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CONSELHEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E UNIVERSIDADE
DA JUNTA DA GALIZA

SR. ROMÃO RODRIGUEZ GONZÁLEZ
Assunto:  Recurso de Reposição contra  Resolução que PROÍBE PORTUGUÊS e nega depósito
Plano de Atuação da FEGDC.

MANUEL LOPES ZEBRAL com BI 32594383-W, presidente da Fundação Ernesto Guerra Da Cal
inscrita  com o n.º  2017/12 no Registo  de  Fundações  de  Interesse  Galego,  dirijo-me  a  V.  para
apresentar RECURSO DE REPOSIÇÃO contra Resolução de Manuel Vila López, na representação
do  Conselheiro  de  Cultura,  datada  em  18-V-2022,  Saída  726930  /  RX  891243,  Recurso  de
Reposição baseado, para além das já alegadas em 5 de maio de 2022, nas considerações que se
seguem:

i. O artigo 15.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedimento administrativo comum,
estabelece  que  nos  procedimentos  tramitados  pelas  administrações  das  comunidades
autónomas o uso da língua cingir-se-á ao previsto na legislação autonómica correspondente;
na legislação autonómica correspondente à Galiza, para além da Lei 3/1983, do 15 de junho,
de normalização linguística, vigora a Lei 1/2014, do 24 de março, para o aproveitamento da
língua portuguesa e vínculos coa lusofonia, desde há oito anos. 

ii. A dita  Lei  foi  promulgada por  Alberto  Nunes Feijó  e  REDIGIDA e  PUBLICADA EM
PORTUGUÊS.

iii. No artigo 1 da dita Lei 1/2014, que o Manuel Vila López traduz de português para «galego»,
fica claramente estabelecido que os poderes públicos,  o  presidente da Junta,  o  Governo
galego, o Conselheiro de Cultura, o seu representante, Manuel Vila López, o presidente do
Parlamento, o Parlamento, PROMOVERÃO O CONHECIMENTO da língua portuguesa,
reiteramos, O CONHECIMENTO da língua portuguesa.

iv. E não apenas o CONHECIMENTO da língua portuguesa mas também AS CULTURAS
LUSÓFONAS, isto é, o conhecimento da língua e cultura de um país como a República
Federativa do Brasil com 217 milhões de falantes num território de 8,5 milhões de Km2 com
um PIB  de 3,5 bilhões de dólares.

v. Tudo dentro do carácter estratégico que para a Galiza têm as relações económicas e sociais
com os países que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Sem pretender
ser exaustivos, o relacionamento económico da Galiza pode ser feito em português com
países que integram a CPLP com a categoria de Observador Associado como a Índia, os
EUA, a Turquia, o Japão, a Inglaterra, a França, a Itália, o Canadá – mais de 2.000 milhões
de habitantes.

vi. O que proclama o artigo 1 da dita Lei 1/2914 de 24 de março é um mandato de promoção da
língua portuguesa e do seu CONHECIMENTO para os titulares dos órgãos administrativos e
os empregados públicos que fazem parte deles. 

vii. E o artigo 3 da dita Lei obriga o Governo galego como objetivo estratégico a promover as
relações a todos os níveis com os países de língua oficial portuguesa. Concretizando-se de
maneira especial no fomento do CONHECIMENTO do português por parte dos empregados
públicos:  Os  empregados  públicos  terão  conhecimento  da  língua  portuguesa  para  a
participação, através deles, das instituições em foros lusófonos de todo tipo – económicos,
culturais,  ambientais,  desportivos,  etc.  –  assim  como  a  organização  na  Comunidade
Autónoma galega de eventos com presença de entidades e pessoas de territórios que tenham
o português como língua oficial.



viii. No  artigo  4  da  dita  Lei  «A Junta  da  Galiza  promoverá  e  estimulará  perante  o
Governo a adoção de quantas medidas positivas resultem necessárias para a aplicação das
disposições da Diretiva 2007/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de serviços de
meios audiovisuais sem fronteiras, com o fim de favorecer e permitir a reciprocidade das
emissões televisivas e radiofónicas entre a Comunidade Autónoma da Galiza e a República
de Portugal, com a que partilha património linguístico»: Reitera a Lei que a  Comunidade
Autónoma da Galiza e a República de Portugal, compartilham património linguístico, isto é
património na mesma língua.

ix. É preciso fomentar o ensino e a aprendizagem do português, com o objetivo, entre outros, de
que  empresas  e  instituições  aproveitem  a  nossa  vantagem  linguística,  um  valor  que
evidência a  importância  mundial  do idioma oficial  de um país  vizinho,  tendo em conta
também o crescente papel de blocos como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

x. A língua própria da Galiza, pelo feito de ser intercompreensível com o português, outorga
uma valiosa vantagem competitiva à cidadania galega em muitas vertentes, nomeadamente
na cultural mas também na económica. 

xi. Por  isto  devemos  dotar-nos  de  métodos  formativos  e  comunicativos  que  nos  permitam
desenvolver-nos com naturalidade numa língua que nos é muito próxima e nos concede uma
grande projeção internacional.

xii. Portanto,  para  a  melhora  do  desenvolvimento  social,  económico  e  cultural  galego,  as
autoridades devem promover todas quantas medidas sejam possíveis para melhor valorizar
esta vantagem histórica. 

xiii. Segundo  a  dita  Lei  1/2014  de  24  de  março,  a  língua  portuguesa  é
INTERCOMPREENSÍVEL com a  língua própria  da  Galiza,  uma das  línguas  oficial  na
Comunidade Autónoma, questão que furta a Resolução.

xiv. A dita Lei estabelece que os titulares dos órgãos administrativos promoverão e fomentarão o
CONHECIMENTO da língua portuguesa pelos empregados públicos que fazem parte deles
e pelos próprios titulares dos órgãos administrativos e uma vez adquirido este conhecimento
ou competência [a Lei vigora desde 2014, isto é, oito anos] poderem se exprimir na língua
portuguesa  e  com  esse  conhecimento  e  competência  admitir  o  seu  uso  em  qualquer
procedimento  administrativo  mas  não  PROIBIR em base  a  uma falsa  IMPOSIÇÃO da
língua portuguesa.

xv. Os poderes públicos galegos, segundo a dita Lei, estarão dotados de métodos formativos e
comunicativos  que  permitam  às  pessoas  integrantes  desses  poderes  e  aos  empregados
públicos  desenvolver-se  com  naturalidade  em  língua  portuguesa,  serem  capazes,
competentes de utilizar uma língua que nos é muito próxima, INTERCOMPREENSÍVEL, e
concede uma grande projeção internacional para o objetivo estratégico da Junta da Galiza
que é  melhorar a economia de 2,7 milhões de pessoas galegas.

xvi. As autoridades galegas devem promover todas quantas medidas sejam possíveis para
melhor valorizar esta vantagem histórica, para que quer elas quer os empregados públicos
adquiram CONHECIMENTO da língua portuguesa para o objetivo estratégico da Junta da
Galiza, a melhora do desenvolvimento social, económico e cultural galego, seja uma feliz
realidade que não contemple para nada a PROIBIÇÃO do português da parte dos que estão
obrigados pela dita Lei 1/2014 de 24 de março.

xvii. Proibição que só pode responder a um assanhado sentimento de ignorância, despreço
ou de ÓDIO a respeito de tudo o que é nosso, o que nos é próprio: A secular língua e cultura
galega COMUM, IDÊNTICA com o Português. Um sentimento, uma atitude aberrante que
NEGA a existência do Cancioneiro da Ajuda, do Cancioneiro da Biblioteca Nacional, do
Cancioneiro da Vaticana, do Pergaminho Sharrer, do Pergaminho Vindel, das Cantigas de
Santa Maria de Afonso o Sábio, das Cantigas de Escarnho e Maldizer, do Cancioneiro de



Baena, do Cancioneiro de Resende e outros muitos monumentos da nossa língua e cultura
COMUM, IDÊNTICA com o português que ficariam na ILEGALIDADE pelo facto de não
estarem redigidas em uma das duas línguas oficiais da Comunidade Autónoma.

xviii. Outrossim  poderia  ser  afirmado  relativamente  a  tempos  mais  recentes.  Essa
ignorância, censura, despreço e ÓDIO contra toda a literatura galega escrita em nenhuma
das duas línguas oficiais, isto é com a ORTOGRAFIA dita etimológica ou melhor a nossa
secular  ORTOGRAFIA,  tornaria-a  ILEGAL;  torna  de  facto  ILEGAIS  uma  serie
numerosíssima de autores e autoras que começando em 1853 com João Manuel Pintos e a
sua  Gaita  Gallega,  Eduardo  Pondal,  Murguia,  a  própria  Academia  Galega  em 1918,  a
Irmandade da Fala das que cumpre destacar Antão Vilar Ponte, João Vicente Biqueira, Jaime
Quintanilha Martínez, Castelão, Ernesto Guerra Da Cal, Jenaro Marinhas, Ricardo Carvalho
Calero e muitos outros como Florêncio Delgado Gurriarão ou Manuel Maria, claramente na
defesa da IDENTIDADE E DA LEGALIDADE das línguas galega e portuguesa, ontem,
hoje e no futuro.

xix. Essa  ignorância,  censura,  despreço  e  ÓDIO  contra  todo  o  que  nós  somos,  essa
negação de séculos de gerações e gerações de pessoas galegas a morarem e trabalharem na
Galiza,  criando a nacionalidade histórica que a Galiza é,  reconhecida na lei,  terá de ser
corrigido  por  qualquer  Tribunal,  ou  o  povo  galego,  que  obrigue  a  Junta  da  Galiza,  o
presidente,  os  integrantes  do  Governo,  do  Parlamento  e  de  todas  as  outras  instituições
galegas,  os  seus  empregados  públicos,  a  cumprir  os  contidos  concretizados  em
desenvolvimentos imediatos da Lei 1/2014 de 24 de março, de aproveitamento da língua
portuguesa e vínculos com a lusofonia para CONHECIMENTO da língua portuguesa da
parte dos integrantes dos poderes e dos empregados públicos com a mesma naturalidade do
que qualquer outra língua das oficiais na Comunidade Autónoma.

Por tudo o qual

SOLICITO:
Que seja admitido o recurso, apresentado em tempo e forma, com as suas cópias, e, deixando sem
efeito a resolução anterior, seja ditada uma nova pela que se admita a documentação da Fundação
Ernesto Guerra Da Cal em língua portuguesa e se tenha por cumprido o requisito requerido.

Em Ferrol, terça-feira, 14 de junho de 2022

ASSDO: MANUEL LOPES ZEBRAL

Presidente da FEGDC


