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O QUE MUDA NA ORTOGRAFIA DA LÍNGUA PORTUGUESA?

A língua portuguesa em números …

 1143 - Ano da constituição de Portugal como nação. A língua utilizada era, então,
o galaico-português (como o nome indica, uma língua comum a Portugal a à
Galiza).
 1175 - Data do documento mais antigo escrito em língua portuguesa (Notícia de
Fiadores).
 1290 - Data em que D. Dinis decretou que o português, conhecido até então
como “língua vulgar”, passasse a ser conhecido como língua portuguesa e
oficialmente usado nos documentos, em detrimento do latim.
 1911 - Ano da maior reforma ortográfica alguma vez aplicada à língua
portuguesa.
 1945 – Nova convenção ortográfica. Deixa de se usar o trema em Portugal.
 1973 - São promulgadas alterações em Portugal, reduzindo as divergências com
o Brasil. A avozinha e o Eusebiozinho (de Os Maias) perdem o acento.
 1990 - Data do tratado que deu vida ao Acordo Ortográfico recentemente
entrado em vigor.
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 2006 - Fundação, em São Paulo (Brasil), do Museu da Língua Portuguesa.
 2009 - Entrada em vigor, em Portugal, do Acordo Ortográfico.
 2011 - Aplicação do Acordo nas escolas com a adoção das novas regras. Ainda
não há orientações oficiais definidas para a aplicação das regras nos currículos.
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 2015 - Fim do período de transição (de seis anos) e aplicação plena das regras do
Acordo.
 6912 - O número de línguas faladas no mundo.
 269 - Milhões de pessoas que falam (como língua materna ou 2ª língua) a língua
portuguesa.
 335 - Previsão do número de milhões de falantes da língua portuguesa em 2050.
 7 - O número de países lusófonos signatários do Acordo Ortográfico: Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Depois de
obter a independência, Timor Leste também aderiu ao acordo.
 6 - O lugar que a língua portuguesa ocupa no mundo, segundo a última edição do
livro The Ethnologue: languages of the world. As cinco línguas mais faladas são,
por esta ordem, as seguintes: o mandarim, o hindi, o inglês, o espanhol e o
árabe. O português é, também, a 6ª língua mais utilizada na Internet.
 2 - Para a empresa americana Textwise, o português era, em finais de 2010, a 2ª
língua mais utilizada no Twitter (11% das mensagens), depois do inglês (61%) e à
frente do japonês (6%) e do espanhol (4%).
 1,6 - Percentagem de palavras que são alteradas, em Portugal, com o Acordo
Ortográfico.
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SABIA (S) …?

