
História da Língua
Portuguesa no CCB
curso As transformações
que há nove séculos afetam
a língua que falamos em
cinco lições entusiasmadas
do professor Ivo Castro

A História da Língua Portuguesa é

o tema do novo ciclo dedicado à li-
teratura e às Humanidades no Cen-
tro Cultural de Belém, em Lisboa.
Entre hoje e 13 de março estão pro-
gramadas cinco sessões conduzi-
das por Ivo Castro, professor da Fa-
culdade de Letras de Lisboa.

Documentos e dados pouco co-
nhecidos serão explorados e algu-
mas ideias feitas deverão ser obje-
to de revisão, tudo integrado
numa visão que engloba o adven-
to, a transformação e a função da
nossa língua.

Os tópicos abordados serão: o

problema da datação da origem
da língua portuguesa; a formação
do território linguístico, em con-
sequência do movimento da Re-

conquista; modos de viver e de
falar no Minho medieval; as trans-
formações sofridas pela língua no
início do Renascimento e da ex-
pansão territorial; as perspetivas
de futuro para a língua num mun-
do globalizado.

"Quantos anos terá a língua por-
tuguesa? A origem da língua portu-
guesa não pode ser datada com
precisão. Os mais antigos docu-
mentos conhecidos são do tempo
de Afonso Henriques, mas a língua
começouaser falada bastante mais
cedo. Como se formaram, no terre-
no, as principais línguas da Europa?
O que poderia ter sido o mapa lin-
guístico da Península Ibérica?" são

algumas das questões a abordar
em cada sessão.

Uma língua falada em quatro
continentes num tempo de globa-
lização, e onde o número de falan-
tes cresce exponencialmente fora
do seu lugar de origem é uma lín-
gua que atravessa muitos desa-
fios, explica o docente: o que
muda, na língua portuguesa, du-
rante a primeira metade do sécu-
lo xv e como será o futuro do por-
tuguês são os temas a abordar nas
duas últimas sessões.

As lições decorrerão nos dias 13,
20, e27 de fevereiro, 6 e 13 de mar-
ço, sempre entre as 18.00 e as 19.00
na sala Luís Freitas Branco no CCB.

O próximo ciclo será sobre
Pe(n)sar o Português e decorre já a

partir de 5 de março no Colégio
São Tomás.
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