 1987 gravou mais sete álbuns: 2 para a Orfeu (“Canção Futura”, 1977,
“Miserere”, 1978), um para a Valentim de Carvalho (“Arraial”, 1980), 3 para a Sassetti (“Na
Paz do Teu Amor”, 1982, “Do João Braga Para a Amália”, 1984, “Portugal”, sobre a
Mensagem, de Pessoa, 1985) e um para a SILOPOR (“O Pão e a Alma”, 1987).
A partir de 1990 centrou a sua actividade nos concertos e na composição musical, tendo, a
partir desse ano, dado início à renovação do panorama fadista através de convites a jovens
intérpretes para integrarem os seus concertos: Maria Ana Bobone, Rodrigo Costa Félix,
Miguel Capucho, Mafalda Arnauth, Ana Sofia Varela, Mariza, Katia Guerreiro, Diamantina,
Cuca Roseta, Joana Amendoeira, Gonçalo Salgueiro, Teresa Tapadas, Lina Rodrigues, entre
muitos outros.
Ainda em 1990 gravou o seu 1º CD (“Terra de Fados”, Edisom, vendas superiores a 30 mil
cópias), onde incluiu inéditos de Manuel Alegre, que pela primeira vez escreveu
expressamente para um fadista. Mais um CD para a Edisom (“Cantigas de Mar e Mágoa”,
1991), um para a Strauss (“Em Nome do Fado”, 1994), outro para a BMG (“Fado Fado”,
1997), um para o BNC (“Dez Anos Depois”, 2001), outro para A Capital (“Fados Capitais”,
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2002) e três para a Farol (“Cem Anos de Fado” vol. 1, 1999, vol. 2, 2001, e “Cantar ao Fado”,
2000). Desde então já saíram mais sete CD (compilações de discos anteriores) e entrou em
dezenas de colectâneas. O seu último álbum, “Fado Nosso”, foi posto à venda em Julho de
2009, pela CNM.
Foram assim já editadas muitas dezenas de gravações suas (30 originais e para cima de 30
compilações), concebeu e/ou protagonizou cerca de 250 programas televisivos e radiofónicos,
tendo escrito até à data aproximadamente 300 crónicas e um livro, com o segundo, sobre o
seu percurso no Fado, a caminho.
Desde 1970 actuou em muitos países da Europa, África, Américas e foi distinguido com
diversos prémios, destacando-se a Medalha de Mérito Cultural do Governo Português (1990,
o único cantor de fado, até à data, assim galardoado), Prémio Neves de Sousa, atribuído pela
Casa da Imprensa (1995), Medalha da Cruz Vermelha de Mérito (1996), Prémio de Carreira,
da Casa da Imprensa (1999) e Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique (2006).

João Braga subscreveu a Iniciativa Legislativa de Cidadãos pela revogação da entrada
em vigor do Acordo Ortográfico de 1990.
Este é o 85.º perfil publicado na “galeria” de subscritores, activistas e apoiantes da ILC pela
revogação do “acordo ortográfico”.
Nota: esta publicação foi autorizada pelo subscritor, que nos remeteu, expressamente para o
efeito, a respectiva nota biográfica.
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55. «Ainda (e sempre) o AO» [Alberto Gonçalves, "DN"]

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.
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.

Alberto Gonçalves
[Transcrição parcial de crónica da autoria de Alberto Gonçalves no jornal "Diário de Notícias
de 04.03.12.]
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56. «Cor-de-rosa laranja» [Rui Cardoso Martins, "Pública"]
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 corde-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 quem lhe chame
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‘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 acabouse 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.
Rui Cardoso Martins
rui.cardoso.martms@publico.pt
[Transcrição de crónica da autoria de Rui Cardoso Martins. Revista "Pública" (do jornal
"Público"), 04.03.12. Link disponível apenas para assinantes do jornal.]
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57. Do Brasil
—– Original Message —–
From: M**** P**** L**
To: ilcao@assinaturas@cedilha.net
Sent: Friday, March 02, 2012 9:12 PM
Subject: Assinatura de ILC
Prezados Senhores,
Sou Portuguesa, formada em Administração em Comércio Exterior e vivo no Brasil há 29
anos.
Assim sendo, conheço perfeitamente os inúmeros e abomináveis crimes praticados contra
nossa amada língua.
Jamais poderei concordar com tal.
Anexo minha assinatura contra o terrível acordo e parabenizo Angola por ter a coragem de o
não assinar.
Atenciosamente,
M. P**** L** G. *****
m**************@hotmail.com
Rua *, ***, ap ***, St. Oeste
74110-090 Goiânia/GO
00****-********
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58. «Rasca, o Acordo Ortográfico e… África» [J.P.S., "Diário de
Aveiro"]
Vicente Jorge Silva, quando apelidou esta geração de “rasca”, estava longe de imaginar a polémica
que iria gerar e ainda gera. Como penso, geração “rasca” foram
alguns da minha geração, nomeadamente políticos, que nos
endividaram, endividam e que levaram este País a este estado
lastimável, onde hoje nos encontramos.
Não obstante, na verdadeira essência, a minha geração foi uma
geração “à rasca”, com uma juventude que viveu com a
ansiedade e o espectro da Guerra. “Desenrascada” é esta
geração de jovens, muitos com o ensino Universitário, que saem
com consideráveis capacidades de trabalho, que falam diversas
línguas, que dominam a informática e que só precisam de ser
humildes, não ostentar os títulos com pompa e circunstância e ganhar experiência, para trabalhar em
qualquer parte do mundo. Lá fora, somos apreciados e devemos orgulhar-nos de ser Portugueses.
Sejamos coerentes, somos Portugueses, mas não devemos vender a nossa Língua, como parece estar a
acontecer com o novo Acordo Ortográfico; porque a língua é a nossa afirmação no Mundo.
Pessoalmente, não vou aderir ao A.O. 90, por imperativo de consciência patriótica. Vejo muitos
inconvenientes e nenhumas vantagens. Gostaria que a nossa Sociedade Civil e, principalmente, a
nossa Juventude, que não é “Rasca”, se levantasse e não se ajoelhasse. Para isso, já nos basta a
Troika.
Este acordo, já apelidado por muitos, como um “acto político de empobrecimento cultural”, deverá ser
repensado. Neste sentido, não há nada melhor que consultar o site http://ilcao.cedilha.net/ e obter
informações. Aí ficará a saber que não é um “acordo, não é “ortográfico” e não está em “vigor”. Ficará
a saber que as cedências foram quase todas de Portugal. Ficará ainda a saber que é inconstitucional,
pois o Dec-Lei do último acordo ainda não foi revogado, que a nível da CPLP não foi ratificado, pois
não foi aprovado por unanimidade, como é regra, uma vez que Angola e Moçambique ainda não
aderiram. Diz quem sabe, que enquanto não houver um vocabulário ortográfico, comum a todos os
sete países da CPLP, não é possível aplicá-lo. Há apenas, no nosso País, uma recomendação que não
tem valor jurídico. Aliás, o “Jornal de Angola” fez duras críticas ao A.O.90. Sendo Africano, deu uma
verdadeira lição de “Bom Português”. Verificará ainda que este “acordo” não constitui uma evolução
da Língua. É uma “evolução” inventada por meia dúzia de académicos e imposta pelo Estado. Dois
terços dos Portugueses não concordam com esta confusão, que só cria problemas aos Professores, já
de si tão sobrecarregados e exaustos de trabalhos. A língua não se muda por decreto, é regulada pelo
costume.
Além disso, o A.O. 90 não vem resolver coisíssima nenhuma, uma vez que a ortografia é a menor das
diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Diz-se ainda que não respeita a
Etimologia das palavras, mas isso não são contas do meu rosário; não me reconheço também com
competência para discutir o A.O. 90 em termos linguísticos. Já agora e para terminar, os brasileiros
não estão igualmente muito contentes com o A.O. 90. Consideram-no um aleijão, linguìsticamente
mal feito, politicamente mal pensado e socialmente mal justificado. E o custo social e financeiro de tal
negócio?
[...]
João Pires Simões
[Transcrição parcial de artigo da autoria de João Pires Simões publicado no jornal "Diário de Aveiro" de 20.02.12. Recorte e transcrição
recebidos por email, do autor.]
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59. «AO90 é empobrecimento da Língua Portuguesa»
[Francisco Assis, TVI24]
«Eu vou dizer uma coisa aqui que até é a primeira vez que o digo. Eu… por vezes mudamos
na vida, de opinião… evoluímos, de acordo com o nosso ponto de vista, das nossas posições.
Eu comecei por ser sensível aos argumentos que o Pedro Santana Lopes agora acabou de
invocar em relação às vantagens de um acordo ortográfico. Mas tenho hoje as maiores
reservas sobre este acordo ortográfico em concreto, que do meu ponto de vista significa de
facto um empobrecimento da Língua Portuguesa. E portanto tenho uma visão hoje muito
negativa acerca do acordo ortográfico. Em relação à atitude do Vasco Graça Moura também
vou dizer uma coisa um pouco diferente: eu tenho sempre alguma dificuldade em ter
antipatia por actos de rebelião promovidos por verdadeiros homens de Cultura. E o Vasco
Graça Moura, com as suas características, é um verdadeiro homem de Cultura no nosso país;
relança um pouco o debate sobre um tema que é um tema interessante na sociedade
portuguesa e eu não fiquei negativamente impressionado com a sua decisão.»

Francisco Assis

Registo áudio extraído da gravação vídeo disponibilizada pela TVI24 online do programa
“Prova dos 9″ de 08.02.12. [Ver a partir do minuto 44.]
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60. «A querela ortográfica em manchete» [José Queirós,
"Público"]
No passado dia 3, este jornal surpreendeu os seus leitores com a manchete “Vasco Graça
Moura dá ordem a serviços do CCB para não
aplicarem Acordo Ortográfico”. O destaque dado à
notícia, que reavivou de imediato a polémica em torno
das novas normas ortográfi cas, foi objecto de um
protesto do leitor Sebastião Lima Rego, desaprovando
a sua escolha para título principal do PÚBLICO nessa
sexta-feira. Na sua opinião, tratava-se de um “tema
anódino, lateral, afinal desinteressante, para capa do
jornal”, isto “num dia que tinha a crise, sempre a crise,
a privatização de 40 por cento da REN, a greve dos
transportes na véspera, o massacre do estádio de Port
Said, etc.”.
Lima Rego, que integrou a extinta Alta Autoridade
para a Comunicação Social, considera que a manchete
em causa “não representa (…) em rigor uma
informação, mas sim uma estocada duma refrega,
uma bala duma batalha”, na medida em que, segundo
argumenta, “em várias peças da edição de 3 de
Fevereiro, inclusive no editorial, o PÚBLICO ataca
deliberadamente, insistentemente, militantemente, o Acordo Ortográfico”. Registe-se que as
outras peças relacionadas com o tema da manchete eram, nessa edição, um artigo de
opinião, de posição contrária ao acordo, e uma nota da secção “Sobe e desce”, na última
página, em que uma fotografia de Graça Moura era acompanhada de uma seta ascendente,
com a posição do novo presidente do Centro Cultural de Belém a ser considerada “digna de
aplauso”. No plano informativo, e na mesma página da notícia sobre a decisão de Graça
Moura, um texto mais curto noticiava uma iniciativa parlamentar favorável à eventual
suspensão da aplicação do Acordo Ortográfi co (AO), da autoria do ex-presidente do governo
dos Açores, Mota Amaral, e de dois outros deputados do PSD.
Admitindo que “todo o jornal tem direito à opinião (…), desde que separada da informação”,
e afirmando que “misturar o esclarecimento com a disputa é uma das piores pechas do
jornalismo”, Lima Rego diz que esperava do PÚBLICO “outro tipo de comportamento”, e
solicita-me que “avalie” o caso “do ponto de vista da deontologia e curialidade editoriais”.
Assim farei, não sem antes dar a conhecer, em contraponto à sua crítica, os esclarecimentos
que o responsável pelo fecho dessa edição do jornal, o director adjunto Nuno Pacheco, me
remeteu sobre a escolha da manchete.
Notando que o jornal obteve “na tarde de quinta-feira”, dia 2, a informação de que Graça
Moura tinha mandado suspender a aplicação do AO no CCB, Nuno Pacheco explica a decisão
tomada: “Deveu-se essencialmente ao ineditismo do facto: a não aplicação do AO (…) não
tem nada de extraordinário, porque sucede em diversas instituições, mas voltar atrás, ou
seja, cancelar a aplicação do AO num organismo que já o aplicava”, foi “um acto inédito e
sem precedentes”, tendo para mais ocorrido “na mesma semana em que três deputados pelos
Açores (…) tinham divulgado uma posição bastante crítica e desafiadora sobre o AO”.
Defende, por isso que foi “pertinente” o destaque dado ao tema, sublinhando que “na manhã
seguinte, na capa do PÚBLICO, era essa a notícia com maior grau de novidade e ineditismo,
sem minimizar a importância de tudo o resto”.
Sobre as outras peças relacionadas com o AO na mesma edição, o director adjunto salienta
que a notícia “foi tema de editorial porque, a um jornal que desde o início se opõe (com
argumentos) ao acordo, era impossível manter o silêncio” face ao sucedido, e que Graça
Moura “teve direito a seta ascendente no Sobe e Desce” porque “demonstrou coragem e
coerência”. Quanto ao artigo de opinião publicado nessa data, “já estava paginado de
véspera”.
“Se emitir opinião, a par da notícia, é ‘misturar o esclarecimento com a disputa’, como sugere
Sebastião Lima Rego, os jornais deixariam de ter espaços de opinião delimitados para
escreverem o que entendem. Na notícia sobre a decisão de Vasco Graça Moura há
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informação, jornalismo, sem opinião misturada a não ser a dos protagonistas; no espaço de
opinião… há opinião” — resume Nuno Pacheco, antes de anunciar que, “para o PÚBLICO, o
Acordo Ortográfico continuará a ser alvo de notícias, opiniões e debate”, já que não se trata
de “um caso ‘resolvido, como alguns pretendem”. “E esta, sim”, conclui, “é uma posição
editorial”.
Penso que as explicações citadas são claras e que a escolha da manchete do passado dia 3 não
merece qualquer reparo. Sebastião Lima Rego pediu-me que a avaliasse “do ponto de vista
da deontologia e curialidade editoriais”. Na minha opinião, não existiu neste caso qualquer
problema deontológico. Como se pode verificar pela sua leitura, a notícia que sustentou a
manchete não mistura informação e opinião; relata os factos e o seu contexto. Quanto à
coexistência, numa mesma edição — e de um modo perfeitamente demarcado —, de notícias e
opiniões sobre um determinado tema, nada tem de censurável. Pelo contrário, é o que deve
esperar-se de um jornal de referência: que informe e ajuíze, nos espaços próprios, sobre os
principais assuntos da actualidade.
Já a questão da “curialidade” de uma manchete pode sempre ser discutida, como escolha
editorial que é, mas também nesse plano concordo com o director adjunto do PÚBLICO.
Nenhuma das alternativas sugeridas pelo leitor para a edição do dia 3 me parece preferível à
luz de um critério jornalístico: a “crise” corria sem novidades, a venda de 40% da REN era já
conhecida, a greve dos transportes não tivera impacto assinalável e a tragédia de Port Said
fora notícia na véspera. Em contrapartida, a decisão de Graça Moura aparecia como um
facto novo, imprevisto e relevante, que iria marcar a actualidade nos dias seguintes, quer
pelo seu peso simbólico, quer enquanto sintoma de que a querela ortográfica permanece viva
e mobiliza o interesse de muitos leitores, como atestam as múltiplas reacções — favoráveis e
desfavoráveis — que suscitou.
Dito isto, parece-me perfeitamente compreensível que se relacione — como o faz Lima Rego —
o destaque dado a esta notícia com a posição editorial assumida pelo PÚBLICO de não
adoptar o Acordo Ortográfico. É uma opção conhecida dos leitores e que justifica uma
atenção particular ao tema no plano informativo. Importa é que a informação seja rigorosa
e o espaço de opinião aberto ao debate das diferentes posições. Já expliquei, neste espaço, que
não vejo motivos para criticar a recusa do PÚBLICO em aplicar as normas do Acordo
Ortográfi co. E que não me é possível saber ao certo qual é a opinião, a esse respeito, da
maioria dos leitores. Mas registo que a recente generalização da aplicação dessas normas no
espaço público não conduziu até hoje a reclamações signifi cativas contra a manutenção da
ortografia tradicional nestas páginas. Posso testemunhar, por outro lado, e sem dar a esse
facto significado estatístico, que os comentários que me chegam sobre este tema se dividem
em duas categorias principais: a dos que rejeitam com veemência a mudança ortográfica,
apoiando a posição do jornal, e a dos que, manifestando alguma indiferença a esse respeito,
lembram com razão que, mais importante do que a norma adoptada, é o zelo na sua correcta
aplicação, e por isso protestam contra a preocupante frequência de erros ortográficos.
José Queirós, Provedor do Leitor do jornal “Público”
[Transcrição integral de artigo da autoria de José Queirós, Provedor do Leitor do jornal, no
"Público" de 19.02.12. Link não disponível.]
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61. «ilcao.cedilha.net» [Manuel Luís de Bragança, "Público",
19.02.12]
O título deste texto são as coordenadas do quartel-general da
resistência ao Acordo Ortográfico de 1990 (AO/90). Muitas
pessoas já por lá passaram e assinaram a petição em curso,
contribuindo para engrossar as fileiras da resistência activa
contra a prepotência e o disparate que é a implementação do
AO/90. O objectivo é conseguir as assinaturas necessárias para
que a petição, a entregar na Assembleia da República, seja
considerada como uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos com o
objectivo de revogar a Resolução da Assembleia da República
n.º35/2008 que determina a aplicação do AO/90.
Mas faltam ainda muitas assinaturas, por isso este apelo que hoje
faço a toda a gente que acha que tirar o acento ao cágado é
humilhante para a criatura, que ver Clara a boiar não teria sido
certamente a intenção do prémio Nobel autor de Clarabóia, ou
que não esteja minimamente de acordo com a transmutação
absurda de espectadores em bandarilheiros. Um apelo sério a que
passem por lá, leiam e assinem a petição, juntando assim a sua
força à dos muitos que já assinaram entre os quais me encontro
eu, a Dulce, minha mulher, os meus filhos Rita e Pedro; pessoas
que trabalharam ou trabalham ao pé de mim, como o Nunes, o Zé
P., a Ana, a Patrícia, o Tomás, a Alexandra, a Margarida;
pessoas conhecidas, como o Pedro Tamen, o Jorge Molder, a
Maria José Abranches, o Vasco Graça Moura, o Ricardo Araújo
Pereira, o Zé Diogo Quintela, a Rita Ferro, e muitas mais,
assinaram a petição no site http://ilcao.cedilha.net.
Com o bruá provocado pela decisão de Vasco Graça Moura de
suspender a aplicação do AO/90 no Centro Cultural de Belém,
uma demonstração de coerência que abalou os alicerces
da inteligentzia indígena pouco habituada a lidar com
vertebrados, este é o timing perfeito para divulgar, assinar e
participar na Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra o AO/90.
Por isso apelo aqui e agora, no jornal PÚBLICO, ele próprio um
bastião de resistência, a todas as pessoas que ainda lá não foram,
a si que está a ler-me neste preciso momento, ao Miguel Esteves
Cardoso, aos discriminados do Expresso, ao José Cutileiro, ao
Pedro Mexia, ao Miguel Sousa Tavares, à Inês Pedrosa, ao Manuel Fonseca; passem lá pelo
QG da resistência ao AO/90 em http://ilcao.cedilha.net. Dêem a vossa contribuição para que
o bom senso prevaleça sobre a parvoíce; façam um bocadinho mais do que “eu cá vou
continuar a escrever à minha maneira”. Peço-lhes que vão lá, leiam, assinem e divulguem.
Seja por caturrice, por lucidez, por patriotismo ou por ser português. Seja pelo que for, mas
que seja.
Manuel Luís de Bragança
[Transcrição integral de artigo da autoria de Manuel Luís de Bragança publicado no jornal "Público" de hoje, 19.02.12. Link
disponível apenas para assinantes do jornal.]
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62. «Manifesto contra o AO90» [Pedro Figueira, Brasil]
Desde quando os debates sobre o acordo ortográfico vieram a público
no Brasil, senti-me constrangido com tal mudança. Durante todo o
período escolar, esforcei-me para decorar todas as regras de nosso
idioma, para agora, sem nenhum motivo, elas serem alteradas.
Alterações cuja obrigatoriedade após 2012 deixa-me ainda mais
constrangido. Vejo em Portugal, Angola, Moçambique e outras nações
que compartilham esta loucura movimentos contrários ao Acordo
Ortográfico. Mas tal movimento não existe no Brasil.
Última flor do Lácio, inculta e bela… Espere… Inculta? Camões,
Machado de Assis, Eça de Queirós e tantos outros discordariam de Olavo Bilac… Que seja! Que seja
inculta, criticada, menosprezada, mas não violada! Como pode um país que supostamente apóia a
democracia querer impor sua vontade a outros tantos somente por ter maior número de habitantes?
E impor tal vontade maculando o maior patrimônio cultural que eles têm?
Vejo meu idioma ser maculado por conta de meros interesses comerciais. Para que afinal serve essa
suposta unificação que nada unifica? Não sou português. Nasci no Brasil e falo o idioma brasileiro.
Meu idioma é tão diferente do português quanto do romeno. Não é apenas um sotaque ou um dialeto.
Falo outro idioma, com outra estrutura e outras palavras, ainda que tenha nascido diretamente do
português. Não falo como um angolano, não moro em Moçambique, não conheço ninguém em Goa
tampouco visitei o Timor Leste. Entretanto sei que em cada um desses lugares outras línguas
surgiram a partir do português, tanto como este surgiu do latim.
Não creiam, caros amigos de Portugal, que o povo de meu país se importará com o que acontece a um
de nossos maiores valores, que é nosso idioma. E há motivos para tanto. Sabiam que 14 milhões dos
que aqui vivem são analfabetos? Sim, temos mais analfabetos do que vocês têm habitantes. E três
milhões de crianças fora da escola. A elite tratou de emburrecer a população, de privá-la de cultura e
de acesso à informação, de controlar as massas através de políticas públicas cujo único objetivo fora
criar o que por aqui chamados de currais eleitorais. Por total desconhecimento do valor de sua língua,
a população daqui não se manifestará contrária a violentá-la.
Como filósofo, tenho ciência de que o maior instrumento que possuo é este idioma. E tenho ciência
também de que ele é o mais perfeito para se fazer Filosofia. Sua estrutura gramatical singular
permite transpor os obstáculos encontrados entre a mente e o papel, dando ao escritor a habilidade
única de com as mesmas palavras expressar de forma direta e precisa seus conceitos, mantendo
ainda a obscuridade da ambigüidade poética que somente é desvelada pela perspicácia de cada leitor.
Por aqui, sigo com minha postura em recusar usar a nova ortografia e por isso, as pessoas me vêem
sem circunflexos em seus hiatos, zombando de minha ingenuidade. Ninguém pára para refletir sobre
meu lado, pois não têm agudos em suas homógrafas. E se a língua pôde perder esses acentos, por que
não pode perder os demais? Não! Minhas idéias continuam com acento e estou disposto a pagar cada
trema das conseqüências de minha escolha.
Companheiros de Portugal, rogo-lhes que não ajam como os deste lado do Atlântico. Dêem valor ao
idioma português. Lutem por sua preservação. Abracem a língua portuguesa, a mãe de meu idioma,
que é o brasileiro. Não deixem que a maltratem tal como feriram a minha. Não permitam que as
insanas mudanças que forçaram a população daqui a seguir sejam impostas a vocês também.
Pedro Figueira, (Brasil)
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63. «Sobre o Acordo Ortográfico» [José Gil, revista "Visão"]
Parece que, a pouco e pouco, o Acordo Ortográfico vai
perdendo terreno. Todos os argumentos que o criticam foram
já repetidamente enunciados: desde a importância da
etimologia ser irreconhecível nas palavras desfiguradas, ao
facto,

intolerável,

de

se

impedir

assim

o

livre

desenvolvimento e transformação do português. Este é, sem
dúvida, um dos aspectos mais graves desse Acordo imposto
artificialmente a todo um mundo de falantes da língua
portuguesa.
Uma língua é um organismo vivo e, segundo o seu contexto
social,

geográfico,

histórico,

demográfico,

económico,

geopolítico, transforma-se imprevisivelmente. É a multiplicidade livre dos movimentos que
fazem evoluir naturalmente uma língua que permite o surgimento de casos extremos, geniais,
que subvertem a língua ao ponto de inventarem novas sintaxes dentro da sintaxe habitual:
esses casos, revolucionários, como o de Guimarães Rosa ou de Pessoa, só são possíveis
quando o espaço virtual de liberdade interna da língua se solta e ousa, para além do uso
rotineiro e correcto da gramática.
Então nascem novas gramáticas (como a do Livro do Desassossego ou a do Grande Sertão:
Veredas), novas palavras e expressões, os horizontes da língua abrem-se indefinidamente
(até onde Pessoa poderia ter ido para além de onde foi? Ninguém duvida que poderia ter ido
mais longe ainda, mas ninguém sabe para onde e até onde teria ido). Então descobre-se a
maravilha de ser possível uma outra expressão linguística, um insuspeitável sentido das
coisas, um outro pensamento. E uma outra expressão é uma dimensão até ali escondida, por
dizer e para ser dita, da liberdade. Porque impede (ou entrava) tudo isto, o AO é repressivo e
destruidor.
MAS NÃO SÃO Só AS POSSIBILIDADES dos casos extremos que são afectadas. Porque
todos nós vivemos nesse meio natural das distâncias soltas e invisíveis que a língua cria a
cada instante: no calão (língua do corpo), no humor, no jogo certeiro de um argumento, na
invenção, por uma criança, de um palavrão. Vivemos mergulhados na liberdade da língua,
para a qual permanentemente contribuímos. É que nós dizemos mesmo o que não sabemos
que dizemos. Através do inconsciente da língua, o sentido físico, arcaico, dos fonemas, as
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sensações ligadas às letras, a doçura e a aspereza do ar inspirado e expirado no som
inarticulado ou palreado pelo bebé são retomados sem o saber pelo adulto na palavra
articulada. A ortografia é afectiva, polissémica, racional e fugidia, conectiva e disjuntivas
(aliterações, ressonâncias, ritmos, cromatismos, etc), indutora de associações com novas
palavras e construindo non-sens. Induz um espaço indefinido de criação. Como eu amava
«auto-retrato» e me sinto esmagado pelo «autorretrato»! Porque contraria este movimento
natural da escrita, o AO é néscio e grosseiro.
UM ÚLTIMO EFEITO, talvez o mais grave: o Acordo mutila o pensamento. A simplificação
das palavras, a redução à pura fonética, o «acto» que se torna «ato», tornam simplesmente a
língua num veículo transparente de comunicação. Todo o mistério essencial da escrita que
lhe vem da opacidade da ortografia, do seu esoterismo, desaparece agora. O fim das
consoantes mudas, as mudanças nos hífenes, a eliminação dos acentos, etc, transformam o
português numa língua prática, utilitária, manipulável como um utensílio. Com se expusesse
todo a seu sentido à superfície da escrita. O AO afecta não só a forma da língua portuguesa,
mas o nosso pensamento: com ele seremos levados, imperceptivelmente, a pensar de outro
modo, mesmo se, aparentemente, a semântica permanece intacta. É que, além de ser afectiva,
a ortografia marca um espaço virtual de pensamento. Com o AO teremos, desse espaço,
limites e contornos mais visíveis que serão muros de uma prisão onde os movimentos
possíveis da língua empobrecerão. Como numa suave lavagem de cérebro.

José Gil
[Transcrição integral de artigo da autoria de José Gil publicado na revista "Visão" de hoje,
16.02.12.]
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64. A “In-Libris” recusa o AO90 e apoia a ILC
A In-Libris, sociedade para a promoção do livro e da cultura, informa
desde há muito tempo que o seu site “desrespeita o acordo ortográfico”.
Fá-lo de consciência tranquila, por convicção. Por total respeito à
integridade física e moral de todas as palavras — sejam elas primitivas,
derivadas (por prefixação ou sufixação) ou compostas (por justaposição ou aglutinação) — e
seus elementos constituintes (letras, hífens, acentos, etc.).
Querendo combater o atentado ao pudor que o novo acordo ortográfico representa, a InLibris declara, assim, publicamente, o seu total apoio à ILC (Iniciativa Legislativa de
Cidadãos) Contra o Acordo Ortográfico.
[Citação de entrada na página da "In-Libris" no Facebook. A imagem é uma criação da própria
"In-Libris" e está na página principal do seu site institucional.]
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65. «Língua, ortografia e óleo de rícino» ["Público", editorial,
15.02.12]
«De repente, parece que a contestação ao Acordo
Ortográfico (AO) deixou o aparente silêncio onde
se movia para ressurgir, com estrondo, na
opinião pública. Artigos em jornais e revistas,
actos

públicos,

iniciativas

coordenadas

ou

isoladas insinuam-se como se de uma campanha
se tratasse. Há uma explicação para isso: a
profusão de textos escritos (e muitos deles mal
escritos) seguindo, ou pretendendo seguir, o AO
(alguns

com

disparates

de

monta,

como

escrevendo “fato” em lugar de facto, quando este é
um dos muitíssimos casos onde se fixou dupla grafia, “fato” para o Brasil e “facto” para
Portugal — já que os africanos têm sido marginalizados em tal “partilha”) faz com que as
reacções aumentem. É como o óleo de rícino: ninguém diz mal dele até começar a tomá-lo. O
Acordo Ortográfico, cuja aplicação forçada e nada consensual vai revelando cada vez mais
as suas muitas fragilidades e incongruências, apela a que, de uma vez por todas, se olhe para
o amontoado de erros que ele contém e se decida o seu destino, a bem da língua portuguesa,
onde quer que ela se fale e escreva. E é em nome do futuro e não do passado que falamos, ao
renovar tal apelo.»

[Transcrição integral do editorial do jornal "Público" de hoje, 15.02.12.]
[Recorte de Nuno Lima Bastos e transcrição do texto copiada do blog Linguagista.]
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66. A nossa ILC na Rádio Comercial
«A Iniciativa Legislativa de Cidadãos quer recolher 35 000 assinaturas para travar o
processo da adopção do novo acordo ortográfico. O objectivo é levar o tema à Assembleia da
República. Este novo acordo ortográfico tem de estar em vigor o mais tardar até 2014; no
entanto, os organismos públicos, por lei, já teriam de aplicar este acordo desde Janeiro deste
ano. No entanto, há instituições que recusam a aplicação do novo acordo ortográfico, casos
do Centro Cultural de Belém, Faculdade de Letras, também a Casa da Música e a Fundação
Serralves. O assunto pode agora regressar ao Parlamento por causa deste movimento
Iniciativa Legislativa de Cidadãos.»
[voz de locutor em estúdio] «Estou ao lado desse movimento, devo dizer.»
[voz de locutora em estúdio] «Pois, eu também não consigo escrever com o novo acordo
ortográfico.»
Excerto de noticiário da Rádio Comercial emitido em 08.02.12, às 08:00 h e às 09:30 h.
Gravação e composição vídeo de Nelson Naf.
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67. A nossa ILC em Zamora
Extractos da palestra no Salão de Actos da Fundação Rei Afonso Henriques (FRAH) em
Zamora, Espanha, no dia 2 de Fevereiro de 2012
. A versão (quase) integral desta palestra, com a duração total de 1 hora e 9 minutos,
incluindo o período de perguntas e respostas, pode ser vista no endereço
http://www.youtube.com/watch?v=13wwS0dmfK8
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68. «Património em risco» ["Jornal de Angola", editorial]

Os ministros da CPLP estiveram reunidos em Lisboa, na nova sede da organização, e em
cima da mesa esteve de novo a questão do Acordo Ortográfico que Angola e Moçambique
ainda não ratificaram. Peritos dos Estados membros vão continuar a discussão do tema na
próxima reunião de Luanda. A Língua Portuguesa é património de todos os povos que a
falam e neste ponto estamos todos de acordo. É pertença de angolanos, portugueses,
macaenses, goeses ou brasileiros. E nenhum país tem mais direitos ou prerrogativas só
porque possui mais falantes ou uma indústria editorial mais pujante.
Uma velha tipografia manual em Goa pode ser tão preciosa para a Língua Portuguesa como
a mais importante empresa editorial do Brasil, de Portugal ou de Angola. O importante é que
todos respeitem as diferenças e que ninguém ouse impor regras só porque o difícil comércio
das palavras assim o exige. Há coisas na vida que não podem ser submetidas aos negócios,
por mais respeitáveis que sejam, ou às “leis do mercado”. Os afectos não são
transaccionáveis. E a língua que veicula esses afectos, muito menos. Provavelmente foi por
ter esta consciência que Fernando Pessoa confessou que a sua pátria era a Língua
Portuguesa.
Pedro Paixão Franco, José de Fontes Pereira, Silvério Ferreira e outros intelectuais
angolenses da última metade do Século XIX também juraram amor eterno à Língua
Portuguesa e trataram-na em conformidade com esse sentimento nos seus textos. Os
intelectuais que se seguiram, sobretudo os que lançaram o grito “Vamos Descobrir Angola”,
deram-lhe uma roupagem belíssima, um ritmo singular, uma dimensão única. Eles
promoveram a cultura angolana como ninguém. E o veículo utilizado foi o português.
Queremos continuar esse percurso e desejamos que os outros falantes da Língua Portuguesa
respeitem as nossas especificidades. Escrevemos à nossa maneira, falamos com o nosso
sotaque, desintegramos as regras à medida das nossas vivências, introduzimos no discurso
as palavras que bebemos no leite das nossas Línguas Nacionais. 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.
Queremos a Língua Portuguesa que brota da gramática e da sua matriz latina. Os jornalistas
da Imprensa conhecem melhor do que ninguém esta realidade: quem fala, não pensa na
gramática nem quer saber de regras ou de matrizes. Quem fala quer ser compreendido. Por
isso, quando fazemos uma entrevista, por razões éticas mas também técnicas, somos
obrigados a fazer a conversão, o câmbio, da linguagem coloquial para a linguagem
jornalística escrita. É certo que muitos se esquecem deste aspecto, mas fazem mal. Numa
entrevista até é preciso levar aos destinatários particularidades da linguagem gestual do
entrevistado.
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
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isso acontecer, estamos a destruir essa preciosidade que herdámos inteira e sem mácula.
Nestas coisas não pode haver facilidades e muito menos negócios. E também não podemos
demagogicamente descer ao nível dos que não dominam correctamente o português.
Neste aspecto, como em tudo na vida, os que sabem mais têm o dever sagrado de passar a
sua sabedoria para os que sabem menos. Nunca descer ao seu nível. Porque é batota! Na
verdade nunca estarão a esse nível e vão sempre aproveitar-se social e economicamente por
saberem mais. O Prémio Nobel da Literatura, Dário Fo, tem um texto fabuloso sobre este
tema e que representou com a sua trupe em fábricas, escolas, ruas e praças. O que ele defende
é muito simples: o patrão é patrão porque sabe mais palavras do que o operário!
Os falantes da Língua Portuguesa que sabem menos, têm de ser ajudados a saber mais. E
quando souberem o suficiente vão escrever correctamente em português. Falar é outra coisa.
O português falado em Angola tem características específicas e varia 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.
“Jornal de Angola“, editorial, 08.02.12
[Transcrição integral do editorial de 08.02.12 publicado no "Jornal de Angola".]
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69. «Director das Artes defende convergência entre
instituições» [TVI24]
O director-geral das Artes, Samuel Rego, defendeu esta sextafeira a «convergência entre as instituições» a propósito da
suspensão da aplicação do novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa (AO) no Centro Cultural de Belém (CCB),
noticia a Lusa.
O jornal «Público» noticia hoje que o novo presidente do CCB, Vasco Graça Moura, decidiu,
com o apoio do conselho de administração, retirar dos computadores a ferramenta
informática que adapta os textos às normas do novo Acordo Ortográfico.
«Como director-geral das Artes estou obrigado, e bem, a aplicar o Acordo Ortográfico», disse
o responsável em declarações à agência Lusa, acrescentando que a Direcção-Geral das Artes
(DGArtes) trabalha numa perspectiva de futuro, e nesse quadro, implementa o AO.
«No entanto, como cidadão, considero que há coisas muito mais importantes em termos de
execução de políticas culturais, uma vez que o contexto económico obriga a que não façamos
pausas em nenhum momento, obrigando-nos a ter uma capacidade de concentração na
execução sem nos dispersarmos com o acessório», comentou.
Para Samuel Rego, «o debate está sempre em aberto num país livre, no entanto a execução
das políticas deve pautar-se por convergência entre as instituições».
«Obviamente que a administração do Fundação do CCB tem autoridade para fazer esta
inflexão porque há um prazo estabelecido até 2015 para que as instituições públicas de direito
privado, como esta, apliquem o acordo», referiu.
Na sequência da notícia da suspensão do AO pelo novo presidente do CCB, a Secretaria de
Estado da Cultura (SEC), contactada pela Lusa, assegurou hoje que aplica o novo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa em todos os organismos.
Hoje, no debate quinzenal do parlamento, o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, em
resposta a uma pergunta do líder do PS, António José Seguro, afirmou que o novo acordo
ortográfico está a ser cumprido em todos os actos oficiais.
O novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa começou a ser aplicado a 1 de Janeiro
deste ano nos documentos do Estado, vigorando em todos os serviços, organismos e
entidades na tutela do Governo, bem como no Diário da República, que também o aplica.
A decisão de adopção do Acordo Ortográfico (AO) foi tomada em Conselho de Ministros a 25
de Janeiro de 2011, e começou oficialmente a ser adoptado a 1 de Janeiro de 2012.
Vasco Graça Moura tem sido uma das vozes mais críticas do AO, tendo afirmado, em várias
iniciativas públicas e no parlamento, quando a questão foi debatida, que o considera
«absolutamente incompatível com a dignidade da língua portuguesa e da identidade de
Portugal».
Foi um dos signatários, em 2009, do Movimento pela Defesa da Língua Contra o Acordo
Ortográfico, e tem continuado a manifestar a sua oposição, nomeadamente
como subscritor da Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra o AO.
[Transcrição integral de artigo publicado no site da TVI24 de 03.02.12.]
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70. «CCB volta à grafia antiga» [CM]

O presidente do conselho de administração do Centro Cultural de Belém (CCB), Vasco Graça
Moura, justificou ao CM a decisão de reverter a adopção da nova grafia do português
dizendo que “não se pode aplicar o Acordo Ortográfico sem violar o próprio Acordo”, pois os
conversores automáticos instalados nos computadores pela anterior administração
“eliminam a hipótese da dupla grafia”, que está prevista em muitas palavras.
Por: Leonardo Ralha com N.L.R.
—————————————————Numa reunião do conselho de administração que teve lugar anteontem, Vasco Graça Moura
viu aprovada a proposta de desinstalar os programas informáticos para conversão de texto e
de aplicar as regras anteriores ao Acordo Ortográfico em todos os documentos internos e
para promoção do CCB. Francisco José Viegas, que nomeou Vasco Graça Moura para o lugar
de Mega Ferreira em Janeiro, foi avisado no mesmo dia, mas ontem escusou-se a comentar a
polémica decisão, que foi alvo de críticas de António José Seguro no debate parlamentar
desta sexta-feira.
Fonte oficial da Secretaria de Estado da Cultura lembrou, no entanto, que “todos os
organismos tutelados directa e indirectamente aplicam a resolução do Conselho de
Ministros” aprovada em Janeiro de 2011, quando José Sócrates era primeiro-ministro, que
impõe a utilização da nova grafia.
Isto não se aplica ao Fundação CCB, que é uma fundação privada de direito público e tem até
2014 para adoptar o Acordo Ortográfico. A “herança do governo de Sócrates, que não tem
pés nem cabeça”, como Graça Moura descreveu ao CM, não é para já. Até porque este a
considera inconstitucional.
[Transcrição parcial de artigo publicado no jornal "Correio da Manhã" de hoje, 04.02.12, da
autoria de Leonardo Ralha.]
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71. Um acto político de empobrecimento cultural

Debate Novo Acordo Ortográfico
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?
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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, 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.
Luís Lobo
[Artigo de Luís Lobo, professor e dirigente sindical, no PÚBLICO de hoje, 3 de Fevereiro de
2012 (link disponível para assinantes).
Nota: artigo publicado tendo em conta o seu manifesto interesse público.]
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72. Vasco Graça Moura revoga AO no CCB
Língua portuguesa: Presidente do CCB afirma que
acordo viola Constituição

Graça Moura dá ordem aos
serviços do CCB para não
aplicarem Acordo Ortográfico
Opositor declarado do AO, o antigo eurodeputado
do PSD mandou retirar dos computadores
a ferramenta informática que adapta os textos às
normas do novo acordo ortográfico
Luís Miguel Queirós
O recém-empossado presidente do Centro Cultural de Belém (CCB), Vasco Graça Moura, fez
distribuir ontem à tarde uma circular interna, na qual dá instruções aos serviços do CCB
para não aplicarem o Acordo Ortográfico (AO) e para que os conversores — ferramenta
informática que adapta os textos ao AO — sejam desinstalados de todos os computadores da
instituição.
Nomeado para a presidência do CCB em circunstâncias que levantaram polémica — o seu
nome foi anunciado a 20 de Janeiro, poucos dias depois de o secretário de Estado da Cultura,
Francisco José Viegas, ter assegurado ao anterior presidente, António Mega Ferreira, que
pretendia reconduzi-lo —, Graça Moura começa o seu mandato com uma decisão que
dificilmente deixará de provocar controvérsia.
Numa directiva datada de Setembro de 2011, o anterior conselho de administração do CCB
adoptara o acordo em toda a documentação produzida pela instituição. Uma decisão que o
novo presidente agora revogou com o apoio da nova administração, que inclui Dalila
Rodrigues e Miguel Leal Coelho. “Levei a questão à reunião do Conselho, expus a minha
fundamentação, e a proposta foi aprovada por unanimidade”, disse Vasco Graça Moura ao
PÚBLICO.
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A questão que agora se coloca é a de saber se esta medida é legal, já que, ainda no Governo
de José Sócrates, uma resolução do Conselho de Ministros, datada do dia 25 de Janeiro de
2011, veio ordenar que o AO fosse adoptado por todos os serviços do Estado e entidades
tuteladas pelo Governo.
Graça Moura só terá informado a tutela da sua decisão de não aplicar o acordo no CCB
ontem a meio da tarde, após ter garantido que os restantes elementos da administração do
CCB apoiavam a sua posição.
O PÚBLICO tentou ainda obter uma reacção de Francisco José Viegas, mas não a conseguiu
em tempo útil. Uma fonte da Secretaria de Estado da Cultura (SEC) adiantou, no entanto,
que a posição da SEC deverá ser a de que o CCB, sendo uma fundação pública de direito
privado, não estará obrigado a adoptar o acordo antes da data prevista para a sua aplicação
generalizada, em 2014.
Graça Moura, um dos intelectuais portugueses que mais têm batalhado contra a aplicação do
acordo — é um dos subscritores da Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra o AO, que se
encontra em fase de recolha de assinaturas —, argumenta que a resolução de Janeiro de
2011, além de ser inconstitucional, “não pode ser devidamente aplicada”.
Decisão argumentada
No extenso documento que levou à reunião do conselho de administração do CCB, defende
que “o Acordo Ortográfico não está nem pode estar em vigor”, já que, diz, na ordem jurídica
portuguesa, “a vigência de uma convenção internacional depende, antes de mais, da sua
entrada em vigor na ordem jurídica internacional”. Refere-se ao facto de Angola e
Moçambique ainda não terem ratificado o AO, de que são subscritores, recusando os efeitos
do “segundo protocolo modificativo”, assinado em 2004, que prevê que o AO entre em vigor
desde que três países o ratifiquem.
O ex-eurodeputado do PSD lembra ainda que o próprio AO exige que, antes da sua entrada
em vigor, os Estados signatários assegurem a elaboração de “um vocabulário ortográfico
comum da língua portuguesa”, algo que, alega, nunca foi feito. E defende que o acordo “viola
os artigos da Constituição que protegem a língua portuguesa, não apenas como factor de
identidade nacional mas também enquanto valor cultural em si mesmo”.
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No documento ontem aprovado pela administração do CCB determina-se que seja
“desinstalado imediatamente o software que procede à conversão automática da grafia dos
textos em pretensa conformidade com as normas do AO” e ordena-se ainda que “seja
aplicada em toda a documentação (…) a ortografia vigente em Portugal antes da negociação
do chamado Acordo Ortográfico de 1990”.
O documento informa ainda que o CCB irá inscrever no seu plano de actividades para 2012, a
“título experimental”, um curso livre de ortografia da língua portuguesa.
Outras instituições com estatutos comparáveis ao do CCB não adoptaram ainda o acordo,
como acontece com a Casa da Música do Porto, mas o facto de o CCB ter oficialmente
decidido não o aplicar deverá agora provocar discussão pública, num momento em que
crescem, dentro do próprio PSD, as vozes que se opõem ao acordo.
Luís Miguel Queirós

[Artigo de Luís Miguel Queirós no PÚBLICO de hoje, 3 de Fevereiro de 2012 (link disponível
para assinantes)
Nota: artigo publicado tendo em conta o seu manifesto interesse público.]
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73. Gentil Martins subscreveu a ILC
António Gentil da Silva Martins nasceu em Lisboa em 10 de
Julho de 1930.
É um conceituado cirurgião plástico e cirurgião pediatra, celebrizado
pelas várias operações de separação de gémeos siameses que liderou.
É licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa desde 1953, onde integrou a Direcção da
Associação de Estudantes.
Foi Director do Departamento de Cirurgia do Hospital de D. Estefânia
durante 14 anos, Bastonário da Ordem dos Médicos de 1977 a 1986, e Presidente da
Associação Médica Mundial de 1981 a 1983. Em 2009 recebeu a Grã-Cruz da Ordem do
Infante D. Henrique e é Sócio Honorário do MIL: Movimento Internacional Lusófono.
Tocou violino, foi campeão de Portugal de Voleibol e de Ténis e participou nos Jogos
Olímpicos de 1960, em Roma, na modalidade de tiro com pistola automática, sendo fundador
e actual Presidente da Associação dos Atletas Olímpicos Portugueses. É filho de António Silva
Martins, cirurgião, atirador olímpico e o mais completo atleta Português de todos os tempos,
e neto de Francisco Gentil, fundador do Instituto Português de Oncologia.
Subscreveu a Iniciativa Legislativa de Cidadãos pela revogação da entrada em vigor do
“acordo ortográfico”.
Este é o 73º perfil publicado na “galeria” de subscritores, activistas e apoiantes da ILC pela
revogação do “acordo ortográfico”.
Nota: esta publicação foi autorizada pela subscritor, que reviu connosco os dados constantes na
nota biográfica.
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74. «Por que estamos em (des)acordo)» [Luís Miguel Ferraz]

Conteúdo recebido por email, de Luís Miguel Ferraz, Director daquele jornal, a quem
agradecemos pela disponibilidade e saudamos pela militância.
Jornal da Golpilheira – publicação mensal da freguesia da Golpilheira, concelho da Batalha,
distrito de Leiria. Notícias, opinião, personalidades, tradição, cultura, desporto… as gentes
da Golpilheira. Fundador e Director: Luís Miguel Ferraz.
geral@jornaldagolpilheira.com
http://www.jornaldagolpilheira.com
Facebook: http://www.facebook.com/JGolpilheira?sk=info
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75. Maria Teresa Horta subscreveu a ILC
Maria Teresa Horta (Lisboa, 20 de Maio de 1937) é uma escritora e
poetisa portuguesa.

Percurso
Maria Teresa Mascarenhas Horta nasceu em Lisboa em 20 de Maio de
1937. Oriunda, pelo lado materno, de uma família da alta aristocracia
portuguesa.
Estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Dedicou-se ao cine-clubismo,
como dirigente do ABC Cine-Clube, ao jornalismo e à questão do feminismo tendo feito parte
do Movimento Feminista de Portugal juntamente com Maria Isabel Barreno e Maria Velho
da Costa. Em conjunto lançaram o livro “Novas Cartas Portuguesas”.
Maria Teresa Horta também fez parte do grupo Poesia 61.
Publicou diversos textos em jornais como Diário de Lisboa, A Capital, República, O Século,
Diário de Notícias e Jornal de Letras e Artes, tendo sido também chefe de redacção da revista
Mulheres.
Já este ano recebeu o prémio D. Dinis, da Fundação Casa de Mateus pelo seu mais recente
livro “As Luzes de Leonor”, um romance sobre a vida da Marquesa de Alorna (1750-1839),
neta dos marqueses de Távora e sua avó em quinto grau.
É casada com o jornalista Luís de Barros.

Obras
Espelho Inicial (1960) (Poesia)
Tatuagem (1961)
Cidadelas Submersas (1961)
Verão Coincidente (1962)
Amor Habitado (1963)
Candelabro (1964)
Jardim de Inverno (1966)
Cronista Não é Recado (1967)
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Minha Senhora de Mim (1967) (poesia)
Ambas as Mãos sobre o Corpo (1970)
Novas Cartas Portuguesas (1971) (obra conjunta))
Ana (1974)
Poesia Completa I e II(1983)
Os Anjos (1983)
O Transfer (1984)
Ema (1984)
Minha Mãe, Meu Amor (1984)
Rosa Sangrenta (1987)
Antologia Política (1994)
A Paixão Segundo Constança H. (1994)
O Destino (1997)
A Mãe na Literatura Portuguesa (1999)
As Luzes de Leonor (2011)
[Transcrição da entrada Wikipedia sobre Maria Teresa Horta. Foto de uma página sobre a
autora no Facebook.]
Subscreveu a Iniciativa Legislativa de Cidadãos pela revogação da entrada em vigor do
“acordo ortográfico”.
Este é o 72.º perfil publicado na “galeria” de subscritores, activistas e apoiantes da ILC pela
revogação do “acordo ortográfico”.
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76. «Resistentes ao acordo ortográfico» [semanário "Sol",
27.01.12]

Cidadãos usam argumentos jurídicos contra novas regras de ortografia. Já há
uma queixa na Provedoria de Justiça, um pai que quer proibir a escola de ensinar
as novas regras à filha e há uma petição para levar o assunto ao Parlamento
Margarida Davim

margarida.davim@sol.pt
A PROVEDORIA de Justiça está a analisar uma queixa que pretende travar o Acordo
Ortográfico (AO). Trata-se de um pedido de revisão da constitucionalidade do Acordo, feito
por Ivo Miguel Barroso, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que
garante que as novas regras de escrita são inconstitucionais.
Ao mesmo tempo, um grupo de cidadãos está a recolher assinaturas para entregar na
Assembleia da República e tentar travar o Acordo e vários escritores como Miguel Sousa
Tavares e Vasco Graça Moura recusam escrever com a nova grafia. E há até pais que estão a
pedir às escolas para que os filhos não aprendam as novas regras (ver texto ao lado).
«A nossa Constituição é rígida», explica Ivo Barroso, sublinhando que «nenhum
tratado internacional – como o Acordo Ortográfico – ou recomendação da
Assembleia da República podem mudar o que está na lei fundamental do país».
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Ou seja, não é por haver um acordo entre os países de Língua Portuguesa que se pode mudar
a ortografia que foi usada para escrever a Constituição. Mas esta não é, segundo o
especialista, a única inconstitucionalidade do AO. «Há uma violação grave da identidade
nacional e estão em causa direitos fundamentais como o direito à Língua».
Ivo Miguel Barroso defende que «a Língua não se muda por decreto». Lembra que no
passado houve «reformas ortográficas», mas nota que «nunca as alterações foram
tão profundas como se propõe agora».
Contactada pelo SOL, a Provedoria de Justiça adianta apenas que a queixa «está a ser
analisada».
Acordo não está em vigor
Mas esta não é uma tentativa isolada para travar a aplicação das novas regras ortográficas.
O tradutor João Roque Dias tem usado a intemet para divulgar o que considera serem as
«aberrações» do AO. E assegura que não há nada que obrigue a usar a nova ortografia,
porque «o Acordo não está em vigor».
Argumentos jurídicos não lhe faltam. «Não há nada que revogue o decreto-lei de 1945,
que define as regras da ortografia que usamos», explica lembrando que a legislação
nacional que suporta o AO resume-se a uma resolução da Assembleia da República de 2008 e
a uma resolução do Conselho de Ministros de 2011 – que obriga todos os documentos oficiais
a usar o ‘novo’ Português a partir de l de Janeiro de 2012 -, «que juridicamente estão
abaixo do decreto-lei e não o podem revogar».
António Emiliano, professor de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, é da mesma
opinião e lembra que até a forma como o Acordo foi feito na CPLP (Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa) é questionável. «Foi definido que se três países aceitassem o
Acordo – neste caso Brasil, São Tomé e Cabo Verde – passaria a estar em vigor,
quando a regra na CPLP é a aprovação por unanimidade».
Emiliano acredita, aliás, que a oposição de Angola e Moçambique – que não ratificaram o
tratado – pode travar a nova ortografia. «Angola pode ter um papel determinante»,
diz.
O linguista critica ainda o facto de não haver qualquer estudo sobre os impactos das
alterações introduzidas pela nova ortografia e alerta para as consequências económicas:
«Ninguém sabe ao certo quanto será preciso gastar para adaptar ao Acordo os
documentos oficiais e livros».
António Emiliano alerta, aliás, para o facto de a nova escrita mudar para sempre a forma
como se pronunciam as palavras. «Na maior parte dos casos, as consoantes mudas
servem para abrir as vogais», esclarece, dando um exemplo: «Podemos deixar de
dizer ‘telespectadores’ para passar a ler ‘telespêtadores’».
E há ainda as confusões geradas pelo facto de se deixarem de escrever todas as consoantes
que não se lêem sem ter em atenção as palavras que derivam umas das outras. «Há dias, a
minha enteada de 15 anos não conseguia perceber a palavra ‘aspetual’ porque não
viu que tinha relação com a palavra ‘aspecto’».
Razões suficientes para Emiliano considerar que o Acordo «é anti-linguístico e não tem
respeito pelas regras da etimologia [a evolução das palavras]».
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Cidadãos querem mudar a lei
As razões invocadas por João Pedro Graça para ser contra o Acordo são semelhantes. A
diferença é que decidiu usar um instrumento previsto na lei para ir à Assembleia da
República travar o processo.
«Estamos a recolher assinaturas para fazer uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos (ILC)».
João Pedro Graça não revela quantas assinaturas tem já, mas adianta que a tarefa de chegar
às 35 mil que a lei obriga é uma missão quase impossível.
«Na internei é muito fácil. O pior é que os serviços da Assembleia exigem que as assinaturas
sejam entregues em papel e com o número de eleitor e a referência do concelho e da
freguesia», conta, explicando que por esse motivo já muitas das assinaturas que tinham sido
recolhidas foram consideradas inválidas.

Ortografia
oficial

Escritores
contra

Clássicos
reeditados

Jornais e
televisões

{Desde Janeiro} A
partir do primeiro
dia do ano, todos os
documentos oficiais
passaram a obedecer
ao Acordo. Exemplo
disso, é a página
oficial da
Presidência da
República, mas
também o Diário da
República e até as
sentenças dos
tribunais.

{Editoras aceitam}
autores como
Miguel Sousa
Tavares e Vasco
Graça Moura e
cronistas como
Pedro Mexia
continuam a usar a
grafia antiga, apenas
com uma nota de
aviso aos leitores.
Todas as editoras
estão a respeitar a
decisão dos
escritores.

{Edições escolares}
Eça de Queirós e
Fernando Pessoa são
autores que o Grupo
Leya vai reeditar com
a nova ortografia, por
serem escritores
estudados nas escolas
– onde os alunos já
aprendem segundo o
Acordo. Aliás, todos
os manuais escolares
já foram adaptados.

{RTP e Lusa
primeiro} O canal
do Estado foi o
primeiro a seguir as
novas regras de
escrita, a par da
agência Lusa. TVI,
Público e SOL são
órgãos de
comunicação que
ainda não aderiram
à nova forma de
escrever Português.

Pai quer impedir nova ortografia
Já avisou na escola que não deixa a filha aprender as normas do Acordo
Ortográfico. E acredita que a lei está do seu lado
UM PAI está a tentar impedir que a filha de oito anos aprenda Português com as novas
regras do Acordo Ortográfico (AO). «Já falei com o professor e expliquei à directora
que não aceito que ela seja ensinada assim», explicou ao SOL José Manuel Bom, que
acredita que o AO não está em vigor.
«Nada revogou o decreto-lei de 1945 que define as regras da ortografia que usamos»,
defende o consultor, que ainda não obteve da escola qualquer reacção. «Até ao momento,
ainda não tive resposta». De resto, o SOL tentou também sem sucesso ter uma resposta do
Agrupamento de Escolas Eugénio dos Santos, em Lisboa, que não fez qualquer comentário.
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Pais à procura de apoio jurídico
José Manuel Bom acredita, contudo, que não está sozinho. «Há na internet vários pais
que anunciam em blogues que não querem os filhos a aprender regras absurdas»,
conta o encarregado de educação que se queixa de não perceber a forma como a filha
pronuncia as palavras escritas com a nova ortografia. «Há palavras que ficam
irreconhecíveis. Por exemplo: deixa de haver uma maneira de diferenciar para’ e
‘pára’, porque o acento do verbo desaparece».
João Pedro Graça, um dos activistas anti-acordo, explica que há «muitos pais que
querem evitar que os filhos aprendam segundo o AO».
O problema, conta, é que quando procuram apoio no seu movimento Iniciativa Legislativa de
Cidadãos contra o Acordo, este não pode fazer nada. «Não somos uma instituição. Não
podemos dar apoio jurídico. Tem de ser cada um por si».
Ainda na semana passada, num evento de recolha de assinaturas contra o AO, em Lisboa, foi
esta a resposta que teve de dar a um pai «que queria saber como poderia travar o
Acordo».
António Emiliano, professor de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, acredita,
porém, que o facto de haver pais a organizar-se pode fazer com que a resistência ao Acordo
seja mais eficaz. «Foi o que aconteceu com a TLEBS, uma terminologia nova para a
gramática que não fazia sentido nenhum», conta, lembrando que «o Governo acabou
por recuar no essencial, graças à pressão das associações de pais».
Já a resistência por parte dos professores pode ser muito mais difícil. «Têm-me chegado
denúncias de professores que anunciaram que não iriam aplicar o Acordo e que,
por isso, começaram a ter as piores turmas e os piores horários e a ser alvo de
verdadeiras perseguições por parte das direcções», revela João Pedro Graça.
O Ministério da Educação e Ciência (MEC) assegura, contudo, não ter conhecimento de
qualquer situação em que pais se estejam a recusar a que os filhos estudem com a nova
ortografia.

M.D.
[Transcrição integral de peça jornalística da autoria de Margarida Davim publicada na edição
em papel do semanário "Sol" de hoje, 27.01.2012. Link para a versão "online" indisponível.]
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77. «(Des)Acordo Ortográfico separa (…)» [Óscar
Mascarenhas, DN]
(Des)Acordo Ortográfico separa os “maquisards” dos “vendepátrias”?
por OSCAR MASCARENHAS 21 Janeiro 2012
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 bempensantes 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
electrónica 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 adoptar 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 Direcção-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…”.
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Remata a leitora com uma indisfarçável “bicada”: “Também já observei que a preguiça e o comodismo
sempre se disfarçaram com argumentos nobres…”
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 director do DN, João Marcelino, querendo
saber, nomeadamente, quantos colaboradores – uma vez que essa possibilidade apenas foi conferida a
quem não pertence aos quadros da Redacção – teriam feito essa exigência. João Marcelino respondeu que
não se tratou de “exigência”, mas de iniciativa da Direcção 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 respectiva
opção”.
Por bem-fazer mal haver, diria eu. Por gentileza, a Direcção 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 director – 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
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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, 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 actual 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 redactor, 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 concepções 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
Direcção prolongar por mais algum tempo esta dupla ortografia. Perguntei a João Marcelino se estava
estabelecido um limite temporal. Respondeu o director do DN: “Parece-me que faz todo o sentido que seja
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estabelecido esse limite temporal. A Direcção do DN ainda não debateu o assunto mas vai fazê-lo
brevemente e ouvir também a opinião do Conselho de Redacção e dos nossos colaboradores
que agora optaram por continuar a escrever segundo a anterior grafia.“
Ou segundo o Acordo ou segundo o desacordo. O DN que escolha. Com a brevidade que o serviço
ao leitor exige.
Óscar Mascarenhas
provedordoleitor@dn.pt
[Transcrição integral de artigo da autoria de Óscar Mascarenhas publicado no jornal "Diário de Notícias" de 21.01.12. Destaques e sublinhados
nossos.]

Nota 1: assim como no DN se utiliza um “corretor” ortográfico chamado Lince para alterar a escrita, também
aqui, no site da ILC, se utiliza um corrector ortográfico chamado olho de lince para repor a escrita na sua
forma correcta, a única que nós, cidadãos portugueses, aceitamos, ou seja, a redigida ao abrigo do Acordo
Ortográfico de 1945. Aliás, também para nós as coisas são como o autor deste artigo diz: «E quando a
Revisão altera um original neste sentido, não está a “desfigurar” a escrita seja de quem for: está a
normalizá-la.»
Nota 2: os conteúdos publicados na imprensa ou divulgados mediaticamente que de alguma forma digam
respeito ao “acordo ortográfico” são, por regra e por inerência, transcritos no site da ILC já que a ela dizem
respeito e são por definição de interesse público.
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78. «Contra o processo de apagamento…» [Samuel Paiva
Pires, D.D.]

Contra o processo de apagamento da identidade portuguesa em
curso
Recentemente, veio-me à memória uma aula de 2008 em que um conhecido professor da nossa praça dizia
que as crises de identidade são características de nações com hiper-identidade. Estamos sempre a falar da
nossa identidade precisamente por termos identidade a mais. A nossa longa História nacional tem um
peso enorme sobre os nossos ombros, hoje obrigados ao temor reverencial troikista. O nosso passado é de
uma grandeza que nos faz sentir como pigmeus, muitas vezes deixando-nos sem saber como lidar com ele.
Daí o nosso eterno retorno mental e retórico às épocas áureas do domínio português sobre mares de todo o
mundo. Daí a nossa servidão voluntária quando nos pretendem impor ideias que são simplesmente
páginas novas no processo de apagamento da identidade portuguesa em curso. Vem isto a propósito de
dois ataques do rolo unidimensionalizador do estado, que encontra quase sempre, infelizmente, uma
enorme passividade da sociedade portuguesa em relação aos ataques por ele prosseguidos.
Em primeiro lugar, o mal afamado Acordo Ortográfico. Não pretendo estender-me numa análise do
género da que muitos têm feito, e bem, sobre as incoerências linguísticas do próprio acordo ou os errados
critérios e interesses que o norteiam, como Pedro Mexia salientou num excelente artigo publicado no
Expresso de 14 de Janeiro de 2012. E não o pretendo fazer porque, antes de mais, fazê-lo é aceitar a
existência do próprio acordo. É aceitar que o estado é dono da língua. É aceitar que, sem que ninguém lhe
tenha conferido esse mandato, o estado se pode arrogar a possibilidade de fazer o que quer com a língua.
No caso em apreço, é aceitar que o estado pode convocar um grupo de alegados iluminados e permitir-lhes
redesenhar a língua de milhões de pessoas a seu bel-prazer. Escapa a estes iluminados, provavelmente
herdeiros da filosofia cartesiana que incorre no racionalismo construtivista – um ignóbil produto da
modernidade que inspirou totalitarismos assentes no princípio de que é possível desenhar ou redesenhar
uma sociedade complexa a partir de cima, ou seja, do aparelho estatal – uma coisa tão simples quanto
isto: a língua é uma das instituições humanas originada e desenvolvida espontaneamente, i.e., através da
interacção de milhões de indivíduos ao longo do tempo. A língua originou-se através da natural evolução
humana e é por via das interacções que se registam numa comunidade ou sociedade que se vai
modificando, de forma lenta, gradual e sem coação estatal. A língua não é produto nem pode ser
apropriada por um aparelho cuja fundação é posterior ao momento de origem da língua da sociedade de
onde aquele emana. Sinto-me ultrajado com este acordo e pela violentíssima forma como o estado tem
avançado para o impor. Raras vezes tenho sentido uma revolta tão grande, uma revolta que cada vez mais
me custa calar e que é, com toda a certeza, partilhada por milhões dos meus compatriotas. É difícil, mas
não impossível, resistir ao rolo unidimensionalizador da única instituição que detém o monopólio da força
legítima. Mas não resistir é aceitar a coação estatal num domínio que é nosso, dos indivíduos e da
sociedade, dos portugueses, não do estado. E é por isto que sou terminantemente contra a existência de
qualquer acordo ortográfico. Este ou outros (e sim, sei que se fizeram vários ao longo do século XX e
sempre por razões políticas). Não discuto os critérios do acordo porque, por uma questão de princípio, este
nem sequer deveria existir.
Em segundo lugar, como não poderia deixar de ser, quero referir-me à recentemente anunciada extinção
da celebração do dia da Restauração da Independência. Também este assunto pairou no debate público
português ao longo dos últimos meses, não faltando quem sugerisse quais os feriados que deveriam
acabar. Ora, mais uma vez, isto prefigura uma situação inaceitável. Conforme salientou João César das
Neves no Diário de Notícias de 7 de Novembro de 2011, num artigo muito oportunamente intitulado “Os
limites da política”, «O Governo não é dono disto». Não compete ao governo, ou pelo menos não
deveríamos deixar que lhe competisse, dispor como bem entender de celebrações que pertencem ao
domínio da sociedade, que são reflexo dos mitos com que inventámos a nossa nação. Mas já que o está a
fazer, então a referida extinção torna-se ainda mais escabrosa quando pensamos que o 5 de Outubro de
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1910 continua a ser celebrado. Se nos recordarmos que a fundação do actual regime já é celebrada a 25 de
Abril, torna-se ofensivo e acintoso. Ademais, perante mais esta ofensa à nossa identidade, permite-nos
perguntar porque não mudar a celebração do Dia de Portugal de 10 de Junho para o Dia da Restauração
da Independência, sendo o 1º de Dezembro uma data fundamental na construção do estado moderno em
Portugal? Ou será que os pruridos que assistem a alguns iberistas e à laboriosamente ofendida Câmara de
Comércio espanhola e aos seus bem pagos delegados empresariais portugueses não o permitem? Em tom
provocador, gostaríamos de saber se em Buenos Aires também se exige aos argentinos a liquidação do
feriado do 25 de Maio, essa tremenda “ofensa aos espanhóis que dão trabalho” a tantos cidadãos daquele
país sul-americano? Melhor ainda, e que tal mudar o mesmo Dia de Portugal para 1 de Dezembro, mas em
vez de meia dúzia dos donos do poder celebrarem em frente da Câmara Municipal de Lisboa a
Implantação do regime que criou as condições para 48 anos de ditadura, passávamos todos a celebrar o 5
de Outubro de 1143, data da assinatura do Tratado de Zamora e, consequentemente, da fundação de
Portugal? Aliás, devemos ser o único país do mundo com a originalidade de não celebrar a sua
Independência. O que se torna simplesmente ridículo perante a nossa enorme e longa História.
Tudo isto porque, relembrando Jacques Le Goff, sabemos que é na memória que cresce a história, e um
povo sem memória é um povo sem futuro, pelo que importa não esquecer a nossa tradição e salientar, de
acordo com José Adelino Maltez no seu recente Abecedário Simbiótico, que «Ser pela tradição é saber
recuar, em pensamento e em entusiasmo, para, aprofundando o presente, dar raízes ao futuro, e melhor se
poder avançar (…).» Com saudades de futuro, neste nosso Portugal por cumprir, há que continuar a ser
livre, isto é, a dizer não, porque a essência do homem livre é ser do contra – não renunciando, antes pelo
contrário, à participação cívica. Como assinalou Camus, a revolta surge do espectáculo do irracional a par
com uma condição injusta e incompreensível. Perante os ataques desferidos, muitos continuam a não
compreender Fernando Pessoa quando este nos diz que «O Estado está acima do cidadão, mas o Homem
está acima do Estado». Compete-nos fazer os possíveis e impossíveis para acabar com esta violência sobre
todos nós.
Samuel de Paiva Pires
* Nota: o texto publicado é da exclusiva responsabilidade do autor.
[Transcrição integral de artigo da autoria de Samuel de Paiva Pires publicado no Diário Digital de hoje, 23 de Janeiro de 2012. ]
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79. «Proxenetas da Língua Portuguesa», pela banda “Lulas
Belhas”

A diversidade da Língua Portuguesa aqui ou no Brasil
cada uma tem beleza
Não vou aceitar
esta tristeza.
Estão a mutilar-te
querida Língua Portuguesa
Doutores com sede
de protagonismo,
sede de dinheiro,
inchados de egoísmo,
inventaram um acordo
com corruptos cabecilhas violar a nossa Dama
por um prato de lentilhas.
1- exploração
2-prostituição
está no dicionário o que vocês são:
Proxenetas da Língua Portuguesa
“espectador” leva um c
no Brasil não leva não.
Não serei um “espetador”
por vontade de um cabrão
Variedade é qualidade.
Português não é fast-food
que sabe tudo ao mesmo
em Xangai ou Hollywood
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Vós que violais
a nossa Dama indefesa
ao prostituir
a Língua Portuguesa:
Não serei mais um cúmplice
do vosso decreto
Escrever barbaridades –
prefiro ser analfabeto
1- exploração
2 prostituição
está no dicionário o que vocês são:
Proxenetas da Língua Portuguesa
Autor da letra: Miguel Falcão
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80. DECO, cancelamento de assinatura [Ana Isabel Buescu]
Deco- Proteste
Avª Eng. Arantes e Oliveira, 13 1º B
Olaias
1900-221 Lisboa
Lisboa, 6 de Janeiro de 2012
Ass. 005****-**
Assunto: cancelamento de assinatura
—————————Exmos. Senhores,
Recebi há dias uma comunicação da v/ parte, para proceder à liquidação da quantia de 90 euros, relativos à
assinatura da Revista Proteste, por vós editada. Decidi há algum tempo deixar de ser sócia da v/ Associação,
precisamente no momento em que recebi o primeiro número da Revista em que esta passou a apresentar-se
escrita de acordo com as regras do “Acordo” Ortográfico.
Uma vez que não me revejo nesse “novo Português”, em que, unilateralmente e obedecendo apenas a
desígnios e ambições obscuras e a interesses multinacionais, informáticos (v. Wikipédia, por exemplo) e
outros, poderosíssimos, que os Portugueses aceitaram passivamente, “porque é mesmo assim”, apesar dos
alertas de muitos, decidi deixar de assinar a v/ Revista. Pensei que fosse suficiente cancelar a ordem de
pagamento, mas uma vez que assim não é, declaro agora que deixo de ser assinante da Revista e sócia da
DECO.
Um comentário final: estranho que uma Associação, à qual pertenci durante muitos anos (pelo menos desde
1988) e cujo trabalho na defesa do consumidor sempre admirei e louvei, sempre tão atenta e zelosa de
direitos e até de patrimónios, não tenha tido qualquer gesto perante este assassinato cometido sobre a
Língua portuguesa e a sua norma linguística, fixada depois de séculos de evolução, e não tenha percebido,
também ela, que está, ao assumir o pseudo Acordo– que é afinal a instauração do caos ortográfico, e não
qualquer unificação, como já se vê na prática – a violar os direitos dos consumidores, em particular dos 10
milhões de Portugueses, que assim vêem (também) a sua Língua maltratada sem remédio, e sem a
indignação que vemos por aí relativamente a temas muito menores e sem a importância deste. Sinal dos
tempos.
Como V. sabem muito bem, até pelo trabalho que desenvolvem, as coisas “não são assim porque sim”. É
preciso compreender, desmontar, denunciar, resistir e saber dizer não. É isso que eu faço agora, no meu caso
individual e na minha condição de cidadã.
Com os meus cumprimentos,
Ana Isabel Buescu
[Esta transcrição de carta enviada foi recebida por email, com autorização de publicação pela remetente.]
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81. «Este texto foi escrito ao abrigo da língua portuguesa»
[MST, Expresso]

«Este texto foi escrito ao abrigo da língua portuguesa, onde sempre encontrei abrigo contra os Malacas
Casteleiros dos Acordos Ortográficos. [...] Chega-se a um ponto em que viver é resistir.»
Miguel Sousa Tavares
[Recorte da edição do semanário Expresso de 14 de Janeiro de 2012 em artigo da autoria de Miguel Sousa Tavares. (link disponível apenas para
assinantes.)]
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82. «’Velho do Restelo’, e com muito orgulho!» [Octávio dos
Santos, Público]

click para ampliar

Debate – A língua portuguesa e Acordo Ortográfico

‘Velho do Restelo’, e com muito orgulho!
Octávio dos Santos
Jornalista e escritor
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 e deve
recordar-se o que o “secretário-geral” João Malaca Casteleiro disse em 2008: o acordo ortográfico “não é
uma questão linguística, é uma questão política”. 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
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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 nãodemocratas e democratas.
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.
Octávio dos Santos, jornalista e escritor
Artigo da autoria de Octávio dos Santos publicado na edição de hoje, 15.01.12., no jornal Público, a páginas 54. [Link disponível apenas para assinantes
do jornal.]
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83. «Primeira ronda» [Goethe Institut]
O mal-estar com o Acordo Ortográfico de 1990
(na sequência da sessão de 9.1.2012 no GoetheInstitut)
A sessão teve uma dinâmica que só o entusiasmo e a
raiva e a vontade de defender a pele da língua que é
nossa, uma forma de energia viva e não de ergon que se
funcionaliza, comercializa, retalha e manipula, podem
dar. A biblioteca do GI estava cheia, nem havia cadeiras
para todos aqueles que se preocupam com os livros que
lêem, com o que os filhos aprendem nas escolas, com os
letreiros (mal) escritos nas ruas, com revistas e jornais
que soam de forma estranha. Trata-se, nem mais nem
menos da modulação de uma língua em vias de quebrar amarras com as suas congéneres europeias para
embarcar em falácias e quimeras de uma pretensa unificação lusófona, quando todos sabemos que o sabor
e o encanto da diversidade é aquilo que nos mantém curiosos e vivos face à comunidade falante de um
português. Esse sim que incorpora palavras e neologismos mas não corta letras para que ingleses,
franceses, alemães, suecos e noruegueses cultos (entre outros europeus) continuem a poder ler traços
gerais nas nossas publicações graças à corrente etimológica indoeuropeia comum. De raiz ST – estável,
estaca.
O PEN não pode deixar de defender a liberdade de expressão nem de abrigar sócios que pensem e
escrevam de forma diferente. Mas o desafio da conflitualidade democrática obriga-nos a apresentar os
melhores argumentos que tivermos e sobretudo a buscar plataformas onde possamos entender-nos,
mesmo na dissonância. E obriga-nos, também por isso, a prosseguir com os debates.
Um obrigada daqui à Maria Alzira Seixo, ao Rui Zink e ao Vasco Graça Moura por se terem
disponibilizado para esta primeira ronda!
1 comentários:
António Viriato disse…
Já salientei e elogiei a iniciativa. Partilhei também a notícia e enviei mensagem, mas receio que não tenha
seguido, por qualquer anomalia informática momentânea.
Sugiro continuação de acções complementares à de ontem, que reuniu público interessado e bem
informado. Nada está definitivamente perdido. Podemos e devemos agir em consonância com Angola e
Moçambique que resistem à aplicação deste inconveniente Acordo Ortográfico, para o futuro do português
africano e, sobretudo, do português europeu, na sua forma falada. É preciso agir. Saudações
Cordiais.António Viriato_Lisboa_10-01-2012
11 de Janeiro de 2012 01:06

[Texto de "post" e primeiro comentário ao mesmo integralmente transcritos do blog "Proximidade".]
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84. «Esse malfadado acordo» [Miguel Sousa Tavares,
Expresso]
A partir de 1 de Janeiro, ao que parece, é de vez: todas as entidades públicas são obrigadas a adoptar o
Acordo Ortográfico, mediante o qual o Estado português vendeu, grátis, parte do seu património
inalienável. O Expresso, como sabem os leitores, já é escrito em obediência a esse malfadado acordo. Mas
sobra a liberdade para os colunistas que assim o desejem, e entre os quais me incluo, continuarem a
utilizar nos seus textos a ortografia da língua que herdámos dos nossos pais e que gostaríamos de
transmitir aos nossos filhos. Assim continuarei, pois, a fazer, com o grande conforto de saber que estou a
fazer a coisa certa.
Que os chineses fiquem com a electricidade que chega às nossas casas, preocupa-me porque sei que não há
almoços grátis e, mais tarde ou mais cedo, teremos de pagar o preço com juros. Mas, no essencial, nada
muda: a EDP continuará a ser a empresa pessoal do dr. Mexia e nós continuaremos a pagar a
electricidade a preços de monopólio, o que é um dos factores impeditivos do nosso desenvolvimento. Que os
espanhóis fiquem com o controlo aéreo do espaço português ou os angolanos com a Galp ou a REN,
preocupa-me mais um pouco. Que os alemães fiquem com a água preocupa-me bastante mais — não por
serem os alemães, mas por ser a água, o mais público de todos os bens. Que a nossa mais importante
embaixada no mundo,a TAP, seja oferecida aos brasileiros, considero um acto de lesa-pátria, mas, desde
que não me obriguem a ir a Madrid apanhar o avião para o Rio, do mal o menos, somos uma massa falida
em liquidação total. Mas obrigarem-me a escrever o português em brasileiro — eu, cujos antepassados
levaram a língua ao Brasil há 500 anos —, isso não. E digo-o com a convicção de quem ama
profundamente o Brasil e tem, perdoem-me a imodéstia, o orgulho de ter quatro livros editados no Brasil
e, por expressa vontade minha, com o português que aqui se fala e que é nosso.
Num artigo publicado esta terça-feira no “Público”, a professora Maria José Abranches explicou, mais
uma vez,, até que ponto a capitulação feita com o Acordo Ortográfico representa uma absurdo face às
regras da gramática em que aprendemos e crescemos e que continuam a fazer todo o sentido. Trata-se de
uma língua comum, com regras ou desenvolvimentos diferentes na sua grafia e oralidade, que só são
unificáveis à força e unilateralmente, tal como se fez no AO: quando os brasileiros escrevem de uma
maneira, mesmo que nós não o façamos, vale a regra brasileira; quando nós escrevemos de uma maneira
e eles não, vale também a regra deles. Já nem discuto que se possa fazer entrar em vigor uma convenção
linguística que envolve oito países dessa língua e em que apenas três a ratificaram (há cinco países que
continuarão a escrever o português que nós traímos). Já nem discuto que se tenha decidido modificar a
língua sem consultar os que mais a usam: escritores, editores, jornalistas, professores de português. A
única coisa que me intriga é saber como é que esta ideia nasceu (e não foi a pedido dos brasileiros), e como
é que cresceu e ganhou pernas até se tornar um facto consumado, que os governantes aceitaram
passivamente, com medo de ofender os senhores ‘académicos’. A história do Acordo Ortográfico é um
exemplo brilhante de como, por passividade e deixar andar, se consuma um crime contra o património,
disfarçado sob a capa de uma pseudovantagem estratégica que é um disparate que não resiste a qualquer
análise. Sobre isso, sobre a razão do nascimento deste atentado à língua portuguesa, tenho uma teoria,
que não me dispenso de enunciar, sempre que a oportunidade surge, aqui ou do lado de lá do mar:
devemos o Acordo Ortográfico à ociosidade de alguns ‘sábios’ da Academia das Ciências que, sem nada de
mais útil para fazer e antecipando algumas ‘viagens de trabalho’ ao Brasil, se lembraram de propor aos
brasileiros, e para grande espanto deles, se não achavam chegada a altura de pôr os portugueses a
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escrever à brasileira. E assim nos entregámos, fazendo de nós um povo que, depois de tudo ter entregue, já
nem sequer é dono da língua que criou e que fala. Repito: é uma teoria, não uma afirmação baseada em
factos. Mas, se não é verdade, até parece!
É nestas alturas que eu acho que faz falta um grande estadista e um grande português na Presidência da
República. Para dizer aos tontos que venderam a nossa língua: “Os senhores assinem o que quiserem, até
podem dar de volta o Algarve aos mouros. Mas eu jurei defender Portugal e entendo que a língua que
falamos e escrevemos é património de Portugal.”
Enquanto puder, eu continuarei a escrever no português que a dona Constança me ensinou, na escolinha
pública da Serra do Marão, onde aprendi a escrever em português.
Miguel Sousa Tavares
[Transcrição parcial (ponto 2) de artigo da autoria de Miguel Sousa Tavares publicado no Semanário Expresso de 30.12.11. Esta transcrição foi
dactilografada a partir de uma digitalização de recorte disponibilizada na Internet.]
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85. «Pare, escute e olhe!» [M.J.A., Público]
Debate – A língua portuguesa e
Acordo Ortográfico

Pare, escute e olhe!
Ainda vamos a tempo
de evitar o desastre!
Maria José Abranches
Professora de Português/Francês

Ainda não perdemos a língua,
dependendo de cada um de nós,
cidadãos eleitores, suspender a
entrada em vigor deste Acordo
Ortográfico, que desfigura, corrompe, e ultraja o português de Portugal, em nome duma pretensa “ortografia
unificada”, considerada incontornável para o “prestígio internacional” da língua portuguesa, obviamente na
versão brasileira!
Pare! E pense que está em causa a nossa língua materna, isto é, o próprio cerne da nossa identidade como
povo europeu, com uma História e uma cultura forjadas ao longo dos séculos.
O português, uma das línguas românicas da Europa, derivadas do latim que o Império Romano trouxe às
regiões que estiveram sob o seu domínio, surgiu e desenvolveu-se, acompanhando a história da formação do
reino de Portugal, cujo território se estendeu até ao Algarve, com D. Afonso III, em 1249.
É pelo léxico que a língua portuguesa começa a afirmar-se, por volta do século VI, datando de 1214-1216 os
dois primeiros textos escritos em português.
Entretanto a língua afirma-se, estando o essencial da sua evolução terminada, do ponto de vista fonético, por
meados do século XVI. A primeira gramática da nossa língua data de 1536, cabendo aos gramáticos,
dicionaristas e escritores, ao longo dos séculos XVII e XVIII, um papel preponderante na fixação da línguapadrão. Infelizmente, a nossa Academia das Ciências, fundada no século XVIII, nunca teve, contrariamente
às suas congéneres europeias, o papel determinante que lhe competia, na defesa e ilustração da língua
portuguesa.
A partir da conquista de Ceuta, em 1415, Portugal sai do espaço europeu e lança-se na longa epopeia dos
Descobrimentos, que espalhará o português pelos vários continentes. Desta extraordinária aventura resultou
a “internacionalização” da língua portuguesa, que ainda hoje perdura, como língua materna, em Portugal e
no Brasil e como língua oficial em Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e TimorLeste, os países da CPLP, e também em Macau. Falta ainda acrescentar as importantes comunidades de
emigrantes disseminadas pelo vasto mundo e algumas bolsas de pequenos grupos sociais que resistem, como
se verifica em Goa, por exemplo.
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Em todos estes países e regiões, com excepção do Brasil — que tem a sua própria norma da língua
portuguesa, e que assumiu desde 1907 o direito de a ortografar como muito bem entende — a norma-padrão
adoptada como referência foi sempre a do português europeu, estando em vigor, no essencial, a ortografia
consagrada pelo Acordo Ortográfico Luso-Brasileiro de 1945, que o Brasil, como sempre tem feito, não
respeitou, mantendo-se fiel ao seu “Formulário Ortográfico” de 1943.
O Acordo Ortográfico de 1990, ressuscitado pela CPLP em 2004, mediante o Acordo do Segundo Protocolo
Modificativo (aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.o 35/2008), que permite que apenas
três países, dos oito, possam determinar a sua entrada em vigor, está em vias de subverter totalmente esta
situação, que tem raízes históricas evidentes e irrefutáveis. De qualquer modo, somos todos povos soberanos
e independentes e cabe a cada um de nós escolher o seu destino, cabendo-nos a nós decidir do nosso!
Escute! E ouça as diferenças existentes entre a nossa língua materna e a língua materna dos brasileiros: elas
correspondem a dois percursos evolutivos progressivamente divergentes, no que toca essencialmente ao
vocabulário, à sintaxe, ao ritmo e sobretudo à pronúncia, aliás marcada no Brasil por alguns arcaísmos. E
note-se que, se nós entendemos facilmente os brasileiros (veja-se o sucesso das suas telenovelas entre nós), a
série portuguesa Equador foi submetida a dobragem, no Brasil, conforme noticiado recentemente, o que é
significativo!
Trata-se de facto de dois sistemas vocálicos inconfundíveis, até porque, na pronúncia-padrão brasileira, não
há vogais pretónicas reduzidas, contrariamente ao que acontece na nossa pronúncia-padrão. Ora, e isto para
falar do caso mais emblemático deste Acordo, a Base IV, foi em nome da adequação da ortografia à sua
pronúncia que o Brasil, pelo menos desde 1943, deixou cair as consoantes etimológicas, ditas “mudas”, que
nós mantivemos, justamente pela necessidade de assim indicar a abertura das tais vogais pretónicas (ex:
lectivo, colecção, adopção) e ainda por uma questão de coerência entre palavras da mesma família ou flexão
(ex: Egipto, egípcio, egiptólogo). É pois evidente que não faz qualquer sentido invocar a este propósito o
critério da pronúncia, como se faz neste Acordo, para exigir a supressão dessas consoantes na ortografia
portuguesa, onde elas são, como já se viu, indispensáveis!
Olhe! E veja a confusão e a verdadeira devastação que este Acordo está já a provocar em Portugal! Agora
ninguém se sente seguro da sua ortografia! Os pais dizem-se incapazes de ajudar os filhos nos trabalhos
escolares! Ver a RTP ou ler alguns jornais, revistas ou livros tornou-se impossível para quem não suporta
esta caricatura da nossa língua! O Estado português, com o dinheiro dos contribuintes, está empenhado em
destruir o longo e dispendioso esforço de alfabetização dos portugueses, levado a cabo nas últimas décadas e
assente numa ortografia da nossa língua claramente estabelecida e consolidada, a partir do já referido
Acordo Luso-Brasileiro de 1945!
É o futuro da língua materna dos portugueses e de Portugal que está em perigo, entre nós e no mundo. Como
queremos defender a nossa língua lá fora, se aceitamos maltratá-la e destruí-la no nosso próprio país, para
servir interesses políticos e económicos que não são os nossos?
Ainda estamos a tempo de salvar a nossa língua materna! Subscrevamos a Iniciativa Legislativa de Cidadãos
(http://ilcao.cedilha.net/) para a Revogação da Resolução da Assembleia da República nº 35/2008!
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86. Jornal “O Diabo”, 20 de Dezembro de 2011

[transcrição]
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Política – Iniciativa Legislativa de Cidadãos em marcha

Uma arma contra o Acordo Ortográfico
DUARTE BRANQUINHO

Todos os que se opõem ao Acordo Ortográfico (AO) podem agir. É este o propósito de uma Iniciativa
Legislativa de Cidadãos com o objectivo de revogar o diploma legal que o aprovou. João Pedro Graça é o
responsável por esta iniciativa. O DIABO, Jornal que recusa o Acordo, entrevistou-o.
O DIABO – O que é a Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra o Acordo Ortográfico
(ILCAO)?
João Pedro Graça – É um Projecto de Lei redigido e submetido a aprovação parlamentar por parte de um
grupo de cidadãos, com o objectivo de revogar de imediato a Resolução da Assembleia da República que
determina a entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990.
O que é necessário para que seja admitida?
Para que a ILCAO seja admitida para discussão e votação pelo plenário da Assembleia da República é
necessário que o texto legal e respectiva sustentação sejam subscritos, em papel e com a identificação civil
e os dados de recenseamento eleitoral de cada subscritor, por um mínimo de 35 mil cidadãos.
Como surgiu a ILCAO?
Tudo começou no dia 25 de Setembro de 2008, num “post” em que se referia a possibilidade de avançar
com uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos contra a entrada em vigor do Acordo Ortográfico. A ideia foi
depois lançada através da internet, em 2009 e começou a registar um número imparável de adesões.
Redigida e publicada a ILCAO, começaram a ser recolhidas assinaturas no dia 8 de Abril de 2010.
Quais são as razões principais para esta acção de cidadania pela revogação do Acordo
Ortográfico?
São inúmeras, mas abreviemos. O AO nem é acordo, porque num acordo se pressupõe cedências de ambas
as partes e neste houve apenas de uma, nem é ortográfico, pela simples razão de que nega e renega o
próprio conceito de ortografia. Tratou-se de um “cozinhado” exclusivamente político, entre cúpulas
partidárias nacionais, e isto apenas entre Portugal e Brasil. Acresce que nenhum dos fundamentos
aduzidos para a sua defesa contém um mínimo de credibilidade, vindo pretensamente “resolver”… um
problema que nunca existiu.
A partir de 2012, o Acordo Ortográfico (AO) vai ser adoptado na Administração Pública,
nas Escolas, no Diário da República, etc. Acha que isso vai desmoralizar os que se batem
contra o AO?
Não, porque há um período de transição, previsto no AO, até 2015. Mais: o instrumento legal que aprovou
o AO, a Resolução da Assembleia da República n.°35/2008, não prevê um regime sancionatório. Estamos
sempre a tempo de anular, revogar, modificar ou substituir esta resolução.
As pessoas podem continuar a escrever como escreviam?
Não estão previstas sanções ou penas. Não há, assim, consequências legais neste aspecto. No entanto, no
que respeita ao regime disciplinar, é diferente. Num organismo do Estado, depois de adoptado o AO, quem
continuar a escrever da mesma forma pode ser alvo um processo disciplinar.
Não podem ser objectores de consciência?
Aqui não está prevista a figura da objecção de consciência, mas as pessoas podem invocá-la
constitucionalmente.
Tem notado alguma alteração no apoio à ILCAO?
Sim, agora que se aproxima o dia 31 de Dezembro. As pessoas começam a ficar preocupadas e mobilizamse mais. Muitas delas achavam que isto era uma coisa que ainda ia demorar. Mas agora entra-lhes em
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casa, seja pela RTP ou em muitos manuais escolares. Muita gente teve esse choque e decidiu apoiar a nossa
iniciativa.
Mas muitas acham que o AO está para ficar?
Está, se as pessoas deixarem. Assinem a ILCAO e revoguem a entrada em vigor do AO. Não vale a pena
refilar e achar que não há nada a fazer. Foi exactamente devido a essa postura que o AO acabou por ser
aprovado. É preciso actuar. Não há outra forma de parar isto.
Como podem fazê-lo?
Todas as informações estão na nossa página na intemet (http://ilcao.cedilha.net/). Vão até lá e leiam,
assinem e divulguem.
Tem alguma previsão de quando será entregue a ILCAO?
Isto podia ser feito num mês, bastava que tivéssemos visibilidade num grande órgão de comunicação
social, um canal de televisão, por exemplo. Assim, temos que esperar mais algum tempo até conseguirmos
reunir as 35 mil assinaturas necessárias.
Acha que os ‘Media’ têm silenciado a ILCAO?
Têm, e de que maneira! À excepção do “Público” e de “O Diabo”, mais nenhum órgão de comunicação social
refere a ILC. Há uma tendência para silenciar a ILC. E fazem pior, dão relevo a tudo o que é favorável ao
AO.
A ILCAO está ligada a algum grupo ou interesse político?
Não. Temos uma comissão representativa, que inclui pessoas de todo o espectro partidário. Da extremaesquerda à extrema-direita. Também na nossa página na internet se pode ver que temos apoiantes em
todos os partidos, incluindo os que votaram favoravelmente o AO. Não nos identificamos politicamente. O
nosso único interesse é que a ILC vingue e não qualquer aproveitamento partidário. O que está em causa é
a Língua de todos. •
[/transcrição]

Entrevista publicada no semanário “O Diabo” de 20 de Dezembro de 2011.
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87. ILC contra o Acordo Ortográfico

Quando falo às pessoas na ILC, o maior espanto é precisamente esse: “Ah, mas não está já em vigor em
todos os países?”. Já para não falar no eterno “Ah, mas eu pensava que já tinha de se usar sempre o
acordo”… Por essas e por outras, estive esta tarde a imprimir o folheto em frente e verso, juntamente com
envelopes já com a morada e um selo colado. São cem exemplares, que irei distribuir um a um, com a
devida explicação (os jantares de Natal hão-de servir para alguma coisa). Se pelo menos alguns chegarem
ao destino, já terá valido a pena.
Envio-lhe uma imagem do kit para a ILC que irei distribuir na próxima semana por, pelo menos, quatro
grupos distintos de pessoas, de vários pontos do país. Grão a grão…
Desejo-lhe entretanto, um Natal muito feliz e um óptimo 2012! Que seja o ano em que a ILC é apresentada
à AR e em que os portugueses possam voltar a escrever como dita o bom senso, em português bonito.
[Extractos de mensagens recebidas por email, de uma voluntária que recolhe assinaturas para a ILC e que a promove por todos os meios. Como se vê
pela imagem, esta voluntária entrega aos subscritores tudo pronto e de uma vez: impresso de subscrição, folheto informativo e envelope endereçado e
já com selo!]
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88. «Um muito mau negócio» [Ricardo Pais, Público]

Jornal PÚBLICO de 17 de Dezembro de 2011

Debate Acordo Ortográfico

Um muito mau negócio
Na inexistência de um estudo aprofundado sobre a
importância da língua escrita e falada — e na frivolidade
com que são tratadas questões culturais magnas como
esta — faz-se deste disparate que é o Acordo Ortográfico
uma cortina de fumo aos interesses comerciais que nos
apressámos a associar à emergente supremacia brasileira.
Numa espécie de fascínio pela simplificação (com o qual se desrespeitam, afinal, as especificidades dos
países da CPLP) e no nosso tradicional deslumbramento perante o hedonismo e a “freak-o-naicisse” carioca,
fala-se hoje, pateticamente, em todos os “Morangos” de todas as estações de televisão, uma espécie de
lisboeta barato, que falsifica a sensação de fluidez coloquial com um analfabetismo genericamente
consentido.
Por detrás do Acordo Ortográfico estão também equívocos como “o país é muito maior, nós precisamos
muito do Brasil” ou, como até filólogos respeitáveis me dizem, “temos de estar de acordo com tudo o que seja
simplificar”. Mas… simplificar o quê? Uma comunicação que realmente nunca foi estudada? Não se pode
simplificar o que não é simplificável. E as regras e agruras da comunicação escrita e falada são parte da
própria civilização. O que é complicado por natureza assim se deve manter e assim deve ser estudado.
Por outro lado, este Acordo Ortográfico causa tanto dano à gramática como à comunicação falada. É uma
brutalidade
cultural,
em
que
Portugal
tem
responsabilidades
históricas
acrescidas.
Não estou a defender a supremacia do chamado português europeu. O que acontece — e isso é muito bem
analisado por Diogo Mainardi na sua coluna na revista “Veja” — é que se parte do princípio de que no Brasil
não foi ensinado o português europeu — quando seminalmente o foi.
Os países lusófonos têm produzido uma liberdade multiplicativa de formas e sentidos à língua portuguesa —
que só é identificável, precisamente, vis-à-vis a origem latina do português europeu. É nessa origem que está
não só a explicação da língua e portanto a permissividade possível à sua variabilidade, como também é nela
que está a riqueza profunda da herança comum.
Rasurar a evolução de uma língua escrita por razões comerciais — quando na realidade sabemos que, pelo
menos no caso do Brasil de Lula, isso foi feito, em grande medida, por analfabetismo próprio — é patético.
Aceitar que os nossos governantes usem esse analfabetismo na lapela é aceitar que somos realmente tão
pequenos como somos — e isto só pode ser um projecto de desespero nacional.
Escrevo no maior respeito e paixão pelo Brasil, sabendo que um dos equívocos com a repulsa pública do
Acordo Ricardo Ortográfico tem origem em sentimentalismos patrioteiros, Pais pós-coloniais, indesejáveis e
que funcionam “a-contrario” de qualquer projecto de comunidade cultural. Uma boa parte dos “patriotas”
que defenderam o português daqui, defenderam-no por snobeira. Acontece que muito do que de novo foi
gerado pela lusofonia, foi gerado a partir de nós. E, neste contexto, o Brasil é provavelmente o nosso filho
mais pródigo.
Como não pode deixar de ser, o encontro permanente com esta cultura, que também é nossa, é da maior
importância. Quando recebeu o prémio Camões, Maria Velho da Costa chamou a atenção para um
património imenso: há, por exemplo, expressões portuguesas que hoje só se ouvem no Brasil. Fernanda
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Montenegro “recita” páginas de expressões e palavras do português ancestral que são mantidas no interior
do país. Neste reconhecimento, o Acordo Ortográfico é não só um mau parceiro como também um estorvo.
Enquanto homem de teatro e da cultura, tive oportunidade de estar duas vezes no Brasil com dois textos
funda- mentais. O segundo foi o espectáculo “Turismo Infinito”, composto exclusivamente por textos de
Fernando Pessoa organizados por António Feijó. Estivemos em São Paulo em sete récitas sobrelotadas. 8100
pessoas viram o espectáculo, em êxtase e em entusiasmo.
Fizemo-lo com a mesma exigência no dizer que, ao longo de muitos anos, foi imagem de marca dos meus
espectáculos — talvez de forma mais apoteótica e estruturada nos anos em que fui director e encenador
residente do Teatro Nacional de São João, no Porto. Trabalhámos sempre uma espécie de norma na
elocução. Esta norma seria impensável se não a relacionássemos com as equivalentes normas da escrita.
Uma e outra são parte de um mesmo trabalho de enobrecimento da língua. Só a partir desse trabalho se
pode falar em variação — ao limite, em variação dialectal — do português de origem.
Foi muito curioso verificar que, para muitos brasileiros, ouvir Fernando Pessoa pela primeira vez dito por
portugueses era ouvir o português europeu pela primeira vez em todo o seu esplendor. E isto, mais do que
qualquer Acordo, é o que eu considero absolutamente determinante para a afirmação da cultura portuguesa
no mundo. Afinal, este Acordo Ortográfico é apenas um sintoma do desprezo pelo papel da língua e da
cultura enquanto factores de afirmação da personalidade, também económica, entre países parceiros.
Alterar a norma do escrever significa alterar a norma do dizer — porque as vertentes da escrita e da leitura
na ortografia não são estanques. Quebrar estas regras significa quebrar a nossa identidade. E, ainda que o
Acordo Ortográfico seja mais prejudicial para Portugal, representa uma perda para todo o universo da
Língua Portuguesa. Espero que a Iniciativa Legislativa de Cidadãos (ilcao.cedilha.net), cuja subscrição
convido o leitor a fazer, possa ter êxito, para assim repor alguma da sanidade perdida nesta matéria.
Sou uma testemunha vivencial, apaixonada e muito comovida, do impacto tremendo que a língua portuguesa
tem tido nos palcos da Espanha, de Itália, da França e sobretudo do Brasil. E, através dela, de um outro
impacto da nossa literatura. Subalternizar a limpidez desta forma de comunicação com meia-dúzia de elisões
e distorções “acordadas” em desrespeito total pela fonologia é muito mau negócio, mesmo para políticos de
helicóptero.
Ricardo Pais, Encenador
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89. Uma ideia para as editoras
De: David Baptista da Silva
Enviada: sábado, 3 de Dezembro de 2011 9:00
Para: *****[at]saidadeemergencia.com
Assunto: “Acordo” Ortográfico
Exmos. Srs.
Gostava de saber a posição da vossa Editora relativamente ao crime contra o património cultural
português que constitui o “Acordo Ortográfico”. Os vossos livros passarão a ser editados de acordo com ele
ou continuarão a ser editados em Português? Quero uma resposta simples a uma questão simples.
Gostava ainda de vos informar que, caso os vossos livros passem a ser editados de acordo com o “Acordo”,
acabaram de perder um leitor. Considero uma OFENSA GRAVE à minha integridade cultural enquanto
português a edição de livros em “acordês”. Eu não sou brasileiro, não tenho de vergar a minha escrita à do
Brasil. Se a Saída de Emergência o faz é lamentável. Da minha parte continuarei a combater este “acordo”
até que o mesmo seja revogado.
Sendo que já corre uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos para o travar, eu no vosso lugar não correria a
aplicar esse verdadeiro “Aborto Ortográfico”. Aguardo uma resposta o mais brevemente possível.
Melhores cumprimentos,
From: *****[at]saidadeemergencia.com
To: david.*.*.*.silva[at]hotmail.com
Subject: RE: “Acordo” Ortográfico
Date: Thu, 8 Dec 2011 17:58:12 +0000
Viva,
Obrigado pelo seu contacto.
Embora não estejamos a falar de um decreto lei, e, portanto de algo que, em princípio, não pode ser
legalmente exigível, trata-se de uma resolução a nível nacional e que está já a ser implementada por quase
todos os órgãos de comunicação social e editoras. Os que ainda não o fizeram, julgo que será mais devido a
problemas com a transição, do que propriamente por estarem contra a medida.
Neste cenário, torna-se impensável que nós, uma pequena editora, estando ou não de acordo com esta
resolução, possamos ficar isolados do resto do País.
Julgo pois, que dentro em breve, não terá mesmo alternativa, se desejar continuar a ler em português, a
habituar-se a esta nova forma de representação da nossa língua.
E esperamos, claro, continuar a contar com a sua preferência.
Atentamente,
J*** G********
Grupo Saída de Emergência
R. Adelino Mendes nº 152, Quinta do Choupal
2765 – 082 S. Pedro do Estoril, Portugal
Tel/Fax: +351 214583770
http://www.saidadeemergencia.com
From: david.*.*.*.silva[at]******.com
To: *****[at]saidadeemergencia.com
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Subject: RE: “Acordo” Ortográfico
Date: Thu, 8 Dec 2011 18:50:18 +0000
Exmo. J*** G********,
Agradeço a sua resposta.
No entanto gostava de apontar alguns factos que podem não ser do conhecimento da vossa editora:
Poucos ainda são os jornais e meios de comunicação social que aplicam esse “acordo”. Se repararem,
somente a RTP o está a fazer (por ordens do governo), assim como o Expresso e a Visão. Jornais de grande
tiragem nacional como o Diário de Notícias ou o Público não o estão a fazer (sendo que o Público emitiu
um comunicado a informar que não irá aplicar o AO) nem outros como o Jornal I, o Correio da Manhã ou
o 1º de Janeiro. Dificilmente poderia considerar isso uma resolução nacional.
É uma pena que as Editoras, grandes ou pequenas, estejam a alinhar nisto, principalmente quando há
tantos movimentos cívicos a lutar diariamente contra esse autêntico Diktat. As editoras certamente têm as
suas opiniões e certamente que, se chegassem a um acordo entre todas, não haveria isolamentos.
(Lembrem-se que é uma falácia pensar que com o AO conseguem entrar no mercado brasileiro. O uso da
língua é muito diferente e os livros terão de ser sempre “traduzidos” para “brasileiro”. Com ou sem AO.)
Acresce que, creio, a esmagadora maioria dos consumidores de livros em Portugal são pessoas que não
irão usar o AO. E como tal não gostarão de ter de ler livros com ele.
Por mim falo (e sei que é a opinião de todos os meus amigos que compram livros) gostaria que houvesse da
parte das Editoras um pouco de respeito pelos leitores e que, pelo menos, houvesse, até 2016 (altura em que
acaba o suposto “período de transição”) duas alternativas à escolha do consumidor: comprar o livro com o
AO e sem o AO. Acho que ficariam surpresos com a quantidade de pessoas que iriam preferir comprar os
livros sem o AO.
Gostava de lançar esse repto à SdE. Numa próxima edição de um dos vossos livros,
experimentem dividir a tiragem inicial em 2. Metade com e metade sem AO. Não creio que os
custos da edição sejam diferentes uma vez que se trata de uma alteração no formato digital do ficheiro de
texto (corrijam-me se estiver errado).
Quanto a mim, não tenciono mesmo comprar livros com o AO, seja de que editora forem. Continuarei a
comprar os da Saída de Emergência que já estão editados ainda sem o AO, mas depois disso não (como já
disse, sinto-me culturalmente ofendido com este AO e não tenciono ter de estar sempre a ler com um
corrector ao lado para ir mudando a grafia do livro de volta para português). Tenho mesmo muita pena,
até porque a vossa editora era provavelmente a minha preferida dada a qualidade do catálogo e dos livros
em si. Mas como diz o poeta “a minha pátria é a minha língua” e eu não posso estar a incentivar a
propagação de algo que contra a mesma atenta, principalmente quando estou empenhado em movimentos
cívicos para revogar o AO.
Já agora, uma questão: no caso de um autor português que pretenda editar um livro pela Vossa Editora, e
que não o queira com o AO, qual é a posição da SdE? Respeita os desejos do autor ou impõe o AO?
Grato mais uma vez pela resposta e pela atenção,
David Baptista da Silva
———————————————————————
A publicação desta troca de correspondência foi-nos expressamente autorizada pelo Sr. Dr. David Baptista da Silva, jurista, que
fez o favor de no-la fazer chegar para efeitos de divulgação. O nome do responsável da Editora foi substituído por asteriscos
por questões de reserva de identidade.
Esta publicação justifica-se, além de se tratar de um assunto de interesse geral, pelo facto de conter uma ideia não apenas
original como a todos os títulos excelente e… imensamente prática: que as editoras, esta em concreto ou qualquer outra,
passem a fazer tiragens com e sem “acordo ortográfico” em quantidades meio por meio; depois é só contabilizar quais dos
exemplares (com ou sem AO90) se vendem mais.
Realmente, porque não? O que teriam as editoras a perder com isso? É que a ganhar teriam, com toda a certeza…
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90. «Talvez até devolva este» [Raquel Pedrosa]
E-mail que enviei à Editorial Presença:
“Boa tarde.
Acabei de comprar um livro que achei bastante interessante, mas como ser
humano que sou, esqueci-me de um pormenor: não verifiquei se este trazia erros
ortográficos. É com grande surpresa e espanto que constatei que, de facto, o livro
está repleto deles! Desde escrever os meses do ano com letra minúscula aos mais
desprezíveis erros de escrita que não têm concordância entre a forma fonética e a forma escrita, por
exemplo “objetivo”.
Meus caros, trabalhando neste ramo deviam estar informados que “objetivo” não se lê de acordo com a
forma como nós dizemos esta palavra. “Objectivo”, sim, dá a ênfase necessária à forma como se pronuncia
o “e” (mas isto, claro, para os que não são analfabetos).
É com grande espanto meu que a cara tradutora ***** *** ****** ******* faz parte desse universo
analfabeto (ou será iletrado?). Porque motivo é esta senhora tradutora?
Nunca mais comprarei livros a uma editora que permite tal calamidade. Talvez até devolva este.”
Raquel Pedrosa
[Transcrição integral de "post" na página da Causa do Facebook "Não queremos o Acordo Ortográfico!"]
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91. A “Coleção Klássicos”: gato por lebre
Um
responsável
pela
“coleção”
Klássicos dizia há dias, no Facebook,
sentir-se “lisonjeado” pelo artigo de Nuno
Pacheco no Público, porque “mesmo a
criticar a coleção, fê-lo construtivamente e
divertidamente”.
Dificilmente se imaginaria tamanha cara
de pau. O artigo de Nuno Pacheco é
demolidor para a colecção Klássicos e não
é possível confundir a sua ironia com o
que quer que seja de divertido. Pelo contrário, o cenário que descreve para o futuro do nosso património
literário é assustador.
Outra coisa não seria de esperar — a “coleção” Klássicos é, de facto, uma verdadeira obra de destruição da
cultura.
Veja-se o caso de Gil Vicente, um dos autores afectados. José Bernardes, vicentista emérito e Professor da
Universidade de Coimbra, diz-nos que já não é possível descodificar integralmente os textos de Gil Vicente.
Dito de outra forma, os contemporâneos de mestre Gil divertiam-se certamente muito mais do que nós
quando assistiam às suas obras. Ainda assim, acrescenta, é preferível fazer “o caminho possível” até Gil
Vicente — e enriquecermo-nos nessa viagem — do que actualizar o legado vicentino.
Ora, isto é válido para qualquer obra. Actualizar, substituir palavras e expressões antigas por outras “atuais”,
alegadamente mais familiares e acessíveis, é uma operação que apenas mutila o texto, e nada traz de novo
para o leitor.
Diz a publicidade da “coleção” que a língua está sempre a mudar. Deste modo, devemos todos deitar fora “Os
Maias” que comprámos na escola e adquirir uma nova edição. Que durará, no máximo, uns dez anos —
porque a língua está sempre a mudar.
É verdade que a língua está em permanente evolução. Mas essa mudança, na sua espontaneidade, é sempre
inclusiva. Cito novamente a publicidade da “coleção”: expressões como “Vossa Mercê”, “vossemecê”, “você” e
até o brasileiro “cê”, convivem sem problemas. Cultura é conhecê-las a todas e conhecer o contexto adequado
para cada uma delas.
Uma coisa é o significado de certas expressões ter-se perdido na noite dos tempos ou caído em desuso, outra
é este crime de lesa-língua, em que o modo de escrever e de falar das gerações passadas é deliberadamente
omitido às gerações vindouras. A pretexto de quê?
Se um clássico, como lembra Calvino, é um livro que não acabou de dizer o que tem a dizer, deixemo-lo
então dizer o que efectivamente tem a dizer — e não outra coisa qualquer.
É claro que todo este desmando da colecção Klássicos não seria possível se não existisse um desmando ainda
maior, chamado Acordo Ortográfico (AO90). Se mais argumentos fossem necessários para desautorizar o
AO90, a colecção “Klássicos”, por si só, arrumaria de vez essa questão.
Em contrapartida, os argumentos a favor do “acordo” continuam a ser de uma pobreza franciscana. A
começar pelo mais recente, enunciado pelo Governo: “o país já se comprometeu”. Não pode um acordo,
qualquer acordo, ser renegociado?”
Mas veja-se também, por exemplo, uma entrevista já antiga na SIC Mulher, em que Edite Estrela fala numa
pretensa “simplificação”, a pretexto de que as consoantes mudas são um foco de erros na aprendizagem da
Língua. Na verdade, ensinar segundo o AO90 é ensinar menos. Menos História, menos etimologia, menos
fonética. Porque não optamos por não ensinar, ponto final? Tudo se tornaria ainda mais simples. De resto,
Edite Estrela esquece que essa simplificação é apenas aparente. Sendo a ortografia um caminho de ida e
volta, alguém terá de descodificar — ou seja, ler — o que se codifica. Ao eliminar acentos e consoantes
diferenciais, o AO90 cria efectivamente mais confusão — ainda que a empurre para o outro extremo da
comunicação.
Deste modo, a “simplificação” com que se tenta “ajudar” os nossos alunos acaba por ser paga com juros.
Juros esses que duplicarão, mal se inicie a aprendizagem de praticamente toda e qualquer língua estrangeira
— seja essa língua filha directa ou adoptiva do latim. Chegado esse momento, lá terão os alunos de assistir à
ressurreição das consoantes, que afinal não são mudas.
– Versão 2 – 31 de Janeiro de 2013 – 139 –

INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER CULTURA E SOC. CIVIL, V.2

Na mesma entrevista Edite Estrela, com o sorriso condescendente de quem declara o óbvio, assegura que a
confusão “à chegada” é evitada “pelo contexto da frase”. O que é verdadeiramente óbvio, e que Edite Estrela
não enxerga, é que “tirar pelo contexto”, numa comunicação, é uma solução execrável, para dizer o mínimo.
Numa mensagem, o importante é o conteúdo, não o seu suporte. Enquanto suporte, a boa ortografia (tal
como a boa tipografia) quer-se como a arbitragem num jogo de futebol — não se dar por ela é o melhor
elogio que se lhe pode fazer.
“A greve para os comboios”? É como se o escritor dissesse ao leitor “desculpe, mas não estou para ter o
trabalho de lhe fornecer uma frase escorreita e isenta de ambiguidades. Faça o favor de parar a leitura,
deixar a mensagem de lado, e decifrar o que raio quero eu dizer com esta escolha de palavras”. Qualquer
escritor que se preze evitará sempre cair nesta situação. Naturalmente, com a nova norma ortográfica terá
mais dificuldade em fazê-lo.
De facto, o AO90 não é boa ortografia. Insistir na sua aplicação é como insistir na construção do Aeroporto
da Ota, depois de todos os pareceres e estudos, técnicos e financeiros, o terem desaconselhado.
A troco de quê? Que benefícios tamanhos compensarão tamanha troca de gato por lebre? Não será,
certamente, para abrir as portas do Brasil à colecção “Klássicos”…
Fala-se na “internacionalização da língua” e na adopção do Português como língua oficial da ONU. Trata-se,
obviamente, de uma falácia: por um lado, a “uniformização” da língua e a consequente perda de diversidade
não seriam necessárias para esse objectivo — veja-se o caso do Inglês, com inúmeras variantes. Por outro
lado, não é líquido que o objectivo em si tenha algum interesse prático.
De facto, no actual contexto, não faz sentido sobrecarregar o magro orçamento da ONU com mais traduções.
A Turquia, a Índia, e o Bangladesh também estão há anos em campanha para fazer das respectivas línguas a
sétima língua oficial da ONU. Nenhuma delas conseguiu esse objectivo por uma razão muito simples: é caro.
A alternativa será pagarem essa distinção do seu bolso, tornando-se “línguas de trabalho”. Por um custo
elevadíssimo, poderão assim aceder ao patamar do Russo, do Árabe, do Francês, do Espanhol e do
Mandarim, isto é, ao duvidoso privilégio de poder exigir, sem grande veemência e sem grande sucesso, o
respeito pelo seu estatuto, contra a hegemonia do Inglês.
Não sei quanto nos custaria semelhante operação junto da ONU. Nem quanto custará tudo o que envolve a
transição para o AO90. Não sei porque ninguém fez essas contas. Mas sei que poupar esse dinheiro, mais
ainda em tempo de crise, é um imperativo. O dinheiro que deixaremos de gastar será sem dúvida mais do
que suficiente para indemnizar a Porto Editora e afins — a nossa Ota ortográfica — e para colocar mais
professores de português onde verdadeiramente fazem falta. Isso sim, seria um gesto importante para a
“internacionalização da língua”.
Claro que, mais importante do que o dinheiro, seria o facto de se poupar a Língua Portuguesa a mais
atentados como o da colecção “Klássicos”. Não posso deixar de me interrogar… como interpretará o
responsável da “Klássicos” a expressão “ne varietur”, se algum dia lhe passar pela cabeça editar Lobo
Antunes? Teme-se o pior.
Rui Valente, subscritor da Iniciativa Legislativa de Cidadãos pela revogação da entrada em vigor do Acordo Ortográfico.
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92. «Taprobana, meu» [Nuno Pacheco, Público]
Disse-se aqui, na semana passada, que nem Saramago escapava ao acordo
ortográfico. Não é verdade. Saramago foi, talvez, um pioneiro das adesões post
mortem. Agora vêm outros, aliás com um argumento bastante singelo: o de que
“a língua está sempre a mudar”. E assim Camões, Gil Vicente, Camilo e outros
mais que se verá estão a ser implacavelmente traduzidos para a novilíngua
nacional para venda a preços módicos, nas bancas já a partir de amanhã. O
anúncio é bastante perspicaz. Para dar exemplo de que a língua “está sempre a
mudar”, apelando ao potencial leitor que “não fique para trás”, alinham-se estes
tratos, ao correr das épocas: “Vossa senhoria, vossa mercê, vossemecê, você, tu,
pá, coisinho, meu”. E garante-se que na “coleção klássicos”, “a primeira coleção
que respeita o novo Acordo Ortográfi co”, “recomendada pelo Plano Nacional de
Leitura” e com “revisão atualizada pela Associação de Professores de Português”,
hão de estar “26 obras fundamentais da literatura portuguesa”. Enfim: “Os
clássicos como nunca os leu”.
Com K, claro. Isto não respeita lá muito a promessa dos acordistas quando
garantiam que na literatura cada um havia de escrever como bem lhe apetecesse,
que o acordo era para os políticos, coitados, que bem sofriam a tentar fazer
comunicados conjuntos sem êxito, e para as escolas, para as pobres das
criancinhas, coitadinhas, que tinham muita dificuldade em aprender. Pois esqueceram-se de dizer que essa
tal liberdade de escrita só era válida para os vivos. Esses sim, podem escrever como lhes dá na gana,
valter hugo mãe decidiu passar a Valter Hugo Mãe, resgatando as maiúsculas, e ninguém tem nada com
isso. Mas Saramago já não foi a tempo. Luís Vaz muito menos. Por isso serão agora “atualizados”, para
jamais sabermos como foi a sua envelhecida escrita. Por isso ouve bem, tu, pá, coisinho, meu: vais deixar
de ler aquelas chatices monumentais com palavras difíceis porque o “acordês” está aí para te salvar. Quem
sabe se limando as consoantes mudas e outras atrapalhações da escrita não lhes dá também para limar os
“pera”, os “fermosa”, os “inda”, os “assi” e demais velharias, isto só para falar no Luiz Vaz, felizmente
morto e “atualizável”. Porque se formos ao Gil Vicente, ao Eça, ao Camilo ou mesmo ao Pessoa, então tu,
pá, coisinho, meu, também ganharás com este avanço civilizacional.
Não se percebe, aliás, por que temos de ler de Camões pieguices como “alma minha gentil que te partiste”
quando tu, pá, coisinho, meu, lerias bem melhor “garina minha baril que te basaste”. Por que razão
continuam a maçar-nos com os clássicos se os “klássicos” são muito mais “atuais”? E se têm o carimbo das
altas individualidades e tudo? Secretaria de Estado, Instituto Camões, Biblioteca Nacional, Associação de
Professores de Português, Plano Nacional de Leitura? Será esta gente doida? Será esta gente inculta?
Como poderia? Não fiquem é por aqui, por favor. Peguem nas envelhecidas traduções que por aí há e
“atualizem” tudo: Platão, Homero, Dante. E já viram a Bíblia, que “desatualizada” está?
Sejam rápidos. Havemos de ouvir, nas ruas: “Taprobana, meu!” “Taprobana? Tá-se!”
Nuno Pacheco, jornalista
[Transcrição integral de crónica da autoria de Nuno Pacheco publicada hoje, 31.10.11, no suplemento P2 do
jornal Público.Link disponível apenas para assinantes.]
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93. A militância em imagens
De Rui Valente, o relato de uma noite passada a distribuir folhetos de subscrição da ILC pela
cidade de Coimbra e arredores. Em forma de reportagem fotográfica, aqui fica uma
homenagem singela a todos os voluntários desta causa nacional.

«Fiz hoje uma primeira ronda pelas caixas de correio. Digo primeira porque não consegui despachar
os cinco mil folhetos. Fiquei-me pelos três mil. Mesmo assim, tendo em conta a dificuldade da empresa,
acho que não foi mau.»
«[Aqui] Vê-se a mesinha onde comecei a dobrá-los, uma
mesa maior com tudo pronto, a pesagem e medição do “monte” e
os folhetos dentro do carrinho, enchendo-o mesmo até ao cimo.»
«Alguns números: cinco mil folhetos empilhados fazem
1,10m de altura e pesam 27 quilos. Custaram 90 Euros,
preço de amigo do [proprietário da Tipografia]Damasceno.
Impressos em offset, tem uma qualidade melhor que fotocópia e
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sai a menos de dois cêntimos por folheto… tendo em conta que é impresso nos
dois lados, não é nada mau. [...]. Bom, neste caso, santa paciência! Já basta os
nossos políticos terem provocado toda esta situação, era o que faltava o
Estado ainda ir lucrar com a nossa militância.»
«Na verdade, não tinha uma ideia precisa do que me esperava. Imaginei que
isto não ia ser fácil, mas também podia correr bem e, à cautela, saí para a rua
com todos os folhetos no carrinho.»
«Aumentei a dificuldade da coisa, porque o carrinho cheio é difícil de
rebocar (e até de governar), mas não quis correr o risco de ficar sem
folhetos. Claro que, à medida que o carrinho vai ficando vazio, este problema
vai desaparecendo…

»

«Mais números: saí de casa às 22:39h de ontem e andei durante 11 horas
10 minutos e 17 segundos… foi a noite toda e parte da manhã.»
«Pedi ao [proprietário da Tipografia] Damasceno para guardar o fotolito e a
chapa do offset… se houver mais candidatos…»
«Hoje vou deitar-me mais cedo. Estou *ligeiramente* cansado mas, se alguns

destes folhetos fizerem o seu caminho até Carcavelos, já
terá valido a pena.»
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94. ILC contra o Acordo Ortográfico

www.portuguespt.com

O site www.portuguespt.com foi criado em Março de 2011 por um subscritor da ILC que é também um
militante activo e corajoso da Causa anti-AO90 em geral. Dirigido em especial às camadas jovens,
o Português PT utiliza uma linguagem incisiva, objectiva e directa, divulgando a iniciativa com extrema
eficácia em especial na “blogosfera”, em “fóruns” de discussão e nas “redes sociais”.

– Versão 2 – 31 de Janeiro de 2013 – 144 –

INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER CULTURA E SOC. CIVIL, V.2

95. «Porquê esta mutilação» [J. C. Mota Torres]
Não sei porquê, fiquei com a impressão, que se mantém, – e já lá vão mais de vinte
anos –, de que, uma noite bem passada, acompanhada de umas caipirinhas e de uns
copos de tinto, em ambiente de elitista concupiscência, “tutelada” por grémios,
associações, clubes literários, linguísticos e outros, foi suficiente para dar força à
ideia de que, verdadeiramente, o que a Portugal, ao Brasil e a todos os outros países
de expressão oficial portuguesa, fazia mesmo falta, era um “acordo ortográfico”.
Resolveria problemas identitários, sociais, históricos e, até, económicos.
Daí até ao “acordo” e à assunção da sua imprescindibilidade, foi um ápice; e cá está
ele, impante, a tentar explicar-nos que somos uns analfabetos incorrigíveis,
marcadamente pusilânimes, sem sensibilidade, nem preparação para entender aquele que é o real
interesse de Portugal e dos portugueses e, portanto, incapazes dessa grande associação com o progresso,
com o futuro, com a modernidade e com a portugalidade. Passe o tom tendencialmente irónico deste
parágrafo, importa, realmente, é dizer-lhes, sobretudo ao poder político, que alinhou, sob o meu ponto de
vista, levianamente, em todo este diletante processo, que nos sentimos amputados daquela que era – e,
desejamos, volte a ser – a nossa maior referência nacional e identitária: a língua portuguesa. A bandeira e
o hino já sofreram alterações correspondentes a alterações políticas concretas; a língua portuguesa
permaneceu, por acção prudente de todos, como sendo o cimento com que se constrói Portugal no País, na
Europa e no Mundo. A razão primeira do orgulho nacional!
A agressão que se sente quando o serviço público de televisão – e outros órgãos de comunicação social de
indiscutível zelo – nos obriga, permanentemente, a corrigir os “seus” insistentes erros ortográficos. A
sensação de impotência que resulta de não se dispor de meios que permitam pôr-lhes fim. A angustiante
contrariedade de se ser cúmplice na divulgação e na propaganda de semelhante malfeitoria.
Ser obrigado a cumprir o acordo, é uma violência! E, portanto, pela parte que me toca, não o cumprirei.
Esta minha – cidadão em fim de linha – desobediência é, no entanto, inócua; cumpro-a como um símbolo
para mim mesmo e desejoso de que muitos dos meus concidadãos o façam também, reivindicando o direito
à opinião de que, em circunstância alguma podem ser privados.
Porque as nossas acções, individualmente consideradas, são imprescindíveis, mas são também
insuficientes, constitui uma reconfortante satisfação perceber que a ILC reclama a nossa adesão, colhe e
organiza o nosso inconformismo, instiga a nossa consciência e, até, a nossa “militância” contra o AO,
adiciona os nossos descontentamentos e alimenta a esperança no bom senso, na cidadania, no rigor cívico
e na exigência que é ser português em Portugal e no Mundo.
A Bem da Língua Portuguesa
Funchal, 28 de Setembro de 2011
José Carlos Mota Torres
José Carlos Mota Torres foi Deputado à Assembleia da República entre 1983 e 2002. Vive no Funchal, Madeira. Subscreveu a Iniciativa Legislativa de
Cidadãos pela revogação da entrada em vigor do Acordo Ortográfico de 1990.
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96. “As sondagens valem o que valem…”

Póvoa Semanário Online (a decorrer)

BBC Brasil (19.03.09)
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Guilherme Monteiro (sem data)

Lucky Polls (sem autor, sem data)
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IOL (sem data)

Observatório do Algarve (12.02.10)
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Correio da Manhã (citado por Blogtailors, 19.03.09)

Notas
1. Estes são apenas alguns exemplos de inquéritos esondagens sobre o “acordo ortográfico” disponíveis na
Internet. Foram verificados muitos outros e EM NENHUM os “SIM” ao dito “acordo” ultrapassam os “NÃO”.
2. Se houver UM ÚNICO inquérito minimamente credível em que a rejeição seja inferior à aceitação do
“acordo”, pois com certeza, publicar-se-á também aqui mesmo.
Cá esperamos então por isso. Sentados.
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97. De Espanha…
Boa tarde,
Chamo-me Rocío Ramos, sou espanhola, estudante de Português e cliente da Wook desde Setembro de
2009.
Há uns dias coloquei-vos uma questão através do vosso site mas ainda não recebi resposta, é por isso que
repito a minha dúvida: como posso saber se os livros que tenciono comprar estão impressos ou não
conforme às regras do Acordo Ortográfico-90?
Nos “detalhes do produto” que aparecem no site, fala-se de número de páginas, ano de edição, classificação
temática e até tamanho dos livros mas nada que indique se vou receber os livros escritos em correcto
Português ou não.
Tenciono continuar a comprar livros à Wook porque nem sempre me posso deslocar a Portugal para os
comprar ali mas preciso da informação solicitada porque recuso total e absolutamente comprar um único
exemplar que seja escrito ou impresso ao abrigo das normas do AO90 uma vez que preciso continuar a ler
em Português correcto para continuar a minha aprendizagem da vossa bela Língua.
Fico à espera da vossa resposta, que agradeço antecipadamente.
Rocío Ramos
Zamora (Espanha)
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98. O apagão
Provedor do Telespectador – RTP Aconselho vivamente a lerem os Termos e Condições da utilização desta
página. A página não será uma plataforma para os telespectadores anti-acordo nem será um elemento de
contestação de leis já aprovadas como é o Acordo Ortográfico.
01.09.11, c. 23:15 h
Glória Saraiva Tudo o que aqui foi postado, por mim, foi propositadamente apagado, ou é alguma
“loucura” do FB? É que não consigo visionar todos os comentários que foram sendo tecidos durante esta
tarde.
Não sendo um problema do FB, considero PURA E CRUA CENSURA.
João Pedro Graça Acabo de (re)ler os “termos e condições” da página
«A RTP reserva o direito de remover os comentários que, designadamente:
• Sejam considerados ofensivos e provocadores;• Sejam racistas, homofóbicos, sexualmente explícitos e
abusivos;
• Contenham linguagem passível de ofender;
• Passíveis de serem ilegais ou que promovam actividades ilegais;
• Promoção de serviços comerciais;
• Sugiram a existência de um perfil falso ou usurpação de identidade;
• Incluam contactos – números de telefone, endereços e correio electrónico;
• Descrevam e promovam actividades que ponham em causa o bem-estar dos outros;
• Sejam considerados SPAM (posts com a mesma mensagem, colocadas diversas vezes);
• Não tenham, repetidamente, qualquer relação com o tema da página;»
Sr. Provedor, de novo com o devido respeito, permita-me que lhe coloque uma questão: em qual ou quais
destas categorias se inserem os meus comentários (e os de outras pessoas) sobre o acordo ortográfico?
Antecipadamente grato pelo esclarecimento.
Glória Saraiva Parece que o Provedor não aguenta qualquer reparo, então porque a existência desta
página?
Até ver, censura por trazer à liça, um assunto, que como qualquer outro assunto criado pelo Homem, não
PODERÁ SER DADO COMO ENCERRADO, nunca , nunca.
Tudo tem de Direito ao contraditório, tudo. E o assunto foi
Este assunto não ficará por aqui, sinto-me lesada nos meus DIREITOS !

tratado

com

urbanidade.

Joao Roque Dias Voltamos ao lápis azul, senhor Provedor? Ou resolveu não deixar encerrado esse
miserável capítulo da nossa história?
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João Pedro Graça Antecipando desde já, porque nenhuma outra alínea poderá nem mesmo remota ou
vagamente ser aplicada aos meus comentários que V. Exa. apagou, que a ser o caso da que refere
«Passíveis de serem ilegais ou que promovam actividades ilegais», e atendendo a que V. Exa. continua a
referir a “lei que está em vigor”, referindo-se ao AO90, devo dizer, na qualidade de subscritor da ILC pela
revogação do “acordo ortográfico”, que não existe a mais ínfima ilegalidade no exercício de um direito de
cidadania previsto na Constituição Portuguesa. Aliás, não existe tal em vários direitos constitucionais, a
começar pelo direito à liberdade de expressão e pensamento e a acabar na própria promoção de uma
iniciativa legislativa que tem por vista liquidar uma lei que nem sequer é lei nenhuma.
Manuela Carneiro Em nenhum comentário dos leitores vi faltarem com o respeito a alguém. Se estamos
numa democracia o cidadão tem o direito e dever de dar a sua opinião.A RTP não é património do País?
como vocês que a dirigem querem ser os “donos” dela?
Paulo Ramires O que se está aqui é passar é vergonhoso para a liberdade de expressão e para a
Democracia, desde quando expressar-se uma opinião (criticando o AO) é ilegal neste país ? Só de for na
Coreia do Norte e mesmo assim duvido.
Estes são alguns dos comentários que não foram apagados (até este momento) pelo Provedor do
Telespectador da RTP, em resposta a uma pergunta que ele próprio tinha colocado e que também apagou
posteriormente, referindo-se ao acordo ortográfico: «Provedor do Telespectador – RTP wrote: “Já agora: o
assunto a discutir seria este? Ou seria outro?”» (publicado cerca das 19:42 de ontem, dia 1).
Um dos comentários apagados mas do qual felizmente recebemos cópia foi este:
«Glória Saraiva also commented on Provedor do Telespectador – RTP’s status.
Glória wrote: “Este assunto, caro Provedor, parece-me premente! Saudações!“» (publicado cerca das 19:45
de ontem, dia 1).
Comentários para quê?

– Versão 2 – 31 de Janeiro de 2013 – 152 –

INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER CULTURA E SOC. CIVIL, V.2

99. «Quanto custa, alguém explica?» [Público, editorial]

O preço de um atentado
clandestino
O Acordo Ortográfico mexe na nossa
identidade e nos nossos bolsos. Quanto
custa, alguém é capaz de explicar?
Em 2010, o PSD divulgou um documento
intitulado Cortar na Despesa, onde, feita a síntese de 15
mil propostas inscritas no seu site com o objectivo de
diminuir as despesas do Estado, incluía esta frase (pág.
16): “Outra proposta relevante foi a rejeição do Acordo
Ortográfico, de modo a evitar os custos que a sua
aplicação imporá ao sector editorial.”
Custos? Que custos? Na verdade ninguém sabe nem, pelos vistos, quer saber. Quando se pergunta, a
resposta é: não há estudos. Ou seja, Portugal, o país onde se encomendam estudos por tudo e por nada,
não foi capaz de, ate hoje, pedir um estudo credível sobre o assunto. Mesmo com a crise, mesmo com a
troika, mesmo com as tais poupanças que o PSD encomendou e que, agora no poder, repensa…
O mais curioso é que não faltam no Governo antigos opositores do AO 90, agora amarrados a uma decisão
que parece inabalável, porque escrita no seu próprio programa (pág. 122): “O Governo acompanhará a
adopção do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa garantindo que a sua crescente universalização
constitua uma oportunidade para colocar a Língua no centro da agenda política, tanto interna como
externamente.”
Vem tarde. Externamente, a língua portuguesa já foi reduzida a zero no infame caso das patentes, quando
o então governo Sócrates assinou um decreto de adesão ao acordo de Londres, fazendo substituir, quase na
totalidade, o português pelo inglês na validação em Portugal do registo europeu de patentes. Por ser
hermético para a maioria, passou. José Ribeiro e Castro chamou-lhe, neste jornal, “um atentado
clandestino contra a Língua Portuguesa”.
Pois bem: o AO 90 é, também ele, desde há muito, um atentado quase clandestino a que a maioria volta
costas por julgar que se trata apenas de mexer numas letras. Não é. O AO 90 mexe na nossa identidade. E
nos nossos bolsos.
Quanto custa, alguém explica?
[Transcrição integral (da parte que diz respeito ao AO90) do Editorial do jornal Público de 20.07.11. (texto
online disponível só para assinantes do jornal)]]
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100. «Uma questão actual» [Alberto Gonçalves, DN]
Todos os portugueses sabem que, excepto pelas costas, não se diz mal dos amigos e conhecidos. Felizmente,
devo ter uma costela estrangeira e não me sinto obrigado à regra. Quando o novo secretário de Estado da
Cultura, pessoa inteligente e óptima companhia, se estreia na função a prometer que o Acordo Ortográfico
será “implementado” em 2012 nos “documentos oficiais e nas escolas” dado ser “um caminho sem retorno”,
eu gostaria de lembrar ao Francisco José Viegas que caminhos sem retorno também eram, ou são, o TGV,
o aeroporto de Alcochete, a bancarrota, a gripe suína e o declínio do Belenenses. O trabalho de um
governante consiste, suponho, em tentar contrariar as desgraças ditas inevitáveis. Aceitá-las de braços
caídos tende um bocadinho para o fácil e talvez não justifique o salário.
Ainda por cima, às vezes sai mais caro, em esforço e em dinheiro, aceitar as desgraças ditas inevitáveis do
que impedi-las. Na questão do AO, por exemplo, parece-me menos complicado deixar as coisas como estão
do que proceder à inutilização de toneladas de papel e à revisão de gigabytes de informação “virtual” em
nome de um compromisso pateta e de enigmática serventia. Vasco Graça Moura, aqui no DN, já aludiu ao
prejuízo material que o AO implica, ao tornar obsoletos manuais escolares, dicionários e livros em geral.
Se o objectivo do Governo eleito fosse torrar fortunas em disparates, a “implementação” do AO viria a
calhar. Sucede que o momento é, ou assim nos garantem, de austeridade, por isso dói ver aumentos de
impostos contrabalançados por desperdícios quantitativamente pequenos e simbolicamente
desmesurados. Pior que tudo, além de tonto nos princípios e dispendioso nos meios, o AO é horroroso nos
fins.
Alberto Gonçalves

[Transcrição integral de texto publicado no Diário de Notícias de 03.07.11, da autoria de Alberto Gonçalves, inserido na crónica intitulada «Alguém viu
por ai um governo liberal?» e fazendo parte da coluna "Dias Contados", assinada semanalmente por aquele autor.]
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101. Conferência no CNC com Vasco Graça Moura
Com organização do Centro Nacional de Cultura (CNC),
realizou-se na passada 5ª Feira, dia 30 de Junho de 2011,
uma Conferência subordinada ao tema «O Acordo
Ortográfico e a Literatura no Espaço Lusófono». Esta
sessão, integrada no ciclo «Balanço literário da década no
mundo lusófono» que o CNC vem promovendo, decorreu
na Galeria Fernando Pessoa, em Lisboa, e teve por orador
convidado o escritor, tradutor, jurista e político Vasco
Graça Moura.
Depois de uma brilhante exposição, incidindo
primordialmente nos aspectos técnicos mais significativos que demonstram o absurdo do “acordo”, o orador
respondeu a algumas questões colocadas pela assistência.

Ana Isabel Buescu e João Roque Dias

Numa sala muito bem composta, de registar as presenças, entre muitas outras pessoas e apenas para
nomear algumas das mais conhecidas do “grande público”, por exemplo da actriz Glória de Matos ou do
ex-Ministro Guilherme d’Oliveira Martins , e também de alguns elementos destacados da causa anti-acordo
em geral e da ILC em particular.

Maria do Carmo Vieira

Durante a sessão foram distribuídos impressos de subscrição da ILC pela revogação do “acordo”, que
tiveram enorme aceitação e de tal forma que se esgotaram rapidamente, até porque várias pessoas pediram
“uns quantos” para levar consigo e assim poderem recolher mais assinaturas junto de familiares, amigos e
colegas.
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O próprio Vasco Graça Moura, quando questionado directamente sobre se sim ou não, subscreveu ou iria
subscrever a ILC pela revogação do AO90, respondeu com a claríssima e espontânea expressão “eu assino
tudo aquilo que seja contra o acordo ortográfico!”, ao que a assistência correspondeu com uma calorosa salva
de palmas. E de facto cumpriu o prometido, ali mesmo, em plena sala, preenchendo completamente e
assinando a sua subscrição da ILC à vista de toda a gente.
E não se ficou por aí: aceitou também integrar a nossa “galeria” de subscritores, voluntários e apoiantes. O
que será feito o mais brevemente possível, é claro, até porque será para nós subida honra poder contar com
tão ilustre apoiante da nossa causa comum.
Ao Doutor Vasco Graça Moura cabe aqui, por conseguinte, deixar uma palavra de enorme apreço pela
disponibilidade e o testemunho da sua inquebrantável militância nesta causa verdadeiramente nacional que
é a da defesa da Língua Portuguesa.

Esta conferência foi gravada quase na íntegra pelo professor José Ferrão, que militantemente se disponibilizou para o efeito, o que desde já
agradecemos. Logo que editada e montada, essa gravação será também publicada aqui, no site da ILC.
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102. Carta ao Círculo de Leitores

Carta de ex-sócia do Círculo de Leitores cuja identificação, no cabeçalho, foi ocultada por motivos óbvios.
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103. «Ao Provedor do Telespetador [sic] da RTP» [FMV]
CARTA ABERTA AO PROVEDOR DO TELESPETADOR [sic] da RTP
by Francisco Miguel Valada on Friday, May 13, 2011 at 11:15pm
CARTA ABERTA AO PROVEDOR DO TELESPETADOR [sic] da RTP [Igualmente
disponível nos comentários ao CV do Senhor Provedor: http://on.fb.me/iThpCX]
Bruxelas, 14 de Maio de 2011
Ex.mo Senhor
Dr. José Carlos Abrantes
Senhor Provedor do Telespetador [sic] da RTP,
Prometo a V. Ex.ª que tentarei evitar comentários demasiado técnicos, pedindo
desculpa por eventuais imprecisões terminológicas, que se justificam (parece
paradoxo, mas garanto que não é) por ser meu único objectivo explicar a leigos em
fonologia e fonética (áreas diferentes do saber) e em grafemática e grafética (idem) o erro de se chamar
“telespetador” a um telespectador. De antemão, portanto, as minhas sinceras desculpas.
Gostaria de chamar a atenção para o facto de a designação do cargo de V. Ex.ª violar as regras mais
elementares quer dos compostos morfológicos da língua portuguesa (1), quer das regras do processo do
vocalismo átono do português europeu (2), devendo V. Ex.ª rever com carácter de urgência a designação,
pois existe solução para este problema (3).
(1) A palavra telespectador (com C) designa “Que ou aquele que assiste a um espectáculo de televisão”. Esta
acepção (do dicionário em linha da Priberam) parece ser adepta da tese segundo a qual o elemento tele- é
desconsiderado enquanto radical grego, preferindo afirmar-se que provém da palavra “televisão”. Não
sou adepto desta tese, mas não é aqui o lugar para debater matérias do foro académico. Contudo,
considerando o radical (espect), que sucede a um prefixo (tel) e precede uma vogal temática (a) e um sufixo
(dor), peço a V. Ex.ª que se concentre no radical. ‘Espect’ explica-se pelo latim spectātor. Contudo, V. Ex.ª é
“Provedor dos Telespetadores”. Teremos então um inexistente radical ‘espet’, que não se explica pelo latim
spectātor, mas pelo germânico speuta, que deu palavras portuguesas como “espeto” (espet + o) e alemãs
como Spieß .
(2) Direi a V. Ex.ª que, segundo o processo do vocalismo átono do português europeu, i.e., o processo que
ocorre em português europeu, citando de cor palavras de Esperança Cardeira (poderei enviar mais tarde
as referências a V. Ex.ª), “as vogais não acentuadas sofreram, na norma do português europeu, um
acentuado processo de enfraquecimento”. Ou seja: perante “telespetador” é previsível que V. Ex.ª (ou
qualquer outro falante de português europeu) pronuncie [tǫlǫȓpǸtǠ'doȎ] em vez de [tǫlǫȓpǫtǠ'doȎ].
(3) «telespectador/telespetador» são duas acepções aceites (princípio da facultatividade do Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990) em português europeu, como verificará no Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa de João Malaca Casteleiro (caso V. Ex.ª não saiba, co-autor e
negociador do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990), publicado pela Porto Editora. Gostaria
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de perguntar a V. Ex.ª qual a razão de optar pela segunda e não pela primeira. A primeira é válida,
conforme poderá verificar na página 555 da publicação que acabo de mencionar.
Tenho outros comentários sobre o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, mas, para já, limito-me a
esta matéria do “telespectador” vs. “telespetador”.
Para o esclarecimento de qualquer dúvida, encontro-me ao inteiro dispor de V. Ex.ª
Agradeço toda a atenção dispensada,
E envio os meus cordiais cumprimentos.
Francisco Miguel Valada
Intérprete de Conferência profissional junto das Instituições da União Europeia e autor do livro Demanda,
Deriva, Desastre – os três dês do Acordo Ortográfico (Textiverso, 2009), do artigo “Os lemas em ‘-acção’ e
a base IV do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990″, Diacrítica – Série Ciências da
Linguagem, n.º 24/1, pp. 97-108, Braga: Universidade do Minho, 2010 e de artigos na imprensa sobre a
matéria em apreço.
[Transcrição integral, autorizada pelo autor, de texto de Francisco Miguel Valada enviado ao Provedor do Telespetador [sic] da RTP e publicado na
página deste no Facebook.]
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104. Joaquim da Silveira subscreveu a ILC
31/03/2011 às 15:20
1 comentário
Joaquim António Calheiros da Silveira é advogado e reside em Aveiro. Em 1973 foi um dos
fundadores de um partido político. Em 1975 foi também fundador de uma instituição de solidariedade social.
Sobre a sua subscrição da ILC pela revogação do “acordo ortográfico”, diz:
«Fiz o que se me impunha como cidadão que se orgulha da sua origem.
Ao longo da minha vida, ” mesmo na noite mais triste/em tempo de servidão…” , fiz o que entendi melhor
para o meu País.
Sou Cidadão e Advogado, e, enquanto tal, defensor da Liberdade.»
Subscreveu a Iniciativa Legislativa de Cidadãos pela revogação da entrada em vigor do Acordo Ortográfico
de 1990.
Nota: esta publicação foi autorizada pelo/a subscritor/a.
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105. Pedro Tamen subscreveu a ILC
Pedro Tamen nasceu em 1934. É poeta e tradutor.
Mas não é ser carpinteiro,
não é ser caminheiro,
não é ser marinheiro o que mais me inquieta.
Nem é poder esquecer
a pulga, o ornitorrinco.
O que mais me inquieta, Senhor,
é não ter a certeza,
ou mais ter a certeza de não valer a pena,
é partir já vencido para outro mundo igual.
(Citação parcial do poema NOÉ, de “Analogia e Dedos”, 2006)

Enviou para alguns dos seus contactos um email de divulgação da ILC, citado no blog de um dos
destinatários, em que escreve:
«Se, como eu, considera o Acordo Ortográfico um grave disparate, sugiro-lhe que vá ao site
http://ilcao.cedilha.net/
e que, se assim o entender, se junte ao movimento e o divulgue.»»
Pedro Tamen nasceu em Lisboa, em 1934 e estudou Direito na Universidade de Lisboa. Entre 1958 e 1975
foi director da Editora Moraes e depois, até 2000 (data em que se retirou da actividade profissional),
administrador da Fundação Calouste Gulbenkian. Foi também dirigente cine-clubista, professor do ensino
secundário e director-adjunto de uma revista de actualidades. Fez crítica literária no semanário Expresso.
Foi presidente do P.E.N. Clube Português (1987-90). Foi membro da Direcção e presidente da Assembleia
Geral da Associação Portuguesa de Escritores. Tem poemas traduzidos e publicados em francês, inglês,
espanhol, italiano, alemão, neerlandês, sueco, húngaro, romeno, checo, eslovaco, búlgaro e letão.
Tem desenvolvido uma intensa actividade de tradutor literário e obteve em 1990 o Grande Prémio da
Tradução. Foi duas vezes finalista do Prémio Europeu de Tradução. Traduziu recentemente À la Recherche
du temps perdu, de Marcel Proust.
A sua obra poética, iniciada em 1956 com Poema para Todos os Dias (Ed. do Autor, Lisboa) encontra-se
reunida em Retábulo das Matérias (Gótica, Lisboa, 2001). Posteriormente,publicou os livros Analogia e
Dedos (2006) O Livro do Sapateiro (2010) e Um Teatro às Escuras (2011). Em 1999 foi publicado um discoantologia intitulado Escrita Redita (poemas ditos por Luís Lucas; Ed. Presença / Casa Fernando Pessoa).
À sua poesia foram atribuídos o Prémio D. Dinis (1981), o Prémio da Crítica (1991), o Grande Prémio
Inapa de Poesia (1991), o Prémio Nicola (1997), o Prémio Bordalo da Imprensa (2000), o Prémio do PEN
Clube (2000), o Prémio Luís Miguel Nava (2007) e o Prémio Inês de Castro (2007).
[Transcrição integral de biografia publicada no site de Pedro Tamen.]

Subscreveu a Iniciativa Legislativa de Cidadãos pela revogação da entrada em vigor do Acordo Ortográfico
de 1990.
Nota: esta publicação foi autorizada pelo subscritor.
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106. Selos dos CTT contra o Acordo Ortográfico

Para criar selos de Correio contra o “acordo ortográfico”, basta ir
ao site dos CTT e seguir as instruções.
O ficheiro de imagem (com o logótipo da campanha) está neste
endereço.
Os preços variam consoante o número de selos por folha (25 ou
12) e o número de folhas encomendadas, bem como do tipo de
franquia, conforme poderá ver nascondições gerais e tabela de
preços do site dos CTT.
Estes “selos personalizados” são utilizados da mesma forma e têm
o mesmo valor facial de quaisquer outros produzidos pelos
próprios serviços postais portugueses.
Evidentemente, não temos qualquer relação comercial ou de outro tipo com os CTT (ou com qualquer outra entidade ou empresa); limitamo-nos a
sugerir uma forma de divulgação da Causa anti-acordista através de um serviço público “pronto a usar”, testado e com provas dadas.

– Versão 2 – 31 de Janeiro de 2013 – 162 –

INICIATIVA LEGISLATIVA DE CIDADÃOS PELA REVOGAÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR DO ACORDO ORTOGRÁFICO DE 1990 – DOSSIER CULTURA E SOC. CIVIL, V.2

107. Resistir à imposição do AO e insistir na ILC
A sabedoria implica forçosamente humildade e diálogo, características que contrariam a imposição do
Acordo Ortográfico de 1990, igualmente ferido de falta de cientificidade e de argumentação linguisticamente
consistente. Com efeito, logo desde o início se pretendeu vincar, perante quem se opunha ao referido AO,
que toda a contestação, exigindo a sua suspensão ou a sua revogabilidade, seria vã. Estratégia reveladora da
decisão político-diplomática previamente definida, não admitindo, pois, colisões. Assim, compreende-se a
indiferença e a arrogância intelectual perante os pareceres profundamente críticos da Associação Portuguesa
de Linguística e da Direcção-Geral dos Ensinos Básico e Secundário. Situação idêntica relativamente ao
relatório elaborado pela Comissão de Ética e Sociedade e Cultura da Assembleia da República, aquando da
discussão da petição contra o AO, subscrita por 32.000 pessoas.
Demagogicamente, apelidou-se de «deriva ortográfica à qual é preciso pôr cobro» a existência de duas
grafias, a euro-afro-asiática e a brasileira, quando, afinal, e citando a professora Maria Lúcia Lepecki, «um
brasileiro lê perfeitamente a ortografia portuguesa e um português lê perfeitamente a ortografia brasileira».
Na verdade, inventam-se problemas onde eles não existem, forjando-se argumentos que facilmente são
rebatidos pela sua falta de consistência. E assim prescinde-se insensatamente da vertente etimológica e da
sua coerência gráfica, em nome da simplificação da língua, defendendo, com leveza, o argumento de escrever
como se pronuncia, situação que ocorre na supressão das consoantes (p e c) não articuladas. Mas também os
acentos se retiram, nomeadamente no Presente do Indicativo do verbo «parar» (ele para), como se se
tratasse da preposição simples (para). A isto chamar-se-á simplificação, ou antes confusão? E o que dizer dos
meses do ano ou dos nomes de planetas escritos doravante com minúscula?
Tem-se dito ser incompreensível a reacção dos opositores ao AO, tão pouco significativas foram as
mudanças. Mas nesse caso por que razão se limitou a discussão a um grupo, completamente fechado às
críticas dos seus pares, ou por que se defendeu a mudança se, na verdade, a consideram tão insignificante ou
se rejeitaram os pareceres contrários ao AO, relevando apenas o da Academia das Ciências, no qual interveio,
por sinal, um dos mentores deste AO (Malaca Casteleiro)? Por quê ainda a ansiedade de uma unidade da
grafia, quando uma unidade morfossintáctica ou lexical será impossível? Face a tanta incoerência podemos
suspeitar de sucessivas imposições de Acordos Ortográficos, valorizando sempre o estranho argumento que
invoca a grandeza populacional do Brasil. O «irmão» mais forte velando pelo «irmão português» e pelos
demais «irmãos de África e de Timor». Não sugeriram alguns linguistas brasileiros, os mais radicais, que em
vez de língua portuguesa se chamasse língua brasileira, tendo em conta o argumento anteriormente
apresentado?
Não basta lastimar ou dizer assumidamente que não cumpriremos o AO. É imprescindível que sejamos
coerentes e obedeçamos às nossas convicções, trabalhando para que o texto da ILC (Iniciativa Legislativa de
Cidadãos) seja discutido na Assembleia da República. Não se limitando a um simples clique, como acontece
com uma qualquer petição, a ILC exige explicitamente o nosso empenhamento e o nosso esforço na sua
divulgação e na recolha de assinaturas (em papel), porque só cumprirá o seu objectivo se o número de
35.000 assinaturas for atingido. Uma luta que depende exclusivamente de nós, de todos aqueles que se
opuseram e opõem ao absurdo que constitui este AO.
Autora: Maria do Carmo Vieira
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108. Movimento online quer juntar 35 mil contra acordo [Sapo]
[media] #AO90
Maria do Carmo Vieira é professora de Português e uma das mentoras de um movimento
que nasceu nas redes sociais para travar a aplicação do novo acordo ortográfico. Quer
juntar 35 mil portugueses em torno da causa – uma meta ambiciosa, admite, mas nunca
‘uma luta perdida’.
O novo acordo entrou em vigor oficialmente a 1 de Janeiro. Mas Maria do Carmo Vieira acredita que
ainda não é tarde para voltar atrás: ‘esta iniciativa surge de alguém que não se resignou’.
Há dois anos atrás, um outro grupo de cidadãos e personalidades públicas (encabeçadas pelo antigo
eurodeputado Vasco Graça Moura) levou ao Parlamento uma petição com 32 mil assinaturas. Apesar do
esforço, os deputados acabaram por dar luz verde ao novo acordo.
‘No fundo, foi tudo em vão’, recorda hoje Maria do Carmo Vieira. E, por isso, a professora de português,
em conjunto com o tradutor João Pedro Graça e outros apoiantes da causa, decidiram ir mais longe desta
vez, lançando uma iniciativa legislativa de cidadãos.
Na prática, explica a docente, ‘é uma iniciativa que tem a força de projecto-lei’ – o que significa que, uma
vez no Parlamento (e com o apoio de uma maioria dos deputados), o projecto poderia até revogar o acordo
ortográfico, regressando o país à velha ortografia.
Para isso, são necessárias 35 mil assinaturas – uma meta ambiciosa, que os organizadores do movimento
querem atingir até ao Verão. Afinal de contas, a menos que a iniciativa seja avaliada antes das férias,
nada impedirá a aplicação do acordo nas escolas já no próximo ano lectivo.
Mobilizar contra o acordo

E é nas redes sociais que a causa tem encontrado maior
capacidade de mobilização. No Facebook, o movimento ‘Não
queremos o acordo ortográfico’ ultrapassa já os 65 mil apoiantes
que, com frequência, acabam por levar a causa para as ruas.
‘Temos recebido algumas centenas [de assinaturas], mas há
também centenas de pessoas a recolhê-las’, assegura Maria do
Carmo Vieira.
As dificuldades, por agora, são sobretudo burocráticas: ‘a recolha de assinaturas é feita em papel e há
uma série de itens que se têm de preencher, é preciso o cartão de eleitor e, normalmente, as pessoas nunca
o têm’.
Para lá dos obstáculos burocráticos, Maria do Carmo Vieira queixa-se da ‘falta de abertura da
comunicação social’ em relação à iniciativa, bem como ‘abandono’ a que foram votados, por alguns dos
primeiros subscritores da petição levada ao Parlamento em 2008.
Nada que não possa ser ultrapassado, diz a professora de Português: ‘as pessoas têm de ter consciência da
aberração que é este acordo’.
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Dar voz aos falantes
‘A evolução da língua faz-se com a passagem do tempo, faz-se com a intervenção dos falantes e não é por
acordo, porque quando alguém me diz que a língua tem de evoluir’, defende Maria do Carmo Vieira. Por
isso, critica a forma como a transição para o novo acordo foi conduzida pelo Governo português – um
referendo teria sido, aos olhos da professora, uma alternativa mais democrática.
Aconteça o que acontecer, Maria do Carmo Vieira não está disposta a baixar os braços – até mesmo
dentro das salas de aula onde lecciona: ‘Eu não vou deixar de escrever como escrevo e, se os meus alunos
porventura me escreverem à maneira do acordo, eu obviamente que não ponho erro, mas vamos ter duas
grafias’.
@Marco Leitão Silva e Inês Gens Mendes
[cópia integral, incluindo código, de artigo com reportagem vídeo da autoria dos jornalistas Marco Leitão Silva e Inês Gens Mendes, publicado no Portal
Sapo ("Dossier Acordo Ortográfico") em 27.04.10.]
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109. ILC contra o AO – press release
Sociedade civil pretende travar Acordo Ortográfico
Iniciativa conta já com cerca de 25.000 apoiantes
Movimento de cidadãos promove a causa “Não queremos o Acordo Ortográfico”, através da rede
social Facebook, com vista à suspensão ou à revogação do AO, cuja entrada em vigor em Portugal está
prevista para o próximo dia 1 de Janeiro.
Este movimento cívico pretende promover a entrega de uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos (ILC)
na Assembleia da República, tendo já reunido quase 25.000 subscritores da sua causa, entre os quais se
encontram os nomes de algumas figuras públicas bem conhecidas, como a escritora Alice Vieira, o
advogado Garcia Pereira ou a actriz Lídia Franco.
Lisboa, 16 de Dezembro de 2009
Um movimento de cidadãos tem estado a promover a causa Não queremos o Acordo Ortográfico, cujo
objectivo é preparar uma ILC com vista à suspensão ou à revogação do AO, cuja entrada em vigor em
Portugal está prevista para o próximo dia 1 de Janeiro.
A iniciativa, que conta já com cerca de vinte e cinco mil apoiantes, dentre os quais nomes como Alice Vieira,
Lídia Franco ou Garcia Pereira, está alojada na rede social Facebook e, segundo o seu criador, João
Graça, esta é uma causa de interesse nacional que, estranhamente, foi abandonada pelos seus iniciais e
mediáticos defensores.
Os promotores da causa estão cientes de que a boa vontade não chega e que o tempo urge, pois existem
requisitos e procedimentos que só gente habilitada para o efeito poderá executar, nomeadamente quanto à
redacção da referida Iniciativa Legislativa. Com efeito, até hoje houve apenas uma ILC apresentada a votação
parlamentar, tendo sido aprovada e tendo por conseguinte passado a vigorar como Lei (a qual foi
apresentada em 2007, sob a égide da Ordem dos Arquitectos).
Para que a ILC pretendida pelos defensores deste projecto chegue ao Parlamento e possa vir a ter algumas
hipóteses de sucesso, é necessário que surja uma entidade portuguesa, credível e prestigiada, disposta a
assumir e patrocinar a causa, disponibilizando a sua sede e os seus próprios serviços jurídicos e
administrativos. Havendo entidade patrocinadora, será necessário formar uma Comissão Representativa que
redigirá o texto da ILC que os cidadãos irão subscrever e que será sujeita a votação parlamentar. Só então,
recolhidas e validadas as 35.000 assinaturas necessárias, será possível dar entrada do processo na
Assembleia da República.
Sobre o reduzido tempo que resta para esta ILC ser apresentada até ao fim de 2009, diz-nos João
Graça: admitamos, é rigorosamente verdade: é pouco, pouquíssimo. Mesmo que se conseguisse o milagre
de redigir a ILC num dia e, outro milagre, recolher as 35.000 assinaturas em dez, mesmo assim a coisa
seria difícil, para não dizer impossível. Mas, seja qual for o resultado do nosso esforço, quer ganhemos
quer percamos, de uma coisa poderemos nós, quando esse dia chegar, estar absolutamente certos: fomos à
luta, sem virar a cara.
Causa: Não Queremos o Acordo Ortográfico!
Promotores: João Pedro Graça, Joana Morais, Isa Maria, Ismael Neiva, Rocío Ramos
Contacto: João Pedro Graça
Email: joao.graca at netcabo.pt
Redigido por: Isa Maria
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110. Não queremos o Acordo Ortográfico!
Não queremos e podemos!
A página da causa, aqui no FB, já conta com mais de 1.200 apoiantes e continua a crescer, a cada hora que
passa.
Entretanto a petição online (link) já ultrapassou os 100.000 subscritores, facto para o qual chamou Vasco
Graça Moura mais uma vez a atenção, em crónica publicada no Diário de Notícias (link).
Apesar de ainda numa fase embrionária, pelo menos em termos de difusão a nível nacional, já todos nos
apercebemos de que o Facebook é uma poderosa ferramenta de mobilização, como se confere e vê pela
vertiginosa adesão à nossa causa – que é bem real, ainda que expressa por meios virtuais.
Além de servir para dar conta aos subscritores da causa do seu andamento e actualizações, esta
mensagem serve também como apelo para que não parem de angariar novas adesões; mais uns quantos
convites directos deverão bastar para manter, se não mesmo aumentar, esta corrente que se pretende
imparável.
Para todos vós, aqueles que não desistem de lutar por uma causa que muitos davam por perdida, vai uma
saudação especial, reconhecida, emocionada até.
O Português correcto agradece.
(JPG)
Esta foi a mensagem que acabei de enviar a todos os subscritores da causa FB “Não queremos o Acordo
Ortográfico!”.
A causa fundamenta-se numa frase simples:
“O Português levou 8 séculos a construir, não será por decreto que o irão destruir.”
A causa apoia-se em três posições ainda mais simples:
1. Contra a entrada em vigor do AO, nem em 2010 nem em 2100.
2. Contra a traição à Pátria (a Língua Portuguesa) que o AO representa.
3. Contra a colonização cultural (e económica) brasileira.
Não há nada que hesitar quando se trata de defender as nossas convicções mais profundas. Não há nada a
temer quando aquilo que está em causa é o que de mais fundamental nos define, enquanto povo e enquanto
nação. Não há nada que recuar perante coisa alguma, por mais solidamente inexpugnável que essa coisa
pareça, porque a vontade é sempre mais forte, mais espessa e mais alta do que a mais gigantesca das
paredes.
E ainda não está tudo irremediavelmente perdido. E ainda é possível remediar a monumental asneira que
uma irrisória minoria pretende impor à maioria dos portugueses, aqueles que pensam pela própria cabeça.
Ainda é tempo, porque o tempo ainda não acabou.
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111. ANEXO 1
ILC contra o Acordo Ortográfico
Alguns perfis de subscritores, voluntários e apoiantes da ILC.
1.

Maria do Carmo Vieira, professora de Português, Lisboa

2.

Lídia Franco, actriz, Lisboa

3.

João Roque Dias, tradutor, Lisboa

4.

Francisco Miguel Valada, intérprete de conferência, Bruxelas – Bélgica

5.

Rocío Ramos, empresária, Zamora – Espanha

6.

Tomás Rosa Bueno, tradutor, Bariloche – Argentina

7.

Teresa Soares, professora, Aveiro

8.

Paulo Pinto Mascarenhas, jornalista, Lisboa

9.

Paula Neves-Blank, tradutora, Alkmaar – Holanda

10.

José Alberto Câmara Manoel, professor, Évora

11.

Isabel Osório, professora de Português, Maputo – Moçambique

12.

Filipe Cunha, médico, Aveiro

13.

Paulo Costa, formador, Lisboa

14.

Rita Ferro, escritora, Monte Estoril

15.

Manuel Luís de Bragança, empresário, Cascais

16.

Manuela Carneiro, empresária, Minas Gerais – Brasil

17.

Pedro Tamen, poeta, Palmela

18.

Susana Mendes Silva, artista plástica, Évora

19.

António Garcia Pereira, advogado, Lisboa

20.

Ricardo Mexia, médico, Oslo – Noruega

21.

Maria Luísa Carvalho, professora de Física, Lisboa

22.

António Cunha Lopes, médico cirurgião, Lisboa

23.

Michel Vieira, professor de piano, Oeiras

24.

Joaquim da Silveira, advogado, Aveiro

25.

Modesto Nogueira, professor de EMRC, Gondomar

26.

Emília Carvalho, artista plástica, Porto

27.

Octávio dos Santos, jornalista, Lisboa

28.

Guido Rodrigues, engenheiro, Porto

29.

Nuno Furet, bancário, Montemor-O-Velho

30.

Vera Mantero, bailarina, Lisboa

31.

Rui Valente, profissional de Teatro, Coimbra

32.

Van Luchiari, poetisa, S. Paulo – Brasil

33.

Maria Eduarda Viterbo, funcionária do S.D.M., Porto

34.

Ricardo Pais, encenador, Lisboa

35.

Mendes Bota, político, Loulé

36.

Nuno Resende, historiador, Porto

37.

Virgílio Machado, professor de Engenharia Química, Lisboa

38.

Gisela Pereira, administrativa, Lisboa

39.

Gabão Jaime, blogger, (algures em) Moçambique

40.

Jorge Rabaça, empresário de restauração, Tires

41.

Luís Romero, videógrafo, Porto

42.

Maria Filomena Molder, filósofa, Lisboa
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43.

Jorge Molder, fotógrafo, Lisboa

44.

Nuno Miguel Guedes, argumentista, Lisboa

45.

Vasco Graça Moura, escritor, Almeirim

46.

Maria José Abranches, professora de Português e Francês, Lagos

47.

Marcelo Soriano, engenheiro, Rio Grande do Sul – Brasil

48.

Carlos “Zíngaro”, violinista, Lisboa

49.

Alexandre Alves Costa, arquitecto, Porto

50.

Daniel Jonas, escritor, Lisboa

51.

Sandra Vinagre, gestora de recursos humanos, Lisboa

52.

Paulo Ribeiro, coreógrafo, Lisboa

53.

Nuno Pacheco, jornalista, Lisboa

54.

Zé Diogo Quintela, humorista, Lisboa

55.

José Ferrão, professor, Lisboa

56.

José Carlos Mota Torres, político, Funchal – Madeira

57.

Miguel Graça Moura, maestro, Lisboa

58.

Paulo Jorge Assunção, investigador, Lisboa

59.

João Mendes Ribeiro, arquitecto, Coimbra

60.

José Manuel Rosendo, jornalista, Lisboa

61.

Luís de Matos, mágico, Coimbra

62.

Duarte Branquinho, jornalista, Lisboa

63.

Pedro Barroso, cantor, Torres Novas

64.

António de Macedo, escritor, Lisboa

65.

Hermínia Castro, bióloga, Aveiro

66.

Maria Alzira Seixo, ensaísta, Lisboa

67.

Teresa Salema, escritora, Lisboa

68.

Ricardo Araújo Pereira, humorista, Lisboa

69.

Isabel Coutinho Monteiro, tradutora, Estoril

70.

Ana Almeida, empresária de lavandaria, Carcavelos

71.

Leonel Vicente, TOC, Lisboa

72.

Maria Teresa Horta, escritora, Lisboa

73.

Gentil Martins, médico cirurgião, Lisboa

74.

Rui Madeira, actor, Porto

75.

María Montes Engenios, investigadora, Zamora – Espanha

76.

Maria Velho da Costa, escritora, Lisboa

77.

Carmindo de Carvalho, poeta, Zurique – Suíça

78.

Guilherme Valente, editor, Lisboa

79.

José de Faria-Costa, Professor de Direito, Coimbra

80.

Luísa Dacosta, escritora, Lisboa

81.

Luís Lobo, sindicalista, Coimbra

82.

Maria do Sameiro Barroso, escritora, Lisboa

83.

Ivo Miguel Barroso, jurista, Lisboa

84.

José Fernando Caldas Esteves, padre, Vaticano (Roma) – Itália

85.

João Braga, fadista, Cascais

86.

Tiago Dores, humorista, Lisboa

87.

Rita Borges, professora de PLE, Zamora – Espanha

88.

André Jorge, editor, Lisboa

89.

Pedro Mexia, escritor, Lisboa
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90.

Fernando Paulo Baptista, filólogo, Viseu

91.

Miguel Góis, humorista, Lisboa

92.

Ana Bustorff, actriz, Lisboa

93.

João Ricardo Rosa, estudante, Faro

94.

Maria João Brito de Sousa, poetisa, Oeiras

95.

Teolinda Gersão, escritora, Lisboa

96.

Pedro Afonso, estudante, Guimarães

97.

Maria José Azevedo Santos, vereadora, Coimbra

98.

Eduardo Cintra Torres, jornalista, Lisboa

99.

Carlos Alberto Pinto, político, Covilhã

100. Maria Vitalina Leal de Matos, professora de Literatura, Lisboa
101. Diogo Costa, estudante, Faro
102. Ana Isabel Buescu, professora de História, Lisboa
103. Graça Maciel Costa, tradutora (desempregada), Almada
104. Francisco Ferreira de Almeida, professor de Direito, Coimbra
105. Carlos Botelho, artista plástico, Chaves
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112. ANEXO 2
Mapa de Locais
Estes são os locais públicos onde pode subscrever a ILC pela revogação da entrada em vigor do AO90. Em
qualquer destes locais pode também ler o texto do Projecto de Lei que apresentamos e obter uma cópia
do impresso de subscrição para distribuir pelos seus familiares, amigos e colegas.

•

Tipografia Damasceno, Coimbra

•

Lavandaria AnaSec, Carcavelos

•

O Restaurante da Alzira, Porto

•

Esplanada Café, S. Domingos de Rana

•

Jorge’s Bar, Tires

•

Restaurante Pinto’s 2, Estoril

•

Café/Bar Ponto Final, Nova Oeiras

•

Café da Vila, Carcavelos

•

Restaurante A Padeira, Ponte de Lima

•

Assistimo – Loja de Informática, Almada

•

Academia Breyner, Porto

•

Café Tertúlia, Loulé

•

Restaurante “O António”, Lagos

•

Talho “O Brasileirinho”, Braga

•

Loja “Tentação de Alfazema”, Porto

•

Loja “Informarques”, Loures

•

Pastelaria Mimo, Lagos

•

“Arte dos Sabores”, Lagos

•

“Quaz’arte, Barreiro

•

Clínica Veterinária do Vale, Valongo

•

SPRC, Coimbra (1 e 2)

•

Loja “Público”, Lisboa

•

Restaurante “Cristina”, Oliveira do Hospital

•

Casa da Cultura, Coimbra

•

Restaurante “Bota Velha”, Lisboa

•

AEIST, Lisboa

•

Teatro São Luiz, Lisboa

•

Universidade Sénior, Oeiras

•

Loja “Pote de Prata”, Lisboa

Se possui um estabelecimento e pretende apoiar a iniciativa, basta fazer download do cartaze do impresso de
subscrição para que os seus clientes possam subscrever a ILC. Depois remeta-nos um cartão-de-visita da casa
para que ela apareça também neste mapa.
Além desta rede de estabelecimentos que formalmente se disponibilizam, existem inúmeros outros locais, em
todo o país, onde poderá encontrar impressos de subscrição da nossa ILC. Dezenas de voluntários vão
deixando esses impressos e folhetos um pouco por todo o lado: cafés, restaurantes, farmácias, lojas de
qualquer tipo, balcões de atendimento, salas de espera etc. Qualquer pessoa pode colaborar nesta
distribuição!
Esta página está em actualização permanente.
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113. ANEXO 3
NÃO ao “acordo”
http://ilcao.cedilha.net/?page_id=7530
January 28, 2013

Imprensa

Jornal “Público”
Tipo: generalista
Periodicidade: diário
Tiragem média: 43 mil
Sede: Lisboa
Posição sobre o AO90: Editorial de 30.12.09.

Jornal “O Diabo”
Tipo: generalista
Periodicidade: semanário
Tiragem média: (nd)
Sede: Lisboa
Posição sobre o AO90: Editorial de 17.01.12.

Revista “Sábado”
Tipo: generalista
Periodicidade: semanal
Tiragem média: 69 mil
Sede: Lisboa

“Jornal de Negócios”
Tipo: economia
Periodicidade: diário
Tiragem média: 15 mil
Sede: Lisboa
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“Diário Económico”
Tipo: economia
Periodicidade: diário
Tiragem média: 18 mil
Sede: (online)

Jornal “Hoje Macau”
Tipo: generalista, Macau
Periodicidade: diário
Tiragem média: (nd)
Sede: Macau
Posição sobre o AO90: artigo de 13.03.12.

“Jornal de Angola”
Tipo: generalista, Angola
Periodicidade: diário
Tiragem média: (nd)
Sede: Luanda
Posição sobre o AO90: Editorial de
08.02.12.

“Jornal da Região”
Tipo: regional (todo o país)
Periodicidade: diário
Tiragem média: (nd)
Sede: Lisboa

Nota: grande parte (se não a maioria) da imprensa regional e local, independente por conseguinte dos
grandes grupos económicos editoriais, não está contaminada pelo “acordês”. Por manifesta falta de
disponibilidade e meios não nos é possível enumerar e incluir aqui todos os títulos dessas impolutas
publicações, honra lhes seja feita.
[Dados das tiragens: APCT]
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