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Posição de Roberto Moreno em 4-4-2013 
Fundador e presidente da Fundação Geolíngua 

 
Em reposta à Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, via o Grupo 
de Trabalho para Acompanhamento da Aplicação do Acordo Ortográfico, de que 
fazem parte deputados dos vários Grupos Parlamentares, o qual está a ouvir 
várias entidades sobre esta matéria e a receber contributos escritos em relação à 
mesma, conforme elementos disponíveis na página da Comissão, tenho a declarar 
o seguinte: 
 

Sou CONTRA este, repito, este - atual ACORDO ORTOGRÁFICO! 
 

Mas, a FAVOR de um NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO onde se inclua a 
Língua Galega - origem da “Língua Portuguesa” em 1214. – O motivo deve-se à 
que, há fundamentação científica e vários registros históricos que comprovam esta 
posição. 
 

Este tema vem sendo opinado e defendido por Roberto Moreno, no âmbito do 
Projeto Geolingua, desde 1992, quando da sua chegada à Portugal, no âmbito de 
uma investigação científica à uma futura defesa de tese de doutoramento, após a 
sua defesa de tese de Mestrado em 1991 na Universidade de São Paulo – Brasil. 
 

Saliento que - este tema e o Projeto Geolingua, foi apresentado em 1997 em 
Macau, num Seminário Internacional, tendo Roberto Moreno sido palestrante e 
entrevistado pela televisão de Macau. – Neste evento esteve presente o linguista 
português João Malaca Casteleira, membro da Acadêmica de Ciências de Lisboa, 
conhecedor, em detalhes, do citado projeto, desde então, até os dias de hoje. 
 

Sugiro que os participantes ouçam uma entrevista, realizada na rádio RDP à 27-7-
12. - Escrever, no google, o seguinte - Fórum RDP+Roberto Moreno - O tema, 
Acordo Ortográfico é citado e comentado de uma forma muito abrangente.- E, que 
fique bem claro que a minha posição é a favor de um futuro Acordo, mais 
democrático e que leve em consideração a cultura “fono-ortográfica”, dos 8 países, 
ditos "lusófonos". 
 

– Sou a favor que se ouça, não apenas filólogos, linguistas, professores, mas, 
também, pessoas e entidades que possuam uma experiência, comprovada e 
fundamentada, no que diz respeito ao assunto – LÍNGUA – enquanto Meio de 
Comunicação e Poder, na soberania de um POVO, no atual processo de uma 
“globalização”, com base no diálogo bilingue. – E, neste quesito, a língua 
portuguesa é - a única língua do mundo naturalmente bilíngue à nascença (ver a 
palavra – geolingua - no google) 
 

Creio que, este atual Acordo, talvez esteja a privilegiar alguns interesses 
particulares no campo editorial e financeiro, menosprezando o aspecto 
sociocultural, com destaque ao linguístico. – Pois, como se pode observar, em 
reportagens realizadas pela RTP de Portugal, entre outras, está a se considerar 
uma fonética errada para uma “ortografia correta”, de várias palavras, 
fundamentais à boa compreensão da língua portuguesa. 
 



!
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“Minha pátria é a GEOlíngua” 
ou seja, o Galego-lusobrasileiro. 

 
 

 
Roberto Moreno 

 
 

!
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Só duas nações - a Grécia passada e Portugal futuro, receberam 
dos deuses a concessão de serem não só elas mas também todas as outras. 

Chamo a atenção para o facto, mais importante que geográfico, de que 
Lisboa e Atenas estão quase na mesma latitude. – Fernando Pessoa. 

!



GEOLÍNGUA ±�a língua do Quinto Império�
�

2�4XLQWR� ,PSpULR�VHUi�R� ,PSpULR�GR�'LiORJR�� YLD�XPD� OtQJXD�FRPXP�� ��8P�,PSpULR�
FRP�EDVH�QRV�YDORUHV�GD�DVFHQVmR�HVSLULWXDO��QD�YDORUL]DomR�GH�XPD�pWLFD�FRP�R�REMHWLYR�
IXQGDPHQWDO� GH� OHYDU� D� PRGLILFDo}HV� QD� PRUDO�� FRP� DSOLFDomR� XQLYHUVDO� H� RULHQWDQGR��
UDFLRQDOPHQWH��D�YLGD�KXPDQD�SDUD�SURPRYHU�D�-XVWLoD�VXSRUWDGD�QD�YHUGDGH�IDFWXDO��
�
1HVWD�ySWLFD�� H� FRP�EDVH� FLHQWtILFD�H�KLVWyULFD�� D�)XQGDomR�*HROtQJXD�SURPRYH�� GHVGH�
������XPD�8QLmR�,EHUyIRQD�HQWUH�RV�����PLOK}HV�GH�SHVVRDV�QRV�WULQWD�SDtVHV�GH�OtQJXD�
RILFLDO�SRUWXJXHVD�H�HVSDQKROD��QXP�SURFHVVR�GH�DXWR�HVWLPD�SHOD�VXD�OtQJXD�H�FXOWXUD��
�
2�4XLQWR�,PSpULR�p�XPD�FUHQoD�FRQFHELGD�SHOR�SDGUH�$QWyQLR�9LHLUD�QR�VpFXOR�;9,,�RQGH��
RV�TXDWUR�SULPHLURV� LPSpULRV�HUDP��SHOD�RUGHP��RV�$VVtULRV��RV�3HUVDV��RV�*UHJRV�H�RV�
5RPDQRV�� 2� TXLQWR� VHULD� R� ,PSpULR� 3RUWXJXrV�� �� 3RVWHULRUPHQWH� D� ³XWRSLD´� GR� 4XLQWR�
,PSpULR� SHUPHDUi� )HUQDQGR� 3HVVRD� QD� REUD� �0HQVDJHP��� RQGH� RV� TXDWUR� SULPHLURV�
LPSpULRV�VmR��R�*UHJR��R�5RPDQR��R�&ULVWLDQLVPR�H�R�TXDUWR�D�(XURSD���
�
2�4XLQWR� ,PSpULR� IRL� XPD� IRUPD� GH� OHJLWLPDU� R� PRYLPHQWR� DXWRQRPLVWD� SRUWXJXrV�� TXH�
FRQVHJXLUD�R�³ILP´�GD�8QLmR�,EpULFD��D�SDUWLU�GR�VpFXOR�;,,��
�
(QWUHWDQWR�� GHVGH� R� VpFXOR� ;,,,� QLQJXpP� VDOLHQWRX� D� LPSRUWkQFLD� GD� /tQJXD� HQTXDQWR�
PDWpULD�SULPD� GD� ,QIRUPDomR�� FRPR� R� PDLRU� SUp�UHTXLVLWR� SDUD� TXH� KDMD� XP� QRYR�
,PSpULR��FRP�EDVH�QR�'LiORJR�ELOLQJXH��(��p�QHVWD�ySWLFD�TXH�VH�SURS}H� ³UHVVXVFLWDU´� (o 
certo é que nunca morreu)�R�*DODLFR�SRUWXJXrV��SRUHP��FRP�R�QRPH�GH�*HROtQJXD��
�
3RUWDQWR�� *HROtQJXD� p� R� QRPH� DGRWDGR� SHOD� )XQGDomR� *HROtQJXD� SDUD� GHVLJQDU� R�
JDODLFR�SRUWXJXrV�EUDVLOHLUR� TXH� VH� IDOD� QRV� GLDV� GH� KRMH�� SRLV� p� D� ~QLFD� OtQJXD� QDWXUDO�
(desde o ano de 1214) FDSD]�GH�³VXEVWLWXLU´�R�(VSHUDQWR� (uma língua artificial criada em 
1887) H�R�LQJOrV���SVHXGR�OtQJXD�XQLYHUVDO��FXMD DSUHQGL]DJHP��SURPRYH�R�PRQRJORWLVPR�
QR�DQJOyIRQR��H�TXH�LUi�SHUGXUDU�HQTXDQWR�PDQWHU�VH�D�IDOWD�GH�DXWR�HVWLPD�GR�,EHUyIRQR��
�
2UD��YLVWR�TXH��H�FRPR�VH�SRGHUi�FRPSURYDU�SRU�HVWXGRV� ILOROyJLFRV� IRQpWLFRV�H�RUDLV�� D�
SHUFHQWDJHP�QHFHVViULD�SDUD�TXH�XPD�OtQJXD�VHMD�GLIHUHQWH�GH�XPD�RXWUD��p�GH������
�
$� GLIHUHQoD� HQWUH� R� SRUWXJXrV� GH� 3RUWXJDO� H� R� JDOHJR�� KRMH�� ILFD� QRV� ���� H�� HQWUH� R�
SRUWXJXrV� H� R� ³EUDVLOHLUR´� ILFD� QRV� ���� SRUWDQWR�� H� QHVWD� EDVH�� FLHQWtILFD�� D� OtQJXD�
SRUWXJXHVD�IRL�FULDGD�SRU�³GHFUHWR´�GH�'��$IRQVR�,,�(terceiro rei de Portugal) DWUDYpV�GH�VHX�
WHVWDPHQWR�GH�YLGD��QXPD�VLWXDomR�JHRSROtWLFD�H�VRFLRFXOWXUDO�WRWDOPHQWH�FRPSUHHQVtYHO�H�
QHFHVViULD��FRP�R�ILUPH�SURSyVLWR�GH�GHOLPLWDU�IURQWHLUDV�QD�3HQtQVXOD�,EpULFD��GHL[DQGR�R�
*DOHJR�SDUD�D�(VSDQKD��SRUHP��YDORUL]DQGR�R�DWUDYpV�GD�IRQpWLFD�RULXQGD�GRV�SDtVHV�TXH�
3RUWXJDO�IRL�GHVEUDYDQGR��GXUDQWH�VpFXORV�H�VpFXORV��ÈPHQ��
�
5REHUWR�0RUHQR��JHR�FLGDGmR��DVVXPH�VH�QDV�SDODYUDV�GH�)HUQDQGR�3HVVRD�±�³6H�SOXUDO��
FRPR� R� XQLYHUVR´� H� QD� GH� 0DKDWPD� *DQGKL� �� ³6HMD� D� PXGDQoD� TXH� TXHU� YHU� QR�
PXQGR´��(��DFUHVFHQWD�DV�ViELDV�SDODYUDV�GR�~OWLPR�SURIHWD��%DKDL�XOD��PRUUHX�HP�������
H�TXH�DILUPD�R�VHJXLQWH����³2�0XQGR�p�XP�Vy�SDtV�H�R�VHU�KXPDQR�R�VHX�FLGDGmR� ��H��
DFUHVFHQWD���³+DYHUi�QR�PXQGR�XP�LGLRPD�XQLYHUVDO�DX[LOLDU��DOpP�GR�PDWHUQR´�GL]LD��
D� XP� VpFXOR� H� PHLR� DWUiV�� SUHYHQGR� D� JOREDOL]DomR� VROLGiULD�� YLD� GLiORJR�� ±� %DKDL�XOD�
SRVVXL�� FRPR� PpULWR� PDLRU�� R� GH� WHU� UHGLJLGR�� GH� SUySULR� SXQKR�� R� TXH� QHQKXP� RXWUR�
SURIHWD�HVFUHYHX�QRV�~OWLPRV���PLO�DQRV��(de Krishna - 3.228 a.C. até os dias de hoje) com 
excepção de )HUQDQGR�3HVVRD�H�TXH� UHIHULX�R�VHJXLQWH��³6y�Ki� WUrV� OtQJXDV�FRP�XP�
IXWXUR�SRSXODU���R�LQJOrV��R�HVSDQKRO�H�R�SRUWXJXrV�´��
�
(QWUHWDQWR��VH�3HVVRD�Fi�HVWLYHVVH��KRMH��H�DR�YLVOXPEUDU�R�0HUFRVXO�(e o seu acordo de 
diálogo bilingue, português/espanhol) DOpP� GR�%5,&$� ±� %UDVLO�� 5~VVLD�� ,QGLD�� &KLQD� H�
$QJROD�� QmR� KHVLWDULD� HP� UHDILUPDU� R� SRGHU� TXH� D� OtQJXD� ³SRUWXJXHVD´� SRVVXL� QHVWH�
FRQWH[WR�JHRSROtWLFR�H�VRFLRFXOWXUDO��GHQRPLQDQGR�D�GH�/tQJXD�GD�7HUUD�±�*HROtQJXD��
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*(2/Ë1*8$�
&RP�D�FULDomR�GHVWH�LGLRPD�p�SRVVtYHO�FRQWUDULDU��

D�LGHLD�GH�TXH�R�LQJOrV�p�D�OtQJXD�XQLYHUVDO�
�

$�)RUoD�GD�,EHURIRQLD�j�(VFDOD�0XQGLDO�
�

3RU�GLYHUVDV�YH]HV� WLYHPRV�D�RSRUWXQLGDGH�GH� IDODU�DFHUFD�GR�FRQFHLWR�GH�
OXVRIRQLD�QHVWDV�SiJLQDV�GR�$oRULDQR�2ULHQWDO��'H�DFRUGR�FRP�R�'LFLRQiULR�
GD� /tQJXD� 3RUWXJXHVD� &RQWHPSRUkQHD�� GD� $FDGHPLD� GDV� &LrQFLDV� GH�
/LVERD��YiULDV�VmR�DV�GHILQLo}HV�SDUD�/XVRIRQLD��
�

³��� 4XDOLGDGH� GH� VHU� SRUWXJXrV�� GH� IDODU� SRUWXJXrV�� R� TXH� p� SUySULR� GD�
FXOWXUD�H�OtQJXD�SRUWXJXHVDV�����&RPXQLGDGH�IRUPDGD�SHORV�SDtVHV�H�SRYRV�
TXH� WrP�R�SRUWXJXrV�FRPR� OtQJXD�PDWHUQD�RX�RILFLDO�����'LIXVmR�GD� OtQJXD�
SRUWXJXHVD�QR�PXQGR´��

�

2� PXQGR� OXVyIRQR� FRQWD� FRP� ���� PLOK}HV� GH� XWHQWHV� GR� SRUWXJXrV� HVSDOKDGRV� SRU� WRGRV� RV�
FRQWLQHQWHV��R�TXH�WRUQD�D�OtQJXD�SRUWXJXHVD�QD�VH[WD�PDLV�IDODGD�PXQGLDOPHQWH��+i�TXHP�SHQVH��
KRMH� HP�GLD�� TXH�R�YDORU� GR�QRVVR� LGLRPD�p�HOHYDGR�� XPD�YH]�TXH�R� FRQKHFLPHQWR�GR�PHVPR�
SHUPLWH�DR�IDODQWH�FRPSUHHQGHU�����GR�HVSDQKRO������GR�LWDOLDQR�H�����GR�IUDQFrV��H�WRUQDU�VH�
LD�LQFRPHQVXUiYHO�VH�HQFRQWUiVVHPRV�XPD�SODWDIRUPD�GH�HQWHQGLPHQWR�FRPXP�HQWUH�RV�IDODQWHV�
GR�SRUWXJXrV�H�RV�GR�HVSDQKRO��OtQJXDV�TXH�WrP�XPD�RULJHP�~QLFD���R�ODWLP��
�

2V�2EMHFWLYRV�GD�)XQGDomR�*HROtQJXD�
$�HVWD�FRQFOXVmR�FKHJRX�R�'U��5REHUWR�0RUHQR��LQYHVWLJDGRU�EUDVLOHLUR��D�TXHP�VH�GHYH�D�FULDomR�
GD�)XQGDomR�*HROtQJXD��FRP�VHGH�HP�3RUWXJDO��FXMRV�REMHFWLYRV�VmR����3URPRYHU�XPD�UHXQLmR�GH�
OLQJXLVWDV�GRV�RLWR�SDtVHV�GH�OtQJXD�RILFLDO�SRUWXJXHVD��FRP�R�REMHFWLYR�GH�UHXQLU�HVIRUoRV�SDUD�D�
H[HFXomR�GH�XPD�JUDPiWLFD�H�GH�XP�GLFLRQiULR�FRPXP�SDUD�VH�SRGHU�WUDQVIRUPDU�R�SRUWXJXrV�HP�
OtQJXD�*HROtQJXD�� UHVSHLWDQGR� VHPSUH� DV� OtQJXDV� RILFLDLV� GH� FDGD� SDtV� H� UHJLmR�� �� )RPHQWDU� D�
DFHLWDomR� FRQVWLWXFLRQDO� GD� *HROtQJXD� SDUD� SULPHLUD� OtQJXD� RILFLDO� GRV� RLWR� SDtVHV� TXH� WrP�
DFWXDOPHQWH�D�OtQJXD�SRUWXJXHVD��H�D�DSURYDomR�SRU�HVWHV�GD�OtQJXD�HVSDQKROD�FDVWHOKDQD�FRPR�
VHJXQGD� OtQJXD�RILFLDO�� ��3URPRYHU�D�DFHLWDomR�FRQVWLWXFLRQDO�GD�*HROtQJXD�SDUD�VHJXQGD� OtQJXD�
RILFLDO� GRV� SDtVHV� TXH� DFWXDOPHQWH� WrP� D� OtQJXD� HVSDQKROD�FDVWHOKDQD� FRPR� SULPHLUD� OtQJXD�
RILFLDO�� �� 'HIHQGHU� D� DGRSomR� FRQVWLWXFLRQDO�� SRU� FDGD� XP� GRV� HVWDGRV� GRV�(VWDGRV�8QLGRV� GD�
$PpULFD��GD�DFHLWDomR�GD�*HROtQJXD�FRPR�D�VHJXQGD�OtQJXD�RILFLDO��D�FRPHoDU�QDTXHOHV�RQGH�Mi�
H[LVWH�XPD�JUDQGH�FRPXQLGDGH�OXVyIRQD�RX�KLVSkQLFD��$�ILQDOLGDGH�p�SURPRYHU�D�$QJOR�,EHURIRQLD��
��'LYXOJDU�R�FRQFHLWR�GD�,EHURIRQLD�HP�SDtVHV�FXMD�OtQJXD�RILFLDO�QmR�p�QHQKXPD�GDV�GXDV�FLWDGDV��
LVWR� p�� SURPRYHU� D� FRPXQLFDomR� ,WDOR�,EHUyIRQD�� )UDQFR�,EHUyIRQD�� $QJOR�,EpURIRQD�� 6LQR�
,EHUyIRQD�� ,QGR�,EHUyIRQD�� H� RXWURV� SDtVHV�� SRYRV� H� FXOWXUDV�� LQGHSHQGHQWHPHQWH� GD� VXD� UDoD��
UHOLJLmR�RX�FRQYLFomR�SROtWLFD��
�

*HROtQJXD�R�LGLRPD�GH�FRPXQLFDomR�PXQGLDO�
$LQGD�GH�DFRUGR�FRP�R�IXQGDGRU�GHVWD�)XQGDomR��*HROtQJXD�IRL�R�QRPH�DGRSWDGR�SDUD�GHVLJQDU�
XPD�QRYD�OtQJXD�SRUWXJXHVD�TXH�QDVFHUi�QD�VHTXrQFLD�GH�DOJXPDV�WUDQVIRUPDo}HV�D�FRQVDJUDU�
QXP�DFRUGR�RUWRJUiILFR�TXH�VHUi�QHJRFLDGR�HQWUH�RV�SDtVHV�OXVyIRQRV��&RQVLGHUD�R�PHVPR�TXH�D�
GHVLJQDomR�p�PXLWR� IHOL]��SRUTXH�D�SDODYUD� UHVXOWD�GD� MXQomR�GH�*HR� �WHUUD�HP�JUHJR��H�/tQJXD�
�YRFiEXOR�ODWLQR�TXH�VLJQLILFD�R�FRQMXQWR�GH�SDODYUDV��H[SUHVV}HV�H�UHJUDV�JUDPDWLFDLV�XVDGDV�SRU�
XP�SRYR��SRU�XPD�QDomR����
�

&RP�D�FULDomR�GHVWH�QRYR�LGLRPD�DFUHGLWD�VH�VHU�SRVVtYHO�FRQWUDULDU�D�LGHLD�GH�TXH�R�LQJOrV�p�XPD�
OtQJXD� XQLYHUVDO�� 6H� VH� MXQWDU� R� Q~PHUR� GH� IDODQWHV� GH� SRUWXJXrV� FRP� RV� XWHQWHV� GD� OtQJXD�
HVSDQKROD�� R� UHVXOWDGR� VHUi� VXSHULRU� DRV� DQJOyIRQRV�� WRUQDQGR� D� ,EHURIRQLD� QXP� REMHFWLYR� D�
SURVVHJXLU�� ³'Dt� TXH� XPD� DOLDQoD� GH� P~WXD� FRODERUDomR� HQWUH� RV� SDtVHV� ,EHUyIRQRV� VHMD� WmR�
LPSRUWDQWH�SDUD�R�DUUDQTXH�GD�*HROtQJXD��WLUDQGR�SDUWLGR�GH�XPD�SDUFHULD�HVWUDWpJLFD�H�GR�IDFWR�
GH�VH�FRQVHJXLUHP�HQWHQGHU�QDV�VXDV�OtQJXDV�PDWHUQDV´��SRGH�OHU�VH�QR�ZHEVLWH�GD�)XQGDomR��1D�
HYHQWXDOLGDGH�GH�DOJXP�GLD� FKHJDUPRV�D�HVWH�HQWHQGLPHQWR�HQWUH� RV�SDtVHV� OXVyIRQRV�H�HVWHV�
FRP�RV�SDtVHV�GH�OtQJXD�HVSDQKROD��p�FDVR�SDUD�GL]HU�TXH�PDLV�GH�PHWDGH�GR�SODQHWD�SDVVDULD�D�
IDODU� H� D� HQWHQGHU�VH� QDV� OtQJXDV� LEpULFDV�� DV� TXDLV� GDULDP� FRQWLQXLGDGH� DR� SURFHVVR� GH�
JOREDOL]DomR�TXH�RV�SRUWXJXHVHV�LQLFLDUDP�Ki�FLQFR�VpFXORV�DWUiV�FRP�RV�'HVFREULPHQWRV��
�

(VWD� LGHLD� p� GHIHQGLGD� SRU� 5REHUWR� 0RUHQR� TXDQGR� DILUPD�� ³e� LPSUHVFLQGtYHO� TXH� WRGRV� RV�
LEHUyIRQRV�VH�DSHUFHEDP�GR�YDORU�UHDO�GR�VHX�SDWULPyQLR�H�TXH�DR�DFRUGDUHP�ROKHP�SDUD�R�PDSD�
GR�PXQGR�H�YHULILTXHP�TXH�PHWDGH�GR�SODQHWD�IDOD��Or��HVFUHYH�R�SRUWXJXrV�H�R�HVSDQKRO��
�



�
�
$�PDLV�VLJQLILFDWLYD�GDV�HVWUDWpJLDV�p�VHP�G~YLGD�GHVSHUWDU�H�SRWHQFLDOL]DU�R�FLGDGmR�LEHUyIRQR�j�
,EHURIRQLD��4XDQGR�VH�WRPDU�FRQVFLrQFLD�GH�TXH�VHUi�SUHFLVR�DSHQDV�DSUHQGHU�D�*HROtQJXD�SDUD�
FRPXQLFDU�FRP�WRGR�R�&RQWLQHQWH�$PHULFDQR��3HQtQVXOD�,EpULFD�H�ÈIULFD�,EHUyIRQD��HQWmR��Dt�VLP��
R�IXWXUR�VHUi�ULVRQKR´��
�

$�LGHLD�GH�PDLV�GH�PHWDGH�GR�PXQGR�SRGHU�FRPXQLFDU�HQWUH�VL�OHYRX�R�IXQGDGRU�GD�)XQGDomR�GH�
TXH� WHPRV� IDODGR� D� DFUHGLWDU� TXH� D� *HROtQJXD� SRGHUi� VHU� D� OtQJXD� GH� FRPXQLFDomR� PXQGLDO��
DTXHOD�TXH�SRGHUi�DPHQL]DU�FRQIOLWRV�H�JDUDQWLU�D�SD]��
�

&RQFOXVmR�
&RPR� WRGDV� DV� SURSRVWDV� LQRYDGRUDV�� HVWD� WDPEpP� SRGHUi� SDUHFHU� H[DJHUDGD� H�
GHVFRQWH[WXDOL]DGD� GR� PXQGR� DFWXDO�� (P� SDUWH�� FRQFRUGR�� 1R� HQWDQWR�� R� IDFWR� GH� XP�
LQYHVWLJDGRU�FRORFDU�D�TXHVWmR�GD� LEHURIRQLD�FRPR�D�VROXomR�SDUD�D�YHUGDGHLUD�H[SDQVmR�
GDV�OtQJXDV�SRUWXJXHVD�H�HVSDQKROD��D�QtYHO�PXQGLDO��SDUHFH�QRV�XPD�LGHLD�EULOKDQWH�FRP�
JUDQGHV�SRVVLELOLGDGHV�GH�VXFHVVR��FDVR�KDMD�YRQWDGH�SROtWLFD��
�

'R�SRQWR�GH�YLVWD�QDFLRQDO��VDEHPRV�GH�DQWHPmR�TXH�WRGRV�RV�HQWUDYHV�VH�OHYDQWDUmR�FRQWUD�WDO�
LGHLD��2V� OLQJXLVWDV�SRUWXJXHVHV�QmR�DSUHFLDP�SURSRVWDV�GH�DOWHUDomR�j� OtQJXD��SRU�DFUHGLWDUHP�
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TRATADO DE TORDESILHAS II 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa & Espanhola 

 

Metade do Mundo, fala português e espanhol 
Comunidade Iberófona, 700 milhões, 30 países, 2 línguas... quase uma! 

 

Língua Portuguesa

EL SALVADORCUBACOSTA RICACOLÔMBIACHILE

EQUADOR

PANAMÁ PARAGUAI PERÚ PORTO RICO VENEZUELAURUGUAIREP. DOMINICANA

GUATEMALA HONDURAS MÉXICO NICARÁGUAESPANHA E.U.A GUINÉ EQUATORIAL

ARGENTINA BOLÍVIAANGOLA BRASIL

GUINÉ BISSAU

PORTUGAL S.TOMÉ E PRÍNCIPE TIMOR LESTE

CABO VERDE
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A Fundação Geolíngua, tem como objectivo principal promover a auto-estima pela língua materna 
e uma segunda língua de comunicação entre os povos em geral e, em particular, entre os povos 

de língua portuguesa e espanhola, tendo em vista a constituição de uma “GEO-Comunidade”, 
real, virtual e interactiva, através de acções humanitárias, formativas e de intercâmbio 

nas áreas da Educação, Saúde e Segurança. 
 

Pelo facto de os lusófonos serem naturalmente bilingues desde 1214, a Fundação propõe-se para este 
efeito, promover um novo “Tratado de Tordesilhas II” e baptizar de língua “GEOLÍNGUA” o resultado do 
acordo ortográfico dos 8 países de língua oficial portuguesa, promovendo-a como segunda língua de 
comunicação entre os países de língua oficial espanhola, fortalecendo-os para um diálogo bilingue. 
Partindo da experiência de bilinguismo já existente e praticado nos países da América do Sul, o chamado 
“Mercosul”, são fins especiais da Fundação:  1. Fortalecer a futura língua GEOLÍNGUA, nos países e povos 
de língua oficial portuguesa e espanhola, além de divulgá-la noutros, promovendo o bilinguismo “Ítalo-Geo”, 
“Franco-Geo”, “Anglo-Geo”, “Sino-Geo”, “Hindi-Geo” e nos demais países, povos e organizações 
internacionais, sem qualquer discriminação. 2. Estabelecer parcerias ou convénios de mútua-cooperação, 
com entidades públicas ou privadas, na criação das “GEO-Escola”, “GEO-Universidade”, “GEO-Saúde”, 
“GEO-Segurança”, nos países receptivos ao projecto da Fundação Geolingua. 
 
 

FUNDAÇÃO GEOLÍNGUA 
Comunicação Bilingue 



SUGESTÃO PARA UMA PETIÇÃO AO BILINGUISMO 
 
 

PETIÇÃO PARA O BILINGUISMO NAS 30 NAÇÕES UNIDAS IBEROFONAS. 
 

A Fundação Geolíngua fundamenta as razões para uma proposta de promoção de um bilinguismo 
natural para todos aqueles que são cidadãos do mundo, nascidos na Comunidade Iberófona. 

 
Considerando que, cerca de 700 milhões de pessoas se expressam nos idiomas português e espanhol, com 
importante presença sócio-cultural, geopolítica e econômica em várias nações de todos os continentes, 
sendo as duas línguas, entre si, com maior poder de compreensão entre todas as faladas no mundo (no seu 
aspecto quantitativo, qualitativo, geopolítico e económico, entre outros) as primeiras entre as consideradas 
línguas universais de cultura e as mais faladas nos seis continentes; 
 
Considerando que, uma língua, além de meio de comunicação, expressa conteúdo existencial, modos de 
sentir, de pensar e de viver de agrupamentos humanos, constituindo, através dos séculos, uma identidade 
cultural, com peculiar criatividade, valores ético-sociais e sentimentos coletivos, refletidos no idioma que são 
intraduzíveis e que necessitam continuar vivendo e revelando culturas; 
 
Considerando que, a Iberofonia vem se situando de forma crescente em várias partes do mundo, pelos seus 
escritores, poetas, inventores, cientistas, artistas, somando-se desde os navegadores e descobridores que 
fizeram sua história, com significativa presença nos meios de comunicação de massa através de 
telenovelas, noticiários, reportagens, etc, projetando-se na literatura, música, esportes e artes em geral; 
 
Considerando que, o idioma espanhol é oficial na ONU, colocando-o em condições de igualdade com outros 
idiomas, é ato de respeito e apoio às comunidades das nações de língua espanhola, valorizando sua 
unidade e participação sócio-económico-cultural no contexto internacional; 
 
Considerando que, o idioma português surgiu oficialmente em 1214, com o testamento de D. Afonso II, que 
até então era o galaico-português e que no século XVI, começou a se espalhar e enriquecer-se, tomando 
dos outros povos não só expressões linguísticas novas, como também formas de estar e de pensar e desta 
forma deu-se o inicio da Globalização, via Comunicação; 
 
Considerando que, de entre as línguas românicas, o português e o espanhol são as que mantém maior 
afinidade entre si. Tidas como irmãs da mesma família linguística, possuem um tronco comum, o latim, e 
uma história evolutiva paralela, a da popularização diaspórica do idioma latino na península ibérica e de lá 
para a América, África e Ásia. Entretanto, é bom salientar que é mais fácil um falante de português 
comunicar-se em “Portunhol” do que para um hispânico em “Hispanês”; 
 
Considerando que, é a língua portuguesa que possui o elemento descodificador do espanhol, do italiano e 
do francês, devido ao seu sistema fonético vocálico de 12 entidades, composto de sete fonemas orais e 
cinco nasais e que o espanhol possui cinco fonemas orais, o AEIOU, e eis o porquê de entre as cinco 
línguas latinas, o português ser o “Ferrari” deste comboio linguístico; 
 
Considerando que, é de fundamental importância salientar o quanto se pode ganhar com o bilinguismo 
iberófono, visto que, a título de exemplo pode-se afirmar o seguinte: «Aprenda a língua portuguesa, pague 
uma, leve duas e meia!», dado que ganhamos 90% do espanhol e 50% do italiano. É um valor acrescentado 
que a língua portuguesa possui e que nunca foi publicitado. Daí a importância de uma aliança entre os 
países Iberófonos. Que se tire partido do fato de conseguirem-se entender nas suas línguas maternas; 
 
Considerando que, os países de língua portuguesa e espanhola somam 700 milhões de pessoas em 
metade do mundo, geograficamente falando, e que não possuem problemas de comunicação entre si, 
faltando-lhes apenas um Plano de Marketing Estratégico para a divulgação dos mesmos; 
 
Considerando que, um dos objetivos da Fundação Geolingua é ressuscitar a CPLP+E - Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa e Espanhola, e que tem alcançado um grande sucesso desde 1996, com o 
apoio e reconhecimento de dezenas de empresas e instituições internacionais, em projetos de mútua-
cooperação e que estão dando corpo aos fundamentos dessa Comunidade existente desde 1214; 
 
Considerando que, este congraçamento de entidades culturais é de fato uma realidade, torna-se urgente e 
indispensável a promoção de um processo de auto-estima do Cidadão Iberófono ao bilinguismo. 
 

 

Prof. Roberto Moreno 
Fundador e presidente da Fundação Geolíngua 

              geral@geopress.org - www.geopress.org
 

mailto:geo@geopress.org
http://www.geopress.org/


 
 

Pensamento, crítica e criação em galego-português 
 

Çopyright 44 
28 Julho 1997 - http://www.udc.es/dep/lx/cac/sopirrait - Corunha - Galiza 

O Brasil fala a língua galega 
Júlio César Barreto Rocha 

 
"Omite-se o nome da Galiza, como se esta não 

existisse, como se esta não tivesse história, 
vida e cultura nacional." 

 

(M. A. Fernán-Vello, poeta e galeguista) 
 

Ler o texto completo em: 
 

http://www.udc.es/dep/lx/cac/sopirrait/sr044.htm 
 

________________________________________________________________________ 
 
 

“O Galego, na sua variante portuguesa e brasileira, é, e 
sempre foi, a língua mais completa e poderosa do planeta!” 

 

 
 

Roberto Moreno 
 
 

          geo@geopress.org - www.geopress.org 



Links para ver e ouvir o Projeto Geolíngua 
!

Fundação Geolingua 
 

http://pt.scribd.com/doc/120260653/Fundacao-Geolingua-Guine-Bissau 
 

Palestra na Academia das Ciências de Lisboa 
 

http://pt.scribd.com/doc/123588834/A-Lingua-Portuguesa-No-Mundo-Por-Roberto-Moreno 
 

Televisão SIC, em 1997 
 

http://www.youtube.com/watch?v=NfJ6W7k__1I 
 

Televisão RTP, em 2004 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OhW0YSmLXt8&feature=channel_video_title 
 

Rádio RDP, em 20-4-2010 
 

http://www.youtube.com/watch?v=g43iGYQTglo&feature=relmfu 
 

Rádio RDP, em 19-5-2011 
 

http://www.youtube.com/watch?v=QHfCv7mMgn8&feature=relmfu 
 

Rádio RDP, em 27-7-2012 
 

http://www.rtp.pt/play/p865/e88934/forum 
 

Rádio Antena 3 – em 5-11-12 Prova oral 
 

http://www.rtp.pt/programa/radio/p1070/c98295 
 

Na TV Odivelas, em Portugal 
 

O V Império Contra-Ataca, por Roberto Moreno da Fundação Geolíngua.mp4!
 

O projeto Geolíngua foi apresentado na Assembleia da Republica de 
Portugal. - Link associado à audiência  

 

Gravação áudio 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=93
604 

 

O suporte financeiro para o Projeto Geolíngua está alicerçado num novo!
conceito de pensamento e ação, batizado de ENDOECONOMIA ver em: 

 

http://pt.scribd.com/doc/61972597/ENDOECONOMIA 
 

Roberto Moreno 
FUNDAÇÃO GEOLÍNGUA e GEOpress 

Tel. (351) 21 313 99 99 !
Telemóvel: (351) 966 054 441!

Skype: geolingua!
http://www.facebook.com/geopress!

geo@geolingua.org!
www.geopress.org!


