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O nome dos portugueses 
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[INÉDITO. Conferência no col. comemorativo dos 25 anos do Centro de Linguística da 

Universidade do Porto] 

 

1. Acham alguns que a atribuição do nome aos recém-nascidos é um acto com 

implicações transcendentais, pelo qual se invoca a protecção de uma entidade religiosa 

(o santo do dia, do local ou da particular devoção, no universo cristão ou, em outras 

religiões, nomes de divindades ou conceitos hieráticos), ou  um acto pelo qual se evoca 

e toma por protectora uma personagem relevante da história da comunidade ou da 

linhagem familiar (seja um herói nacional, seja um avô). Este entendimento recobre 

também a atribuição de nomes com potência mágica, de antiquíssima tradição, que se 

manifesta ainda hoje em livros do tipo Escolha o nome do seu bébé, que dão pretensos 

significados a cada nome, geralmente qualidades morais e intelectuais positivas que se 

supõe ficarem coladas ao portador do nome, como se de um amuleto se tratasse. E, 

com alguma generosidade, pode ainda integrar-se nesta concepção transcendental a 

prática de replicar no recém-nascido o nome de uma celebridade do momento, sintoma 

de quão alcançados são os horizontes espirituais do apadrinhador, especialmente 

quando o nome em causa vem de efémero artista de variedades ou de futebolista de 

desgaste rápido. Em contraste com tudo isto, acham outros que o nome próprio, ou 

prenome, é o vocábulo ou vocábulos que ocupam a primeira posição na sequência de 

nomes que cada pessoa usa e que servem para a distinguir dos restantes indivíduos do 

seu grupo. 

Quanto ao nome de família, ou apelido, acham alguns, estes mesmos racionalistas que 

acabo de mencionar, que ele é um dos vocábulos que ocupam as posições finais na 

sequência de nomes, com funções simultaneamente conjuntivas e separativas: 

conjuntivas porque identificam todos os indivíduos que pertencem e pertenceram a 

uma mesma família, e separativas, pois os distinguem de todos os que não pertencem a 

essa família, muito especialmente se são portadores do mesmo nome próprio. Mas 

outros acham que o nome de família tem tudo a ver com a história. Destes, alguns têm 

da história uma visão essencialmente genealógica, reconhecendo no nome um bem que 
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é transmitido entre as gerações pertencentes a uma linhagem consanguínea, que pode 

ser reclamado como qualquer outra peça do património familiar e que, dentro da lógica 

da posse de bens, deve ser conservado intacto e, quando possível, aumentado por 

acumulação. Esta visão é favorecida por quem pertence à aristrocracia ou a ela gostaria 

de pertencer, pois só os nomes das famílias desse sector da sociedade possuem registo 

suficientemente antigo para serem avaliados quanto à sua perdurabilidade. No 

entanto, há outros modos de apreciar a existência histórica do nome de família: a uma 

visão mais social da história não escapará o interesse da perda da função patronímica 

de nomes como Henriques, ou da distribuição regional de certos apelidos, 

especialmente se forem resultantes de nomes de profissão ou de alcunhas, ou do facto 

muito ignorado de numerosos portugueses terem chegado ao século XX sem disporem 

de qualquer nome de família. 

Por mim, sem deixar de reconhecer a bondade de algumas das visões aqui 

rapidamente enunciadas, sou dos que preferem ver os nomes próprios e os apelidos 

como unidades linguísticas, vocábulos de gramática difícil, de etimologia talvez não 

tão problemática, que merecem de linguistas e gramáticos uma atenção mais assídua e 

diversificada que aquela que têm recebido. São enormes, é certo, as dificuldades. A 

gramática da Academia Espanhola acha que «é difícil fundamentar [a distinção entre 

nomes próprios e nomes apelativos] com critérios gramaticais, provavelmente porque 

nada tem que ver com a Gramática» (Real Academia, 172, cit. por Bosque-Demonte, I, 

79). Nas mesmas águas parece navegar a gramática de Bosque e Demonte, quando 

admite que os nomes próprios constituem uma categoria não exclusivamente 

linguística, desprovida de conteúdo léxico codificado e por isso dependente da relação 

com factores extralinguísticos (Bosque-Demonte, I, 79). O comportamento diferenciado 

do nome próprio em diversas línguas contribui para evidenciar a sua especificidade e a 

dificuldade de ser descrito ortodoxamente como classe de palavras: se o uso de 

maiúsculas como inicial é uma marca gráfica constante, já a possibilidade de os nomes 

próprios terem uma flexão de género e de número varia de língua para língua e, dentro 

de uma língua, pode assumir uma variação de tipo diafásico (compare-se as senhoras 

Cardosas com as senhoras Cardoso). A morfologia é frequentemente posta à prova nas 

suas concepções: qual o estatuto de dependência ou autonomia do diminutivo em 
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relação ao nome pleno? A própria noção de palavra entra em dificuldades frente ao 

desejo de que sequências de apelidos como Eça de Queiroz ou Soares de Albergaria sejam 

considerados como um único vocábulo composto. A sintaxe e principalmente a 

semântica do nome próprio suscitam da parte dos autores tratamentos que evidenciam 

a complexidade e, por vezes, o paradoxal das questões relacionadas com o conteúdo e 

a referência. Para Bechara, por exemplo, «cada João, cada Isabel e cada Açores é uma 

pessoa ou ilha considerada como indivíduo inconfundível com as demais pessoas». De 

onde deduz que dois nomes João «não representam a rigor uma só palavra» (Bechara, 

13).  

Seria possível inventariar mais extensamente, com base em gramáticas e estudos 

analíticos relativos a diversas línguas, as dificuldades reconhecidas e as omissões que 

caracterizam o tratamento dispensado pelos linguistas ao nome próprio. O facto de a 

língua portuguesa ter sido galardoada, há quase oitenta anos, com a monumental 

Antroponímia de Leite de Vasconcellos, ou de a recente Gramática Descriptiva de la 

Lengua Española, dirigida por Ignacio Bosque e Violeta Demonte, dedicar um longo 

capítulo ao nome próprio, não anulam a constatação de que este é um domínio menos 

visitado pelos estudiosos. Vou tentar apresentar algumas razões por que me parece 

oportuno, e mesmo indispensável, que entre nós seja dada mais atenção ao nome 

próprio como objecto de estudo linguístico, quer no plano da recolha e classificação de 

dados, quer em uma reflexão que se traduza em doutrinas de aplicação. 

 

2. Em Portugal, há dois processos linguísticos com elevado índice de uso que são 

regulamentados por lei: um, que afecta toda a população escolarizada, é a sujeição da 

língua escrita a uma norma ortográfica definida por decreto da Presidência da 

República; o outro, que é mais geral, pois afecta a totalidade da população, é a escolha 

dos nomes próprios e dos apelidos dos recém-nascidos, traduzida no seu registo civil.  

 

3. Quanto à ortografia, como se sabe, vigora em Portugal uma norma acordada por 

tratado internacional com o Brasil em 1945, e modificada pontualmente em 1973. Uma 

nova norma ortográfica foi penosamente acordada em 1990 para ter aplicação em todos 

os países de língua oficial portuguesa, mas apenas em Cabo Verde, no Brasil e em 
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Portugal (Decreto da Presidência da República 43/91, de 23 de Agosto) ela foi objecto 

de aprovação final, não tendo sido regulamentada para entrar em vigor por qualquer 

destes países. As perspectivas de essa nova ortografia ser aplicada parecem cada vez 

mais remotas, sendo ela relevante apenas pela polémica que a precedeu e pelas 

tendências doutrinais que a informam. Em consequência da polémica, diversos 

projectos ortográficos, muito desiguais em ideologia e apuro técnico, foram 

sucessivamente elaborados pelas Academias portuguesa e brasileira: o primeiro, que se 

esperava consagrasse propostas formuladas desde 1968, foi afinal elaborado em termos 

completamente inovadores em 1986 e teve muito poucos defensores, pois procurava 

atingir a uniformização das distintas ortografias nacionais através da não-marcação das 

diferenças fonológicas e morfológicas existentes; seguiu-se outro projecto em 1988, 

reformulado pelas Academias e também mal acolhido pelo público, e finalmente o 

projecto de 1990, que adoptou o princípio da uniformização fraca, segundo o qual a 

norma ortográfica do português é compatível com variantes nacionais, o que conduz a 

soluções de dupla ortografia que, como apontam os seus críticos, pouco se afastam da 

situação actual. O facto de este projecto, apesar de aprovado, não ter entrado em vigor 

por razões basicamente políticas leva a pensar que, após quase um século de tentativas 

de dotar a língua portuguesa de uma ortografia única para os vários países que a 

usam, não parece viável alcançar no futuro um objectivo que não convence quanto à 

sua indispensabilidade e que cada vez menos se adequa à evolução divergente da 

nossa língua nos vários territórios e à ainda mais divergente opinião que a seu respeito 

têm os linguistas e o público em geral. Aberto está o caminho para as reformas 

ortográficas que, mais tarde ou mais cedo, cada país precisará de promover em 

separado, por causa das suas necessidades de escolarização, e que inevitavelmente irão 

acomodar-se aos sistemas fonológicos e morfológicos dominantes em cada um. Com 

isso, perderá algo do seu simbolismo a imagem gráfica do português como língua 

internacional.  

Também perdeu autoridade normativizante a Academia das Ciências de Lisboa, 

organismo a quem cabe por lei aconselhar o governo em matéria linguística. A 

primeira desautorização veio do próprio governo, que criou durante a refrega de 1986 

um outro organismo encarregado de lidar com o problema ortográfico, a Comissão 
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Nacional da Língua Portuguesa, ao qual aliás também não deu continuado apoio 

político. Mas decisiva foi a verificação de que em certos sectores da sociedade (penso 

mais nas universidades e centros de investigação do que nos polemistas de jornal) 

havia competência e interesse para discutir problemas de norma linguística e para 

sugerir soluções que, em certos casos, vieram a ser adoptadas nos projectos 

académicos, com ou sem reconhecimento da fonte (Castro, Duarte e Leiria, 1987). Foi a 

pensar nesse papel desempenhado pelos linguistas que propús, há pouco, que 

dedicassem o mesmo tipo de atenção aos problemas do nome próprio. 

 

4. A normativa do nome acha-se condensada no artigo 103.º do Código do Registo Civil 

(Anexo I). Em rigor, a atribuição do nome aos recém-nascidos não é objecto de 

regulação sistemática, pois muitos dos nomes atribuídos têm elevada frequência e são 

universalmente reconhecidos como fazendo parte do onomástico português, pelo que 

não precisam de verificação. São os nomes de baixa frequência e as novas criações que 

justificam os cuidados do legislador.  

Conto rapidamente como essa regulação é exercida: a função normativizante, em 

Portugal, cabe ao Ministério da Justiça, mais exactamente às conservatórias de Registo 

Civil. É aos seus balcões que os casos normais decorrem na totalidade; caso normal é 

aquele em que a pessoa que pretende registar um recém-nascido indica um nome que o 

funcionário da conservatória imediatamente aceita; para tal, basta que sejam indicados 

não mais de dois nomes próprios que pareçam familiares ao funcionário e não mais de 

quatro apelidos a que tenha direito verificável por certidão. São muito raros os casos 

em que o processo não fica decidido deste modo, que faz apelo, fundamentalmente, ao 

conhecimento empírico que o funcionário tem do corpo antroponomástico da língua 

portuguesa. Se ele tem dúvidas quanto a um nome próprio, pode recorrer em primeira 

instância a duas listas que circulam entre as conservatórias e são periodicamente 

actualizadas pelos serviços centrais. Essas listas – uma de nomes recusados, outra de 

nomes admitidos, de que voltarei a falar daqui a pouco – são elaboradas a partir das 

decisões que foram tomadas pelos serviços centrais em resposta a uma consulta das 

conservatórias. Esta consulta, que constitui a segunda instância, só tem lugar se os 

interessados, verificando que o nome pretendido está na lista de recusados, insistem no 
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pedido ou se, não estando o nome nessa lista, o funcionário continua a duvidar da sua 

aceitabilidade. Assim, tanto aqueles casos em que o nome figura na lista dos 

autorizados, como os casos em que os interessados se conformam com a recusa e 

mudam de pretensão, ficam resolvidos na conservatória. Sobem aos serviços centrais e 

são objecto de consulta apenas os casos de insistência e de dúvida. Desses, cerca de 

quarenta por cento acabam por receber parecer favorável, pelo que o registo do nome é 

autorizado. Tratando-se geralmente de nomes invulgares, que qualquer falante de 

português hesitaria em reconhecer como pertencendo à língua, é este um resultado 

inteiramente natural e que não põe em causa o sistema. Outros motivos o fazem. 

Antes de passar a isso, importa dar uma melhor ideia dos números de que estou a 

falar. O sistema de consulta e autorização está a funcionar há cerca de cinquenta anos, 

tendo sido o primeiro consultor do Ministério da Justiça um gramático, o Padre Raúl 

Machado. Seguiram-se em sequência os Professores A. H. de Oliveira Marques, 

Eduardo Borges Nunes e António Guerra, todos eles professores de paleografia da 

Faculdade de Letras de Lisboa, o que dá uma curiosa visão de como a natureza dos 

problemas onomásticos não parecia ser captada pelos responsáveis de então. 

Finalmente, e desde há pouco mais de três anos, é este linguista que se ocupa da 

função.  

As listas de nomes autorizados e recusados, que mencionei antes, são o produto 

acumulado dos pareceres destas cinco pessoas: entre 1950 e 1999, foi recusado o registo 

de 2110 nomes próprios, o que dá uma média de 42 consultas recusadas por ano; a lista 

de autorizados, de que não me ocuparei, tem uma dimensão ligeiramente inferior. Um 

exame mais rigoroso concluiria, com certeza, que ao longo de todo o período a 

proporção de quarenta por cento de autorizados e sessenta por cento de recusados se 

tem mantido estável. A média anual de consultas não ultrapassou, em cinquenta anos, 

os oitenta casos. Nos meus anos, o quadro tem sido um pouco mais elevado: 

 

Ano 1998 1999 2000 2001 

Nº consultas 93 130 144 90 

 

O decréscimo de consultas no ano em curso tem vários motivos: além de o número 

valer para dez meses apenas, este ano deixaram de ser feitas consultas relativas a 
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nomes de inspiração hindú e islâmica (como Ajit, Darshil, Dikshita, Dineshchandra, 

Jaiantcumar, Mahendra, Pruthviraj), casos especiais que eram autorizados um pouco à 

margem da lei, mas agora não carecem de consulta por estarem contemplados na nova 

lei de liberdade religiosa (Lei nº 16/2001, de 22 de Junho, art. 8º: «A liberdade de 

consciência, de religião e de culto compreende o direito de: ... h) Escolher para os filhos 

os nomes próprios da onomástica religiosa da religião professada»). Além disso, 

diminuiram consideravelmente as consultas relativas a apelidos compostos, devido a 

uma instrução difundida por todas as conservatórias e que teve o efeito pretendido de 

desencorajar pedidos inviáveis. Não terei tempo de apresentar detalhadamente este 

caso; ele revela uma tensão que existe entre a regra dos quatro apelidos permitidos e o 

gosto por nomes muito longos, tensão fácil de interpretar sociologicamente. 

Comparadas com o número anual de registos efectuados (que soma à natalidade as 

naturalizações), as médias inferiores a uma centena de consultas tornam bem evidente 

como são pouquíssimos os casos em que o registo do nome não fica resolvido no 

balcão da conservatória. Mas estes poucos casos não são desprovidos de interesse, 

como já salientei. Eles valem por forçarem a explicitação dos critérios decisórios, por 

questionarem a sua pertinência e por evidenciarem as fragilidades de vária ordem que 

o sistema contém. Defino fragilidade, neste contexto, como a falta de recursos específicos 

ou a inadequação dos existentes para garantir que a atribuição do nome pessoal seja 

feita em condições de respeito tanto pelos direitos individuais dos requerentes, como 

pela tradição onomástica nacional. Julgo reconhecer fragilidades deste tipo em duas 

áreas: a prática de registo do nome e o articulado do artigo 103.º  do código. Como as coisas 

que há para dizer a respeito do primeiro destes temas são muitas, ocupar-me-ei apenas 

dele, deixando para outra oportunidade o exame da redacção do articulado legal. 

 

5. Quando descrevi a prática de registo, ficou saliente o papel decisivo que 

desempenha a lista de recusados. Esta não é, nem poderia ser, homogénea e inspirada 

por um espírito inalterado. Dadas as diferenças de formação dos sucessivos 

consultores que a originaram, e a evolução do quadro legal em que actuavam, não 

admira que os pareceres de uns não pudessem ser subscritos pelos outros. Já me 
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aconteceu inverter pareceres antigos, mas mais interessante do que isso é o resultado 

da análise a que vou agora submeter a lista. 

Como disse, entre 1950 e 1999 foi recusado o registo de 2110 nomes próprios e não há 

dúvidas de que a recusa foi justificada em relação à maioria destes nomes. De facto, 

encontram-se entre eles 616 nomes que são estrangeiros (Annie, Idriss), 376 são 

combinações fantasiosas a partir de partes de nomes já existentes (Dilarmando, Favarte, 

Elisângela), 96 são diminutivos (Bibi, Guto, Lena), 213 apresentam formações 

graficamente defeituosas (Bauduino, Caionara, Catuchia, Djon, Jassufina, Jeovane), 105 são 

substantivos ou adjectivos comuns (Bonança, Cardo, Franzina, Homem, Magnífica, Nívea, 

Ovnis, Paúl, Valquíria, Valquírio), 89 são apelidos (Álvares, Barbosa, Salazar), 56 são 

topónimos (Lisboa, Portugal, Sinai, Vilnius). Ao todo, são cerca de 1550 os vocábulos que, 

por pertencerem a uma destas categorias que não podem, por tradição ou demérito 

próprio, servir de nome próprio pessoal, foram recusados em Portugal durante os 

últimos cinquenta anos. Assinale-se que estas categorias representam um guia precioso 

na apreciação de novos casos, na medida em que constituem uma espécie de catálogo 

de tendências não aceitáveis da atribuição do nome pessoal e da respectiva 

jurisprudência. 

Os outros 550 nomes recusados não se integram nessas categorias mais óbvias e, na 

verdade, levantam a questão da justeza da decisão que em relação a eles foi tomada. 

Confrontados com a lista telefónica nacional, que aquém do arquivo de identificação 

constitui o maior repertório onomástico português, verifica-se que 220 nomes 

recusados são actualmente usados pelo menos por um assinante dos telefones. Isto 

corresponde a mais de dez por cento do total de recusados, percentagem que com 

justiça temos de considerar elevada. 

Esses nomes com atestação única ou baixa, indício certo do seu carácter marginal, 

podem ter duas explicações: ou já tinham sido registados em data anterior a ter sido 

emitido parecer negativo (p. ex., antes de 1950) ou foram aceites por um funcionário 

que não teve em conta a lista de recusados. Esta segunda possibilidade constitui, 

evidentemente, uma falha do sistema. Mas ela é desculpada, em parte, pelo facto de a 

própria lista não ser isenta de erros: é que alguns dos nomes que nela figuram são, 

apesar disso, muito frequentes. 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   NOME DOS PORTUGUESES 

 

 9 

O caso mais espectacular é o das duas variantes Domitília e Domicília, que não serão 

autorizadas por qualquer funcionário que tenha presente a lista, mas que hoje são 

usadas por quase meio milhar de assinantes de telefone. O nome feminino Dilar é 

usado por mais de 200 assinantes. Aguinaldo, Dília, Erminda, Dulcínia, Atanásio, Maria de 

Lourdes e Victor são nomes com mais de uma centena de atestações cada. Muitos outros 

nomes constantes da lista parecem familiares e não se vê bem por que foram recusados: 

Jofre, Juvelino, Jasmim, Cilene, Celinda, Elso, Almir, Clarissa, etc. Reproduzo no Anexo II a 

parte da lista contendo nomes com atestação igual ou superior a dez ocorrências. 

 

Estes dados permitem as seguintes observações: 

a) A lista de recusados não é estritamente observada pelas conservatórias. 

Muitos funcionários não tiveram dúvida quanto aos nomes acima apresentados, não 

consultaram a lista e autorizaram o registo baseados no seu conhecimento empírico. 

Ou consultaram a lista e decidiram não a ter em conta. 

b) Mas um funcionário que tenha dúvidas quanto a um destes nomes poderá 

recusar o seu registo com base na lista. Se os requerentes acatarem essa decisão, ficarão 

assim privados de uma escolha legítima e que, em outras circunstâncias, lhes teria sido 

permitida, como o foi a outros requerentes.  

c) Existe, pois, no actual sistema um potencial elemento criador de 

desigualdade no tratamento de escolhas idênticas. Elemento que não pode ser assacado 

aos funcionários de atendimento, nem às suas conservatórias, mas ao próprio sistema.  

d) O sistema não precisa de ser alterado, pois funciona bem para as situações 

normais, que são esmagadoramente maioritárias. Basta que seja melhorado através da 

criação de um instrumento de referência mais seguro que a lista de recusados e que 

seja de acesso público. Esse instrumento está a ser projectado pelos responsáveis 

competentes do Ministério da Justiça e assumirá possivelmente a forma de uma base 

de dados contendo os nomes dos portugueses que obtiveram bilhete de identidade. 

Como os registos informáticos vêm desde 1970, há assim a possibilidade de essa base 

abranger grande parte da população portuguesa do século XX. Não estou habilitado a 

pormenorizar as características da base, mas gostaria que linguistas, além de outros 
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especialistas, participassem nas consultas relativas à construção e entrada em 

funcionamento desse grande repertório onomástico. 

Ele substituirá a lista de recusados com diversas vantagens: o seu fundamento não 

serão os pareceres dos consultores, mas os nomes realmente usados pelos portugueses; 

o facto de um nome, mesmo que aberrante, ser usado por um pequeno número de 

pessoas constitui motivo para se repetir o seu registo; por isso os pais, ao escolher o 

nome para o seu filho, saberão que qualquer nome do repertório lhes está facultado; e 

saberão ao mesmo tempo que qualquer pretensão neologista não apoiada pelo 

repertório será examinada com instrumentos muito mais certeiros que os actualmente 

existentes. 

 

6. De facto, além destas vantagens evidentes para a escolha e aceitação do nome ao 

balcão da conservatória, o repertório terá consequências sobre a actual prática de 

consulta. Antes de mais, é de prever que haja uma redução muito grande dos casos a 

examinar. Depois, quando confrontado com um nome raro e de formação estranha, o 

consultor poderá verificar se ele dispõe de uso, qual a sua frequência e se existem 

formas mais consensuais, de que ele seja variante desencaminhada. Quem estuda a 

antroponímia portuguesa sabe como é escassa a bibliografia de apoio: os trabalhos de 

Leite, Cortesão, José Joaquim Nunes, Joseph Piel e Dieter Kremer reportam-se 

principalmente a épocas antigas da língua e só ocasionalmente desempenham um 

papel decisivo na resolução dos casos que hoje se apresentam. Não deixam, contudo, 

de permitir resultados espectaculares: deve haver por aí um menino com Ataíde por 

nome próprio e não, como se esperaria, apelido, graças em parte ao dicionário de 

Machado, que dá uma ocorrência do mesmo uso fornecida pelo Diário de Notícias, mas 

principalmente graças ao Hispano-gotisches Namenbuch de Piel e Kremer, segundo o 

qual o nome Ataíde foi formado a partir do germânico Atan-itus, que está atestado na 

mais antiga documentação (HGN 29.7) como nome próprio. Embora as suas atestações 

portuguesas antigas sejam já como topónimo, e depois como nome de família, pode 

dali depreender-se que começou por ser um nome próprio e que esse valor chegou aos 

nossos dias, por ocultas vias de tradição local ou familiar. Para a língua moderna, é de 

utilidade constante o dicionário onomástico de Machado, que recorre a fontes recentes 



Página de Ivo Castro (FLUL/CLUL)   NOME DOS PORTUGUESES 

 

 11 

como a imprensa e listas telefónicas, mas desaconselhável o de Manuel de Almeida, 

que abunda em formas improváveis e incomprovadas. Mas o instrumento mais rico, 

como ficou provado na desmontagem da lista de recusados, é a lista telefónica 

nacional, consultável em linha pela internet, que no entanto tem limitações: abrange 

apenas certos sectores da população, não distingue nacionalidades, não distingue entre 

assinante e cidadão, recusa-se a dar nomes de frequência muito elevada, nem sempre 

permite saber se o nome é próprio ou apelido. 

O repertório onomástico em projecto superará facilmente todos estes materiais e terá 

ainda a vantagem de permitir que sejam feitos, com bastante segurança estatística, 

estudos sobre as principais classes de nomes próprios, o seu comportamento através 

dos tempos e as tendências que se detectam actualmente na escolha e formação de 

nomes. Porque não é apenas de bibliografia que o consultor está desacompanhado: no 

campo da antroponímia portuguesa, faltam também, e duramente, a doutrina que 

justificará as atitudes normativas e a reflexão linguística que justificará tal doutrina. 

 

7. Nem sempre foi assim. Se recordarmos o que foi a legislação portuguesa do nome 

nos seus inícios, ou seja após a República, verificamos que até certo ponto ela assentava 

em bases doutrinárias bastante claras, porque tradicionais: o Código do Registo Civil 

de 1911 estipulava (art. 143.º) que o nome próprio pode ser escolhido «nos diferentes 

calendários» religiosos, nesse aspecto prosseguindo uma tradição antiga que Leite de 

Vasconcellos reconhecia: «Sendo os Portugueses, como são, povo catolico, ninguem se 

admirará de que eles vão muitas vezes á religião escolher nomes» (Leite, 84). O código 

admitia ainda que fossem usados os nomes de «personagens conhecidas na história», 

prática tradicional igualmente registada pelo Doutor Leite; que anota sem comentário 

crítico novidades republicanas como chamar-se às meninas Outubrina, Nova Pátria e 

Aurora de Cinco de Outubro. O que o código de 1911 exclui é que possam servir de nome 

próprio os nomes de família, bem como os de «cousas, qualidades, animais ou 

análogos».  

O código salazarista de 1932 (art. 242.º) mantém intactas as mesmas disposições, com 

uma única diferença: deixam de poder ser dados nomes que envolvam referência 

política.  
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O código de 1958 (art. 123.º) adiciona às restrições uma que pode ser entendida como 

reacção ao cosmopolitismo crescente da sociedade, já que até então não parecera 

necessária: «Os nomes próprios devem ser portugueses», sem precisar o que por tal se 

entende.  

Isso mantém-se no código de 1967 (art. 130.º), mas condimentado por importantes 

concessões aos nomes estrangeiros. Estes são aceites pelo registo civil na sua «forma 

originária» se o registando for estrangeiro ou tiver outra nacionalidade além da 

portuguesa. Mas também podem ser aceites para registandos portugueses, desde que o 

nome seja traduzido ou seja «adaptado, gráfica e foneticamente, à língua portuguesa». 

Temos, assim, pela primeira vez admitido o processo de aportuguesamento de nomes 

estrangeiros, que continua até hoje e precisa de ser discutido; esta medida diverge da 

prática brasileira, que sempre admitiu nomes estrangeiros na forma originária. Esta 

abertura, mais aparente que efectiva, foi acompanhada no  mesmo código de 1967 de 

uma revolução: deixou de ser obrigatório que os nomes fossem escolhidos entre nomes 

de santos e figuras históricas, bastando que, como anteriormente, não tivessem 

referências políticas, não fossem denominações fantasiosas, nomes de família, de 

coisas, animais e qualidades. Uma possível consequência desta novidade é o declínio 

do nome Maria enquanto determinado de sintagmas do tipo Maria de qualquer coisa, que 

precisa de ser medido e confrontado com o seu recente reaparecimento a solo. Outra 

consequência, e grave, é que passou a ser possível importar nomes estrangeiros que, 

com adaptação ou mesmo sem ela, satisfazem todos os requisitos gráficos e fonéticos 

portugueses, não falam de política e não são nomes de família, coisas, animais ou 

qualidades. Veja-se: nos Estados Unidos circulam nomes como Ali, Amar, Amaria, 

Desta, Dobre, Monta, Nada, Neva, Nona, Numa, Tal, Todos, Uma, Una, Vasava, que, por 

corresponderem em português a formas verbais ou a pronomes e advérbios, escapam 

entre as ressalvas do código e apenas aguardam um pai desavisado que os escolha. 

Poderia dar exemplos actuais de escolhas excêntricas, mas fico-me por um do Doutor 

Leite: certo pai chamou à sua filha Volta, em memória de outra já falecida, que se 

chamava Ida (Leite, 90).  
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Regressando aos códigos: o de 1978 não alterou estas disposições e o de 1995 chegou à 

redacção que vigora actualmente. Como prometi não entrar na discussão dessa 

redacção, resta-me agora tratar de mais um assunto antes de terminar. 

 

8. Esta evolução das leis suscita algumas interrogações. Como se pode ver, algumas 

categorias de nomes foram constantemente rejeitadas como fonte de nomes próprios: 

além dos nomes estrangeiros, nunca foi permitido dar a pessoas nomes de coisas, 

excepto tratando-se de «nomes muito vulgares», como ressalvaram alguns códigos. 

Também os nomes de família, enquanto tal, não podem servir de nome próprio, o que 

não quer dizer que certos nomes não tenham as duas naturezas: recorde-se aquele 

Ataíde de que falei há pouco.  

Mas a legislação nada diz dos topónimos: onde está, portanto, a razão de ser de os 

consultores do Ministério de Justiça terem recusado 56 topónimos como nomes 

próprios? Não contesto a recusa, que também recomendo em casos idênticos, mas 

simplesmente aponto que aqui está uma situação de falta de apoio doutrinal às 

decisões que são tomadas. Julgo reconhecer no topónimo um nome que tem muitas 

afinidades com o nome de família (de que é aliás uma das grandes fontes), prestando-

se por isso melhor a ressaltar os laços existentes entre um grupo de indivíduos do que 

a distinguir entre si os membros do grupo, função maior do nome próprio. 

E o que são as «denominações de fantasia» que os códigos de 1967 e de 1978 

condenam? Serão as combinações mais ou menos acronímicas de partes de nomes, em 

que o filho recebe por nome metades coladas dos nomes dos pais? Essa prática tem 

grande voga no Brasil e tem sido reprimida entre nós; arredados os motivos de gosto, 

haverá razões para não aceitar uma prática que era familiar aos nossos antepassados 

godos? Ou refere-se a expressão «denominações de fantasia» às numerosas formações 

defeituosas, deturpações fonéticas ou ortográficas, adaptações semicultas de nomes 

estrangeiros, que de uma maneira ou de outra decorrem sempre de um estranho desejo 

de dar à geração seguinte nomes que nem nós nem os nossos anteriores tivémos? 

Recusar estas aberrações não é problema: faz-se por estritas razões técnicas. 

Também parece pacífica a atitude negativa em relação aos diminutivos, apesar de os 

códigos os ignorarem completamente. O hipocorístico tem um elemento comum nas 
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suas várias modalidades: é denominação alternativa de um indivíduo, obtida pela 

redução ou a transformação do seu nome próprio, criada no círculo restrito dos seus 

íntimos e deles privativa. O seu carácter secundário vem de conservar pelo menos uma 

sílaba, ou um fonema saliente, do nome próprio, nem sempre muito fáceis de 

reconhecer. É insensato querer registar um diminutivo como nome próprio, porque 

assim se destruiria o seu grande efeito, que é o de separar os que sabem e podem 

utilizá-lo de todos os outros. Entre estes figura o Estado: sendo o nome registado na 

conservatória um dos dispositivos pelo qual o Estado reconhece um determinado 

cidadão, e que prefere para se dirigir a ele, ninguém esperará que o trate por Toneca. 

Estas parecem ser, pelo que tenho observado, as principais categorias de nomes que 

não podem ser dados, sem condições, aos portugueses. Uma jurisprudência de meio 

século exercida sobre elas não consegue impressionar pela linearidade nem pela 

coerência e, principalmente, não consegue evitar que elas sejam constantemente 

engordadas com novas propostas. A prática de registo do nome não garante absoluta 

igualdade de tratamento a cidadãos com pretensões idênticas. Necessita-se de uma 

definição rigorosa e completa da antroponomástica nacional, sector da nossa língua a 

que por ora temos um acesso muito intuitivo e lacunar. Trata-se, sem dúvida, de um 

desafio sério à capacidade dos linguistas, mas não tão sério que não possa ser confiado 

a linguistas. 
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Anexo I 

Decreto-lei n.º 131/95, de 6 de Junho, alterado pelo decreto-lei n.º 36/97, de 31 de Janeiro.  

 

O texto do art. 103.º (Composição do nome) é o seguinte:  

«1. O nome do registando é indicado pelo declarante ou, quando este o não faça, pelo 

funcionário perante quem foi apresentada a declaração. 

2. O nome completo deve compor-se, no máximo, de seis vocábulos gramaticais, 

simples ou compostos, dos quais só dois podem corresponder ao nome próprio e 

quatro a apelidos, devendo observar-se, na sua composição, as regras seguintes: 

a) Os nomes próprios devem ser portugueses, de entre os constantes da onomástica 

nacional ou adaptados, gráfica e foneticamente, à língua portuguesa, não devendo 

suscitar dúvidas sobre o sexo do registando; 

b) São admitidos os nomes próprios estrangeiros sob a forma originária se o 

registando for estrangeiro, houver nascido no estrangeiro ou tiver outra 

nacionalidade além da portuguesa; 

c) São ainda admitidos os nomes próprios estrangeiros sob a forma originária se 

algum dos progenitores do registando for estrangeiro ou tiver outra nacionalidade 

além da portuguesa; 

d) A irmãos não pode ser dado o mesmo nome próprio, salvo se um deles for falecido; 

e) Os apelidos são escolhidos entre os que pertençam a ambos ou só a um dos pais do 

registando ou a cujo uso qualquer deles tenha direito, podendo, na sua falta, 

escolher-se um dos nomes por que sejam conhecidos;» etc. 
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Anexo II 

Nomes recusados com atestação de frequência superior a 10 

Domitilia 246 Edmar 59 Nuno Álvares 21 

Domicilia 228 Jofre 50 Adilson 20 

Dilar 211 Celestiano 46 Líria 20 

Aguinaldo 170 Juvelino 45 Celinda 19 

Dília 160 Ilma 44 Elso 19 

Erminda 145 Germina 40 Gracília 18 

Dulcínia 115 Jasmim 39 Lísia 18 

Atanásio >100 Dária 38 Salvato 18 

Maria de Lourdes >100 Elmina 38 Almir 17 

Victor >100 Dilma 35 Azuil 17 

Leonida 90 Eliane 35 Edla 15 

Neusa 82 Violete 35 Adrilete 13 

Elmiro 78 Maria da Adoração 31 Dálio 13 

Heloisa 78 Rudolfo 31 Isalino 13 

Gisélia 75 Marcírio 26 Leda 13 

Gumercindo 69 Cilene 23 Adário 12 

Isalinda 69 Cisaltina 23 Liana 12 

Alfredina 68 Maria Imaculada 22 Amáuri 11 

Vidaúl 66 Idina 21 Roderico 11 

Dulcínea 62 Lila 21 Rubim 11 

Ildeberto 62 Maria de São José 21 Helmer 10 

 


