
 
 
 
 
ACADEMIA GALEGA DA LÍNGUA 

PORTUGUESA é uma instituição científica e 
cultural ao serviço do povo galego.  
 
Foi criada em 20 de setembro de 2008, tendo 
sido eleito presidente o professor Doutor José-
Martinho Montero Santalha, catedrático da 
Universidade de Vigo (Galiza).  
 
A sua Sessão Inaugural teve lugar em 6 de 
outubro do mesmo ano, no Centro Galego de 
Arte Contemporânea de Santiago de 
Compostela, com presença do Secretário Geral 
de Relações Institucionais da Junta da Galiza, e 
representantes da Academia das Ciências de 
Lisboa e a Academia Brasileira de Letras.  
 
Contou também com o apoio da Universidade 
de Santiago e a Fundación Caixa Galicia. Um 
vídeo-resumo é acessível na Internet na página 
web http://www.aglp.net 
 
 

A ACADEMIA tem 
publicado até ao 
momento um DVD 
com conteúdos da 
Sessão Inaugural, o 
primeiro número do 
Boletim da Academia e 
o anexo ao Boletim 
intitulado Galiza: 
Língua e Sociedade 
(XIV Ensaios). 
 

 
Em 17 de março de 2009 
uma representação da 
AGLP reuniu-se com a 
direção da ACADEMIA 
DAS CIÊNCIAS DE LISBOA 
para tratar temas de 
interesse conjunto, como a 
aplicação do Acordo Ortográfico e a elaboração 
do Vocabulário Ortográfico Comum.  

 
 
A Delegação da 
AGLP apresentou o 
projeto do Léxico 
da Galiza, como 
texto inicial para 
discussão, com o 
intuito de integrá-lo 
no Vocabulário 
Comum. 
 

Posteriormente, em 14 de abril, a Academia 
Galega participou numa sessão interacadémica, 
novamente na sede da ACL, em Lisboa, em que 
a Academia Brasileira de Letras apresentou a 5ª 
edição do seu Vocabulário Ortográfico, e a 
Delegação Galega deu a conhecer publicamente 
o Léxico da Galiza, corrigido e acrescentado. O 
presidente, Montero Santalha, salientou que o 
contributo galego «será adaptado em volume e 
caraterísticas conforme com os critérios que forem adotados 
para o Vocabulário Comum», tarefa que levará a 
cabo a Comissão de Lexicologia e Lexicografia 
da AGLP. 
 

 
 
Atualmente, além dos projetos sobre o léxico, 
estão em preparação o segundo número do 
Boletim e uma coleção de Clássicos Galegos.  



 

 
 
 
 
 
A ASSOCIAÇÃO CULTURAL PRÓ ACADEMIA 

GALEGA DA LÍNGUA PORTUGUESA foi 
constituída em 1 de dezembro de 2007 em 
Santiago de Compostela, Galiza, para promover 
a criação da Academia Galega da Língua 
Portuguesa (AGLP), cujo objetivo principal é 
integrar o pensamento galego no âmbito da 
Lusofonia através do relacionamento com 
outras instituições semelhantes, galegas e 
lusófonas. 
 
 
Em 7 de abril de 2008 uma representação da 
Associação participou na Conferência 
Internacional / Audição Parlamentar na 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA de Portugal, 
sobre o tema do Acordo Ortográfico, 
manifestando a nossa posição favorável à 
unidade da língua. 
 
 

 
Os fins estatutários da Ass. Cultural Pró AGLP 
são: «Promover, colaborar, assistir e contribuir 
materialmente à constituição e desenvolvimento 
da ACADEMIA GALEGA DA LÍNGUA 
PORTUGUESA» e «Promover ações de 
colaboração de personalidades dos diversos 
âmbitos da sociedade nas atividades da AGLP».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para isso solicitamos a tua colaboração tanto nas 
atividades da Associação como no apoio 
económico. As quotas anuais estabelecidas são: 
 
Ordinária:  30 Euros 
Institucional:  50 Euros 
Simbólica:  10 Euros (desempregados, 
aposentados, estudantes e centros sociais) 
 
 

 
Para realizar a tua inscrição precisamos dos 
dados a seguir: 
 
1.- Nome, sobrenome e número do 
Documento Nacional de Identificação 
 
....................................................................................... 
 
2.- Número de conta bancária 
 
....................................................................................... 
 
3.- Tipo de quota 
 
....................................................................................... 
 
 
4.- Conta de correio electrónico 
 
....................................................................................... 
 
Envia-nos os dados a este endereço: 
 

Associação Cultural Pró AGLP 
Rua de Castelão, 27 

Apdo. 128, 15900 Padrão (Galiza) 
 
Ou mais rápido por correio electrónico: 
 

tesouraria@aglp.net 
pro@aglp.net  

Muito obrigad@s! 


