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As Origens da língua portuguesa

O português nasceu na Galiza2, mas esse espaço denominado Galiza3, pouco tem a ver com

o  território  que  atualmente  usufrui  esse  nome,  pois  essa  Galiza  histórica  e  originária

entendia-se do mar Cantábrico até o Tejo4.

Na  singularização do português  na  península  ibérica.  esteve  o  facto  determinante  de,  à

queda  do  império  romano  nascer  em  Braga  no  ano  de  411  o  gallaeciorum  regnum,

conhecido popularmente na historiografia como o Reino dos Suevos5.

Vai ser no ventre do reino dos suevos, que se criaram as condições para que a província da

Gallaecia  (com  forte  personalidade  diferencial)  evoluísse,  juntamente  com  parte  da

Lusitânia, de modo claramente separado do resto peninsular. 

É neste reino dos Suevos que se produzem e funcionam os mecanismos que farão que a

nossa língua portuguesa nasça do latim, sobre um forte substrato celta, no período que vai

dos séculos V ao IX. 

Aí já temos os primórdios da nossa atual língua e o funcionamento ocidental da península

como espaço diferenciado no contexto peninsular, e no quadro europeu.6 

1 O motivo que impulsiona a comunicação é o esquisito que é, na história da nossa língua, essa etapa do galego-
português.  Penso que tal como fazia o sábio  Luís Lidley Sintra, devemos falar de português antigo.

2 Hoje há um elevado consenso nesta matéria, e ele fixa de jeito muito preciso o território no qual a língua portuguesa 
se formou: Num espaço da Galiza, concretamente o cerne difusor era sua faixa mais ocidental, que se estendia desde
o rio Tambre ao Douro, e cujo centro de elaboração principal era o espaço das dioceses de Braga e Tui. 
Línguistas como Eugen Coseriu fala do noroeste peninsular como berço do galaico que ele a sua vez divide em dous
o ocidental ou galego-português e o oriental ou asturo-leonês. In Congressos internacionais do galego-português na 
Galiza.  I,II,III,IV,V  atas publicadas pela Agal 

3 Como diz o professor e divulgador português Joaquim Pinto da Silva <<1. O galego (e dizer o português) nasceu na 
Galiza – facto – mas a Galiza onde ele nasceu é geograficamente também é minha (que sou do Porto). Quer o 
galego, quer o termo Galiza são também meus, e não falo apenas de filiação linguístico-cultural (onde caberão todos
os falantes das variantes galegas e portuguesas da nossa língua comum) mas sim de herança térrea, telúrica como 
gostam de dizer alguns.  Não é correto dizer que o galego Condado Portucalense se afastou da nação, da mesma 
maneira que não seria correto dizer que a Galiza atual não quis seguir uma parte da Galiza histórica no seu caminho 
para a autonomia. Não há "crime", nem "pecado", nem sequer "erro" no facto de uma parte da Galiza lutar e 
conseguir a independência, nem tampouco de uma outra, a setentrional, não o conseguir e ficar Castela-dependente. 
A História fez-se assim, os povos não são melhores uns do que outros e muito menos neste caso em que se trata(va) 
de um único povo com a mesma matriz cultural.>>  

4 No ano de 914 fundava-se o mosteiro de Lorvão bem perto de Coimbra, e na ata fundacional figura  in finibus 
Galaecia, pois naquela altura a linha da reconquista ficava bem perto do lugar da fundação. In Joseph M Piel-
Estudos de linguística histórica galego-potuguesa

5 http://pglingua.org/opiniom/index.php?option=com_content&view=article&catid=3&id=3642&Itemid=81
6 As crónicas e documentos de outras latitudes amossam essa realidade de um modo muito claro, estou-me a referir às

crónicas muçulmanas peninsulares, e documentos referentes à península, das longínquas terras europeias do Mar do 

http://pglingua.org/opiniom/index.php?option=com_content&view=article&catid=3&id=3642&Itemid=81


O português língua palatina do reino de Leão7

A Língua nossa foi a primeira língua palatina peninsular, e para comprovar isso temos um

magnífico exemplo, de que o português8 era a língua da corte do reino de Leão. na crónica

de Rerum Hispaniae, redigida em latim pelo arcebispo de Toledo. Narrando os feitos do rei

Afonso VI, nela, insere-se um texto na nossa língua, que exprime a dor do rei em 11089,

concretamente o pranto do rei Afonso VI10 em Toledo (ele fora o reconquistador de essa

cidade), pela morte do seu único filho varão na batalha de Uclês (1108).

Eis as palavras do rei, do que há que salientar, que não nascera nem fora criado na Galiza

“Ay meu filho! Ay meu filho, alegria do meu coraçom e lume de meus olhos, solaz de mia

velhece! Ay meu espelho en que me soía veer e con que tomava grande prazer! Ay meu

herdeiro mor. Cavaleiros u me lo leixaste? Dade-me o meu fillo, Condes!”11

O contexto político prévio à fratura da Galiza12

Para entendermos o contexto da ruptura entre o norte e o sul do rio Minho, cumpre dar uma

olhadela ao reino de Afonso VI de Leão. Ele foi um rei que não só passou a história por ser

o conquistador de Toledo,  ou por ter acabado com dous irmãos -reis-, senão que também o

foi, pela sua complicada vida familiar.  Afonso teve cinco matrimônios, vários concubinatos

estáveis e relações ao acaso com várias mulheres,  do que ao final só vão resultar filhas

sobreviventes.

Norte, do reino Saxão ou do reino dos Francos, ali estão os portugueses já trajados de galegos.
7 Nascido o reino de Portugal, arredado de Leão (e da parte da Gz que usufrui o nome), nesse reino se faz uso do 

português e conserva-se muita mais documentação escrita na nossa língua que em leonês; reduzida à documentação 
em leonês, a cartas de direitos e liberdades à localidades de esta fala, porém o asturo-leonês ou galaico oriental, é 
praticamente inexistente no âmbito da pura criação literária que era consumida na corte e pela alta nobreça. 

8 Na Galiza (atual), conhece-se popularmente o português da Galiza como galego, por ter continuado a Galiza 
espanhola usufruindo em exclusiva o nome, e por uma esquisita questão para as autoridades espanholas, -oportuguês
é “estrangeiro”. Porém quando por fim as autoridades espanholas  permitiram a sua incorporação à universidade, foi 
designado como idioma galego-português, decisivo a isso  foi R.Carvalho Calero, marcando um traço de união. A 
Academia Galega da Língua Portuguesa chama-lhe com precisão português da Galiza, ainda que em determinados 
contextos pode usar o nome de falas galegas que conformam o português da Galiza. 
A parte da Galiza que continuará usufruindo o nome do território, perde a sua real independência na batalha de Toro,
de 1 de Março de 1479. na que é derrotado Afonso V de Portugal que já havia sido proclamado rei da Galiza, é dizer
da parte que não constituíra Portugal

9 Bem antes do aparecimento dos primeiros textos em português
10 Do relacionamento, concubinato- e finalmente matrimonio com a viúva do rei de Córdova  teve duas filhas e o seu 

único filho. A relação nasceu sendo ela a esposa do rei de Cordova. Viúva ela passou a ser a sua concubina mais 
estável e oficial, e logo viúvo ele, acabaram casando. O filho que teve com ela, foi Sancho a quem ele muito amava. 
Este filho era o seu favorito e a quem queria de herdeiro de Castela, porém morreu na batalha de Uclês (o ano 1108, 
tinha o filho 17 ou 18 anos).

11 in  António José Saraiva: Afonso VI, rei de Galiza-Leão e Castela, avô de D Afonso Henriques de Portugal, falando 
na língua palaciana da corte imperial leonesa, e na sua língua materna.

12 Sobre este assunto há uma publicação da USP http://www.usp.br/gmhp/publ/AreA7.pdf de Nilsa Arean, infelizmente
ela segue esquemas marcados pela visão regionalista da Galiza, que impulsiona castela/espanha, e claro se a Galiza 
é espanhola não pode ter de língua o português...estrangeiro.

http://www.usp.br/gmhp/publ/AreA7.pdf


Um dos matrimônios de Afonso VI, o segundo e de mais duração, é dizer o mais estável,

pois durou até o falecimento da esposa e rainha no 1093, foi com Constança de Borgonha

(do que sobreviveu a filha Urraca13); este matrimonio levara-o a ter certa estabilidade de

relações com Borgonha, e que para a corte viessem desde Borgonha vários cavaleiros14, tais

como os nobres borgonhóis Raimundo e Henrique. 

No  ano  1090,  o  Rei  Afonso  casou  a  sua  filha  e  herdeira  Urraca,  com  Raimundo  de

Borgonha, matrimonio ao que se garante o reino da Galiza à sua morte. 

Raimundo muito faz por agradar ao Rei, fortalece a cidade estratégica, por estar na fronteira

sul, de Ávila15; e dirige continuas guerras contra o domínio muçulmano, especialmente no

sul da Galiza, alargando o território. Raimundo incluso tentou  tomar Santarém. Porém ele

no ano 1107 faleceu.

Outro nobre borgonhão que viu à corte, primo do anterior, vai ser Henrique, e a quem o rei

casa no ano 1095 com uma outra filha sua, Teresa, uma menina de uns 10 anos. Esta filha

era o resultado dumas suas relações com uma moça de nome Jimena Nunes16

Henrique é posto sob as ordens de Raimundo e encarregado de guardar a extrema sul da

Galiza. Sob Raimundo, a extrema da Galiza alcançara já o rio Tejo; e frente a tradicional

historiografia  portuguesa,  há  que  afirmar  que  ele  não  teve  nunca  o  título  de  conde  de

Portucale17.

Esse condado tinha sido suprimido, já havia algum tempo, pelo rei Garcia no 1071, após a

derrota do último dos seus condes Nuno Mendes, na batalha do Pedroso18. 

13 Curioso nome o de Urraca, um celtismo que fala ainda do substrato desta língua na Galiza, Urraca, tal como tem 
demonstrado Higino Martins, é um nome céltico que significa mulher do rei, ou mulher igual ao rei. 

14 Há que apontar, que eles não vieram juntos, se não que isso fora afastado no tempo.
15 na altura: A Vila 
16 De quem não se conhece título nenhum.  Mas a filha sim que fez valer sempre a sua condição de filha do rei e até de

rainha.
17 O condado  de Portucale fora fundado, por um nobre provavelmente da Crunha, Vimara Peres no ano de 868, na 

mesma altura em que se fundara o condado de Castela (866) e sob o mesmo rei Ordonho I, que procurava com isso 
fortalecer fronteiras. Toma o nome do lugar em que teve lugar a constituição, o da cidade do Porto conhecida em 
latim como Portus Cale, (o cale vem dos calecos, -porto dos galegos- os calecoi que viviam nesse lugar e que deram 
nome a província romana da Gallaecia, e depois esse mesmo lugar vai dar nome ao reino de Portugal).

18 Henrique de Borgonha de facto vai morrer na cidade de Astorga 1112, aonde fora destinado de regedor pela rainha 
Urraca. Astorga era um vilarejo fora das antigas fronteiras do condado, e nas que nunca teria sido deslocado lá, se 
ele fosse o conde de Portucale.



A Compostela19 de Gelmirez não aceita a condição de primaz de Braga, e por tanto o 

seu submetimento a Braga, e entra  em conflito com ela20

Braga era o cerne da Galiza, desde que os romanos a converteram na capital da província, e 

os Suevos na capital do seu estado. Era a cabeça da Igreja e das ordens religiosas.  Após a 

invasão muçulmana da península, delega-se o poder eclesiástico de Braga na diocese de 

Lugo, como lugar mais seguro, e que ficava mais fora do controle muçulmano21

O Rei Garcia da Galiza, aquele que no 1071 suprimiu o Condado Portucalense, também se

encarregou de que Lugo devolvesse os poderes a Braga22. Ele restaura a cidade, e converte-a

de novo no cerne do reino. De essa política de Garcia não gosta a apostólica sede que nesse

momento estava nascendo. 

O  bispo Gelmirez tece  uma rede de poder,  com o ouro que as  peregrinagens levam a

Compostela -e apoios, na sua condição de Sé apostólica-. 

Quando em 1107 falece Raimundo de Borgonha, quem estava destinado por Afonso VI a ser

o rei da Galiza, oferece a sua proteção e acolhida a Urraca e ao seu filho. Urraca também

recebe o apoio da poderosa casa dos Trava aliada de Gelmirez. 

Em 1109,  falece  o  rei  Afonso  VI,  e  Compostela  imediatamente  age  para  que  ela  seja

reconhecida como Imperatriz da Galiza, e também dos demais territórios que estavam sob a

coroa do seu pai, mas o seu pai antes de morrer arranjara o matrimonio da sua filha com

Afonso o Batalhador de Aragão, que o exige com as armas, e até ameaça Compostela23

Esse matrimonio  vai resultar na perda de influência de Compostela/Gelmirez, e ele reage:

-Tinha  com  ele,  na  sua  condição  de  tutor,  a  Afonso  Reimundes,  o  filho  de  Urraca  e

19 A Diocese de Compostela foi criada pelo papa no ano 1091, ainda que na medida que era um centro de sucesso e 
peregrinagem, os anteriores bispos de de Íria Flávia desde o 1020 pelo menos, já vinham reclamando um outro 
patamar para eles. 

20 São Tiago o maior viveu e morreu em Palestina onde foi executado. Tradicionalmente vinha-se aceitando que os 
seus restos estavam na igreja armênia de São Tiago na Palestina. O mito de Santiago de Compostela provavelmente 
foi originado na corte de Carlos Magno em Tréveris, e como um jeito de apoiar a luta contra os muçulmanos na 
península Ibérica. Em escavações feitas na Catedral compostelã o que se achou sempre foram restos pricilianistas. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Priscilianismo

21 Braga, junto com as dioceses mais ao norte da Galiza, são as únicas da península que tiveram sempre continuidade 
sem se verem afetadas pela invasão muçulmana.

22 Em Ìria Flávia-CompostelaA não se mostraram entusiasmados com a política bracarense de esse rei de restauro de 
Braga  com suas comepetências. É na ação de afonso VI contra o rei Garcia, houve a “compreensão” se não a 
benção de eles.
23 López Teixeira, Xosé António, Rex e Regina -Urraca, Afonso Reimundez e a monarquia galega. Editorial 

Toxosoutos 2012

https://pt.wikipedia.org/wiki/Priscilianismo


Raimundo de Borgonha-.  E -apoiando-se na vontade de Afonso VI, responde, coroando em

Compostela em 1111, como rei da Galiza e Toledo24,  a Afonso o filho de Urraca25, -como

Afonso VII- que era uma criança -duns 7 ou 8 anos 26. 

Neste  rei,  pretende  achar  Gelmirez  um  poderoso  instrumento  para  as  suas  ambições

peninsulares, nas que Compostela27 aspira a ser a cabeça, além da Galiza, da península toda

se puder.

Era tal o desejo de Compostela de estar a cima de Braga, que Gelmirez compra com ouro

ao papado28 a mitra arzobispal e o submetimento a ele (Compostela), de parte das dioceses

que respondiam ante Braga,  mas nem assim lhe chegava para ganhar o respeito e o prestígio

a que aspira.

No  ano  1102  Braga  conseguiu  a  condição  de  arcebispado,  e  além  disso  conseguiu  de

Henrique de Borgonha, que tinha direitos sobre a cidade, que estes lhe fossem entregues na

sua totalidade a ele como arcebispo de Braga. 

Gelmirez responde a isso e organiza nesse ano o assalto noturno a Sé de Braga e a outras

igrejas da localidade, para roubar e trazer para Compostela os venerados restos dos santos

que ali estavam -Frutuoso, Susana, Cucufate, Silvestre e alguns outros (A Frutuoso e Susana

mandou  Gelmirez  erguer  sendas  igrejas  em  Compostela).  Tentava  assim.  de  ganhar  o

prestígio da vero caput para Compostela29. 

Braga conseguiu do Papa Pascual II a disposição que ordenava o retorno do roubado, mas

só na derradeira década do século XX se assinou a paz entre Braga e Compostela em

presença do Papa João Paulo II. Compostela pôs como condição para a paz, não ter que

devolver a Braga a integridade do roubado, só parte dos restos, e a outra parte seguiria em

Compostela, cousa que Braga acabou por aceitar30. 

24 Certo nacionalismo galego -ele muito neocompostelanista- sempre tentou ler nessa coroação questões que estão bem
ao além dela, e esquecendo que tão bem foi coroado como rei de Toledo.

25 Filho que nascera do seu matrimonio com Raimundo de Borgonha
26 Todas as dinastias que vai haver na Galiza, Leão, Castela e Portugal, vão ser descendentes dos borgonhóis e 

concretamente de Raimundo, incluída a de Portugal pelo seu cruzamento com ela. A primeira dinastia desse espaço 
desligada desta origem, vai ser a castelã dos Trastâmaras que eram castelhanos ainda que tiveram recebido um título 
galego – o condado de Trás-Támara (de trás do rio Tambre), território um pouco ao norte de Santiago de 
Compostela. 

27 Compostelanismo, doutrina que aspira a ser cabeça e a determinar o que se faz na península desde 
Galiza/Compostela. Doutrina que pensa a Galiza agindo na Castela/espanha com role determinante, e para a qual 
Portugal não existe.

28 Viaja a Roma com esse fim, consegue a designação como arcebispo, e passa a dominar o metropolitano de Mérida e 
diversas dioceses que dependiam de Braga que é diminuída na sua condição de primaz

29 O compostelanismo  acabou chamando de Pio Latrocínio, pois nem com o apóstolo, Compostela conseguia projetar-
se por cima de Braga na Galiza.

30 Mas parece que a operação de devolução -da parte- ainda não se completou, passadas mais de duas décadas da paz



Os  bispos  de  Braga  afirmam-se  contrários  as  pretensões  de  Compostela  desde  que

Compostela age para ser primaz. E a Braga primaz, não aceita ser desconsiderada por essa

recém chegada de Compostela, que age contra ela, em todo momento. 

Nisso esta a isca da fratura da Galiza e da independência e nascimento do reino de

Portugal. 

Em Braga começa a se dar uma conjunção de soma de interesses, entre o bispo de Braga,

verdadeiro  fator  do  processo  que  virá,  e  as  classes  dominantes  locais31.  Além disso  o

“totalitarismo” de Gelmirez faz o resto.

O arcebispo de Braga é perseguido por Gelmirez utilizando o poder real

A viúva de Henrique de Borgonha, Teresa32,  que mora em Guimarães, tem uma posição

favorável  à  Gelmirez,  além disso  relaciona-se  com o Conde  de  Trava  -outro  aliado  de

Gelmirez, que era o responsável de Viseu e Coimbra, e localidades mais ao sul.

Em 1120, sob a direção do arcebispo de Braga, o menino Afonso Henriques que tinha na

altura uns doze anos, tomou uma posição política oposta à da mãe33.

Como resultado dessa posição, o arcebispo de Braga Paio Mendes é forçado a deixar Braga

e ir desterrado34, mas levou consigo o infante35, do que era tutor. Em 1122 armou-o cavaleiro

em Tui36.  Pacificadas as tensões, voltará de arcebispo para Braga.

Entretanto,  novos  incidentes  locais  provocaram a  ação na  contorna  de  Braga  do  rei  da

Galiza, Afonso VII.  

A Sé de Braga usa o seu pupilo37 Afonso Henriques, e Gelmirez a Afonso VII38, na luta

incansável que travam. Em 1127, Afonso Henriques vai ser cercado em Guimarães, para que

se submeta ao rei. Porém ao estar montando o cerco, sabe que faleceu a sua mãe Urraca

31 Henrique de Borgonha e a sua mulher mentres residem em Guimarães e são muito próximos dos interesses de 
Braga. Ele tem a inteligência política de passar despercebido.

32 Henrique de Borgonha com Teresa -a meia irmã de Urraca-, tivera um filho,  Afonso Henriques.
33 A viúva Teresa, a mãe, tem nessa altura uns 32 ou 33 anos, e está ligada numa relação ao conde de Trava
34 Desterro que se devia a ação e intriga do bispo de Compostela com seu rei.
35 Aceita-se, que desde o ano do seu nascimento o infante Afonso Henriques viveu fundamentalmente em Guimarães, 

exceto o período do desterro do bispo de Braga quem era o seu tutor, que o acompanhou
36 Há historiadores que deslocavam esse desterro todo em Samora, mas dos últimos dados e da pesquisa histórica, 

pode-se afirmar que o desterro foi na maior parte do tempo no paço bispal de Tui -na atual Galiza espanhola- na 
beira do rio Minho, (bispado muito achegado a Braga, -que formava, na sua integridade, parte do velho condado 
portucalense- e que até muito avançado o século XIX ainda incluía o distrito português de Viana do Castelo). 

37 Os dous pupilos eram netos de Afonso VI
38 Afonso VII como rei da Galiza nunca se afastou do controle que exercia Compostela sobre ele, e os seus 

movimentos foram sempre os de Gelmirez.



rainha de Leão e que a ele corresponde esse reino, pelo que abandonará o cerco39.  Para

Afonso VII,  ser  rei  em Leão,  e  proceder  a  recuperar  a  coroa  de  Castela,  que  usufruía

Aragão40,  passa  a  ser  central.  Com isso,  vai  por fim libertar sua pessoa do controle

estremado a que estava submetido por Compostela, e cada dia vai ficar mais longe e

menos interessado nesses assuntos,  pois Afonso VII ao título de rei da Galiza e de Toledo

acabara somando, os reinos de Leão e de Castela, e o centro dos seus interesses deslocara-se

geograficamente, sendo isso também determinante na fratura da Galiza e o nascimento do

reino de Portugal.

  

A  batalha de São Mamede

Uns meses depois estalam de novo as tenções entre Afonso Henriques, que na altura tinha já

uns 20 anos, e sua mãe41. Em 1128, enfrentam-se tropas de Teresa e Fernão Peres de Trava,

com as de Afonso Henriques na batalha de São Mamede (batalha na que participaram uns

poucos centos de homens, tendo as tropas do nosso rapaz, a bênção e o guia do bispo de

Braga,  que  achegou  homens,  saído  vitoriosas  –  o  que  consagrou  a  sua  autoridade  no

território portucalense42

O arcebispo,  consciente  da  importância  das  forças  que  ameaçavam o  poder  de  Afonso

Henriques, guiou a este no governo, e fez esforços em negociações junto da Santa Sé, com

um  duplo  objetivo:  por  um  lado,  alcançar  a  plena  autonomia  da  Igreja  de  Braga 43,

recuperando dioceses44 das que perdera o controle (O Pio Latrocínio foi de ajuda). e assim

recuperar a sua condição de igreja metropolitana e primaz, e deixar de estar submetida a

Compostela, e pelo outro lado, obter o reconhecimento do espaço de Portucale como um

reino. E teve sucesso.

39 Oficiosamente o Aio de Afonso Henriques, Egas Moniz, comunicou o submetimento ao rei de Afonso Henriques, e 
este desmonta o cerco e vai-se, para ser coroado rei de Leão. (mas a cousa mais parece escusa para se ir)

40 Afonso o Batalhador. 
Nota Bene, é curioso como na península o artigo latino passa a ser o a em português e o mesmo se passou no 
aragonês. https://an.wikipedia.org/wiki/Sciencias_naturals

41 Reproduziam-se as tensões entre Gelmirez e Paio, arcebispos de Compostela e Braga respectivamente, nas posições 
de mãe e filho.

42 Em parte do que era o antigo condado Portucalense, pois o território do condado incluía toda a diocese de Tui, a 
metade do que é hoje província espanhola de Ourense  (Alhariz estava na fronteira), e grande parte do território 
ocidental da atual província espanhola de Samora, de facto o novo território portucalense era menor pelo norte de 
aquele que correspondia ao velho condado, pois perdera arredor de 9000 kmq no norte

43 Braga por ser a primaz da Galiza segue a ser a primaz de Portugal, andando o tempo vai  ter problemas com Lisboa 
que aspirava a ser a primaz, Braga defendeu isso bem, e Lisboa com ouro conseguiu a declaração de patriarcado, 
mas a condição de primaz de Portugal segue em Braga

44 Umas quantas ao sul do Minho



Afonso Henriques, fortaleceu militarmente o reino e impulsionou a expansão para o sul. Em

1139, depois de uma estrondosa vitória na batalha de Ourique45 contra um forte contingente

mouro, D. Afonso Henriques recebe a coroa e a consagração de Rei de Portugal46,  pelo

arcebispo de Braga47.

O nascimento do galaico-português ou galego-português para a história da língua 

portuguesa. 

Quando um aprofunda na história de Portugal e nos seus documentos, sempre que aparece

uma referência a língua nos primórdios do reino, ela sempre é designada como galego48.

Como diz José Saramago no seu romance O Cerco de Lisboa, ao conquistar a cidade o novo

reino,  todavia  os  portucalenses  não  se  afirmavam  como  tais  -como  distintos-  na

documentação daquela altura, se não como mais uns galegos, o que em realidade eram.   

Em Portugal começa-se a lhe dar à língua o nome do reino,  de jeito geral, ainda que não

unânime, durante o reinado de D. Afonso III (1248 -1279), num processo que aliás é muito

frequente por todo lado49. 

Na primeira gramática da língua portuguesa, Fernão de Oliveira 1536, aponta que a língua

de Portugal é a mesma que se fala a norte do Minho, porém que além, perdida a corte, que é

o espaço privilegiado em que se cozinham as palavras, a língua esmorece.

45 Ourique está na raia do Algarve, o qual nos fala do avanço que a reconquista tinha na faixa ocidental peninsular.
46 O norte usufruiu o nome da Galiza, simplesmente pelo fato de haver um rei com o nome de rei da Galiza e ter esse 

território. Pois tradicionalmente o nome de galegos era mais usado na zona de Braga-Porto que em lugares mais a 
norte, pois eles eram os mais verdadeiros galegos, eles levaram o nome de galego a muitas localidades do Portugal 
que se reconquistava, e incluso na Galiza ao norte há 18 aldeias com o seu de galegos, muitas bem perto do 
cantábrico, e levam esse nome por terem-se repovoado por pessoas procedentes da contorna de Braga-Porto

47 Durante o século seguinte o novo reino de Portugal, e os seus reis, estabelecem uma firme política matrimonial e de 
entendimento com os reis da Galiza-Leão especialmente com Fernando II e Afonso VIII, que parecia ia levar em não
muito tempo a reunificarem-se aos reinos, ou pelo menos a reunificarem-se com a Galiza que usufruía o nome, pois 
a maior superfície da Galiza formava parte do novo reino de Portugal. Esse reino no sul da Galiza incluía além do 
Douro a Beira (Beira da Galiza), e estava já no Tejo começando a reconquista da Estremadura (a estrema) e alem-
Tejo (Os nomes em Portugal são colocados todos vindo do norte).  
Em 1230 à morte de Afonso VIII, a Galiza  que usufrui o nome não se une a Portugal e sim a Castela, e para isso foi 
determinante a posição de Compostela e sua ação ante o papa, para evitar isso.

48 Galego é uma palavra celta  que pode ser traduzida a nossa linguagem de hoje em dia, como Da Terra, galegos 
seriam as gentes da Terra, num dos sentidos que tem esta palavra na nossa língua, que o faz equivalente a pátria.
Higino Martins in As Tribos Calaicas, da Galiza editora

49 Eis a modo de exemplo uns casos modernos. O toscano passa a italiano, o castelhano a espanhol...  Além dos casos 
em que estados que tem uma língua de outro estado dentro do seu território a nacionalizam estatalizando-a, e 
marcando as diferencias da fronteira. Holandês versus flamengo. Romeno  versus moldavo. Carélio versus finês, etc,
etc.  In Peeters, Yvo (ed.), Poder, ideologia e língua, Corunha, Agal, 1991.  Também se podem achar múltiplos 
exemplos na Europa de aquela altura, no que as línguas tanto romances, como germânicas, como eslavas, em cada 
localidade ou região tinham o nome dessa localidade ou região.



Carolina  Wilhelma  Michaëlis  de  Vasconcelos50,  foi  a  primeira  estudiosa  moderna  da

história  da  língua  portuguesa,  com  rigor  científico.   Ela  com  Leite  de  Vasconcelos

revolucionaram o estudo histórico da língua portuguesa, e é na correspondência51 entre estes

dous  vultos  onde  aparece  por  primeira  vez  o  termo  galego-português  e/ou  galaico-

português.

Qual a razão de usar esse nome, em vez de chamar a língua de portuguesa (como recomenda

Lidley  Sintra,  quando fala  de português antigo),  pois  o nome nada variava sobre a sua

natureza,  e  a  realidade  de  estarmos  ante  uma  língua  única,  como  se  passa  na  mesma

península com o castelhano/espanhol.

Pois isso foi por uma razão muito simples, e que se rastreja na sua correspondência, é o

processo de desbotar o esforço que suponha ligar o nascimento de Portugal  a uma outra

realidade jurídica, o qual, e não é preciso ser muito exaustivo no exame, resultava -e ainda

resulta-  muito  problemático  e  esquisito,  a  particular  historiografia  portuguesa,  que  no

processo  de  virar  as  costas  a  Castela52,  com  grande  inteligência  e  sucesso,  faz  nascer

Portugal dum ato praticamente milagroso ligado a santa53 figura de Afonso Henriques, e

criando umas diferenciações entre os moradores a norte e a sul de Minho, que em realidade

carecem  de  qualquer  base  histórica,  e  da  que  não  estão  livres  nem  conceituados

historiadores  atuais  de  Portugal,  como o  atual  catedrático  de  história  de  Coimbra,  José

Mattoso, o qual no seu livro Afonso Henriques54, faz uma continua invenção. E quando trata

a península nas suas obras, é dizer o espaço que não é Portugal, segue ao pé da letra o

quadro histórico que estabeleceu a nacionalista historiografia de Castela/espanha55.

50 https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolina_Micha%C3%ABlis.
Homenagem da USP 2015. http://www.usp.br/nehilp/livros/Carolina_Michaelis.pdf
Glosas Marginais ao cancioneiro medieval português. https://books.google.com.br/books?
id=pKcWrTz853EC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=carolina+de+michaelis+e+o+termo+galaico-
portugues&source=bl&ots=LBKVL8N-3Z&sig=kcxcBdu4i50QWT4469X46KBB1A0&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwiqsZKmz8vMAhUMmJAKHRcmADkQ6AEIJjAC#v=onepage&q=carolina%20de
%20michaelis%20e%20o%20termo%20galaico-portugues&f=false

51 Ideias e opiniões seladas: diálogo entre Leite de Vasconcelos e Carolina Michaëlis sobre o galego-português Ivo 
Castro e Yara Frateschi Vieira. http://periodicos.uesb.br/index.php/floema/article/viewFile/487/529

52 Alexandr Banhos. Galiza espaço de fronteira na constituição de um Portugal centro.
53 Tem Afonso Henriques a condição de beato da Igreja Católica, Também tem muito a ver Braga, no processo de 

beatificação de Afonso Henriques.
54 https://www.wook.pt/livro/d-afonso-henriques-jose-mattoso/196811
55 Contrasta o livro de Mattoso sobre Alfonso Henriques, com o documentadíssimo de Barroso da Fonte sobre a 

mesma figura, ainda que este está publicado fora do circuito acadêmico português. http://www.fnac.pt/D-Afonso-
Henriques-900-Anos-1111-2011-Barroso-da-Fonte/a508876. 

http://www.fnac.pt/D-Afonso-Henriques-900-Anos-1111-2011-Barroso-da-Fonte/a508876
http://www.fnac.pt/D-Afonso-Henriques-900-Anos-1111-2011-Barroso-da-Fonte/a508876
http://periodicos.uesb.br/index.php/floema/article/viewFile/487/529
https://books.google.com.br/books?id=pKcWrTz853EC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=carolina+de+michaelis+e+o+termo+galaico-portugues&source=bl&ots=LBKVL8N-3Z&sig=kcxcBdu4i50QWT4469X46KBB1A0&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiqsZKmz8vMAhUMmJAKHRcmADkQ6AEIJjAC#v=onepage&q=carolina%20de%20michaelis%20e%20o%20termo%20galaico-portugues&f=false
https://books.google.com.br/books?id=pKcWrTz853EC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=carolina+de+michaelis+e+o+termo+galaico-portugues&source=bl&ots=LBKVL8N-3Z&sig=kcxcBdu4i50QWT4469X46KBB1A0&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiqsZKmz8vMAhUMmJAKHRcmADkQ6AEIJjAC#v=onepage&q=carolina%20de%20michaelis%20e%20o%20termo%20galaico-portugues&f=false
https://books.google.com.br/books?id=pKcWrTz853EC&pg=PA28&lpg=PA28&dq=carolina+de+michaelis+e+o+termo+galaico-portugues&source=bl&ots=LBKVL8N-3Z&sig=kcxcBdu4i50QWT4469X46KBB1A0&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiqsZKmz8vMAhUMmJAKHRcmADkQ6AEIJjAC#v=onepage&q=carolina%20de%20michaelis%20e%20o%20termo%20galaico-portugues&f=false
http://www.usp.br/nehilp/livros/Carolina_Michaelis.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carolina_Micha%C3%ABlis


Neste momento, já aceite universalmente, salvo pela ideologia espanholista, que galego

e português são nomes históricos de uma mesma realidade.  Não deveria ter nenhum

problema  a filologia lusófona de chamar de português às formas da língua que se deram em

qualquer momento da sua história. 

Além disso na Galiza temos uma Academia da Língua (Do português da Galiza)56, parceira

e colaboradora do resto das entidades que com as mesmas caraterísticas existem ao largo

dos estados lusófonos. 

Hoje a Academia Galega recomenda que à língua, que se fala na atual Galiza -a que usufrui

o nome histórico- se lhe chame português da Galiza em paralelo com o português do Brasil,

o português da Angola, o português do Moçambique, o português de Portugal etc etc. Pois

a língua portuguesa, como toda língua internacional, estendida por todos os continentes, é

única como tal língua, mas com a diversidade interna da sua cor local, o mesmo que se

passa com todas as línguas de grande extensão geográfica. 

São Paulo, maio 2016
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