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Os substratos de Português deixaram, efetivamente, algumas marcas históricas 
que individualizam a nossa língua, das quais as mais conhecidas, como evoca Castro 
(2013), são a síncope das consoantes /l/ e /n/ intervocálicas e a convergência de grupos 
iniciais pl-, fl-, cl-, para uma consoante africada palatal. No entanto, ainda hoje é 
possível ver, sobretudo nos dialetos setentrionais, fenómenos fonéticos que têm uma 
clara motivação de substrato, como a palatalização e a fricatização de oclusivas sonoras. 
Todas estas marcas, sobretudo as primeiras duas, têm sido identificadas com a 
influência das línguas faladas na Gallaecia Magna (Piel, 1989 e Castro, 2013), 
subestimando-se o papel do substrato lusitano. Contudo, os relatos antigos e a 
investigação recente (Blazec, 2006) têm convergido na forte influência que o Lusitano 
terá tido na região hoje ocupada pela Galiza, por isso uma análise desta língua pode 
trazer dados bastante relevantes para a própria história da língua portuguesa.  

Um começo que permitirá ter uma noção mais exata da influência deste 
substrato no Português será o estudo da sua datação e posição na família indo-europeia. 
Após uma análise crítica das propostas que a ligam ao ramo céltico (Fonseca, 1958 e 
Renfrew, 1998), pré-céltico (Witczak, 2005) e itálico (Villar, 1991 e Prósper, 2002) e a 
principal causa desta oscilação, isto é, a preservação de *p inicial, pretendemos, 
recorrendo investigação sobre o assunto, recolocar a língua no ‘puzzle’ indo-europeu, 
seguindo um novo modelo de Garrett (1999), corroborado por Chang et al. (2015) e 
Anthony & Ringe (2015). Este será, como diria Piel (1989), um primeiro passo para 
ressuscitar “todas estas vozes, sobreviventes de um grande naufrágio (…) de que mal 
reza a história” e que só a linguística pode reconstruir. 

A comunicação terá a seguinte estrutura: (I) definição de substrato e 
apresentação geral da língua portuguesa numa perspetiva diacrónica, com especial 
atenção aos substratos galaico e lusitano, (II) discussão das diferentes propostas de 
enquadramento do Lusitano na família indo-europeia, contribuições desta língua para a 
construção do modelo do dialect continuum e inclusão dela neste último e (III) 
apresentação dos alguns fenómenos do português que têm motivação dos substratos 
galaico e lusitano. 
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