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Apresentação 

O Prof. Rolf Kemmler oferece-nos neste estudo e na correspondente 
relação documental uma pesquisa solidamente conclusiva sobre a 
prosódia do nome apelido Gandavo. Este é um etnónimo raro, quase 
exclusivamente avocado por Pedro ou Pero de Magalhães, humanista, 
historiador e certamente amigo de Camões. Encontraram-se, muito 
provavelmente, na tipografia de António Gonçalves, onde Camões 
imprimiu Os Lusíadas em 1572, e Magalhães, logo em 1574, um breve 
tratado de ortografia, e em 1576 a História da Província Santa Cruz a que 

vulgarmente chamamos Brasil. Em páginas preliminares desta obra, em 
tom de boa amizade, o poeta louva o historiador nos tercetos que 
começam: «Depois que Magalhães teue tecida / A breue historia sua que 
ilustrasse / A terra Santa Cruz [...]» (Gandavo 1576: fol. 2r). 

Gandavo é um etnónimo raro e pouco ouvido, mas ilustrado e bem-
-sonante na correnteza dos nomes portugueses. Vem estampado no rosto das 
obras já referidas. Especialmente digna de nota é a composição da portada do 
exemplar princeps da primeira, que se guarda na Biblioteca Nacional de 
Portugal: «Regras que ensinam a maneira de escreuer e orthographia da 

lingua Portuguesa, com hum Dialogo que a diante se segue em defensam da 

mesma lingua. Avtor Pero de Magalhães de Gandavo. Em Lisboa Na 
Officina de Antonio Gonsaluez. Anno de 1574» (Gandavo 1574: fol. 1r). 

A documentação carreada nesta publicação vem confirmar a 
marcação prosódica e corrigir uma tradição, pesada mas inconsistente, 
que teimava em fazer prevalecer a lição proparoxítona, contra o bom uso. 

Honra seja feita ao preclaríssimo Académico e prestigiado Professor 
Evanildo Bechara que suscitou o desacerto do barbarismo, levianamente 
perfilhado por Joaquim da Silveira. 

Especialmente merecido é também o agradecimento que deve ser 
prestado a Rolf Kemmler por esta iniciativa concludente que esclarece a 
questão e ilustra a ciência filológica. 

Que não é objeto de somenos, entre os estudiosos da ortofonia, o 
aclaramento das dúvidas sobre a pronúncia do nome do autor do primeiro 
tratado de ortografia portuguesa. Quanto mais, sendo a onomástica, e 
precipuamente a antroponímia, das mais notadas partes da oração na 
memória fonética da língua, com frequente solicitação da instância 
vocativa e da entoação oral. 
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É por isso bem-vindo este livro, e duplamente bem-vindo porque, sem 
deixar de socorrer a ortoépia, acrescenta um exemplo modelar de lição 
filológica: uma lição de acribia, de observação proba e de análise crítica, 
de pesquisa com reparo instruído, com largueza de horizontes e com 
validação rigorosa. 

A filologia é muitas vezes uma erudição e uma curiosidade do grande 
reino da poética, mas é também a primeira ciência, porque nada temos 
mais antigo do que a memória. Nesta obra, e em várias outras que o autor 
dedicou à história da teorização ortográfica portuguesa, a filologia é 
vivida com a paixão da perfeição (decus et honor) do cientista filólogo. 

 
Coimbra, 20 de abril de 2020 
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Agradecimentos 

O presente estudo baseia-se parcialmente na investigação com que me 
coube contribuir para o «Estudo introdutório» do volume As Regras que 
ensinam a maneira de escrever a ortografia da língua portuguesa (1574) de 

Pero de Magalhães de Gandavo: Estudo introdutório e edição (Assunção / 
Kemmler / Fernandes / Coelho / Fontes / Moura 2019), que foi publicado 
como primeiro volume da série monográfica Ortógrafos Portugueses.  

Neste sentido, os meus agradecimentos especiais vão para os meus 
colegas e amigos do Centro de Estudos em Letras da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro, Carlos Assunção, Gonçalo Fernandes, Sónia 
Coelho, Susana Fontes, e por último, mas não menos importante, Teresa 
Moura, que se encarregou de me analisar, rever e corrigir meticulosamente 
o manuscrito deste livrinho. 

Claro que este trabalho nunca teria surgido sem os contributos 
fundamentais do meu querido mestre e amigo Evanildo Bechara (Rio de 
Janeiro), que desde 1998 tem dado vida ao debate acerca de Gandavo. Se, 
portanto, tomo a liberdade de oferecer aqui mais algumas reflexões e provas 
sobre os argumentos de Bechara relativos à grafia e pronúncia do 
antropónimo ou melhor topónimo neolatino 'Gandavo', isto também deve, 
naturalmente, ser entendido como uma sentida homenagem ao mestre e 
confrade brasileiro da Academia das Ciências de Lisboa, a quem devo ainda 
mais a amabilidade de autorizar a reimpressão do seu artigo tão importante. 

Gostaria também de agradecer ao meu caríssimo mestre, amigo e 
confrade Telmo Verdelho (Coimbra), que não só me facultou acesso a raros 
elementos bibliográficos, como também agiu como 'advocatus diaboli', 
prestando-se, assim, ora para validar, ora para fazer repensar as minhas 
reflexões sobre a questão 'Gandavo, não Gândavo'. Além disso, agradeço-
lhe a sua generosidade em oferecer a apresentação deste livrinho. 

O número de bibliotecas cujo acervo inestimável pude consultar, 
especialmente online, é legião. De uma forma representativa para outras 
entidades, permito-me destacar os meus agradecimentos à Biblioteca 
Nacional de Portugal, cuja Biblioteca Nacional Digital é um acervo tão 
valioso como indispensável das obras históricas maioritariamente portuguesas. 
Semelhantemente, a nível internacional, também estou sumamente grato à 
plataforma Google Books, cuja importância como projeto de digitalização de 
conteúdos históricos de bibliotecas de todo o mundo não pode ser 
sobrestimada, pois desempenha um papel importantíssimo na preservação do 
património cultural mundial. O mesmo reconhecimento vai também para a 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIII 

Bayerische Staatsbibliothek em Munique, cujo projeto de digitalização é tão 
importante como o é a coleção única de livros pertencentes a esta biblioteca. 

Por mais valiosos que sejam os projetos de digitalização das bibliotecas 
como espaços físicos, não se pode descurar os funcionários que servem como 
elo de ligação entre o património histórico e os investigadores. Neste 
contexto, sou muito grato aos doutores Pedro Miguel Teixeira de Aguiar 
Mesquita, Cátia Alexandra Pereira da Silva e Cátia Sofia Santos, do Serviço 
de Coleções de Reservados da Biblioteca Nacional de Portugal, que tiveram 
a amabilidade de dirimir algumas dúvidas na leitura da obra de Gandavo 
através da consulta do original. 

Para finalizar, cabe-me agradecer ao Dr. John H. Pollack, curador de 
serviços de investigação do Kislak Center for Special Collections, Rare 

Books and Manuscripts at the University of Pennsylvania Libraries, pois 
teve a gentileza de partilhar comigo uma digitalização do poema latino 
raríssimo de Aurelio Orsi, para cuja interpretação em termos estruturais a 
colaboração do querido confrade Aires Nascimento, com o seu profundo 
conhecimento da língua e literatura latinas, foi deveras indispensável.  

 
Mouçós, 20 de março de 2022 
 
 

Rolf Kemmler 



 

 

1 Introdução 

 

No seu artigo «Pronúncia de nomes próprios: o problema Gandavo ou 

Gândavo» que o autor tem vindo a divulgar desde 1998,
1
 o filólogo brasileiro 

Evanildo Bechara oferece o seguinte testemunho sobre a evolução da 

pronúncia – e por conseguinte da grafia – do apelido de Pero de Magalhães 

de Gandavo (fl. 1574-1576), primeiro ortógrafo da língua portuguesa 

(Gandavo 1574) e também primeiro autor de uma história do Brasil 

(Gandavo 1576):  
 

Em 1946, Pero de Magalhães volta a suscitar a atenção do público estudioso não 

porque um historiador viesse trazer novos subsídios de interpretação a seu Tratado da 

Terra do Brasil ou História da Província Santa Cruz, ou um filólogo focalizasse 

aspectos de seus opúsculos gramaticais. A razão era tão somente a questão de pôr em 

dúvida o tradicional uso de se proferir como paroxítono - Gandavo - o último 

elemento aposto ao nome próprio daquele que Barbosa Machado considerara "insigne 

humanista e excelente latino", natural de Braga e dos primeiros apaixonados do Brasil 

(Bechara 1998b: 89). 
 

Por seu turno, através da 'nota' intitulada «Gândavo, não Gandavo», no 

terceiro volume da revista Brasília,
2
 Joaquim da Silveira (1879-1972) 

publicou um contributo científico de tamanho bastante modesto
3
 na sua 

                                                           

 
1
 O artigo «Pronúncia de nomes próprios: o problema Gandavo ou Gândavo» foi 

publicado pela primeira vez em Bechara (1998a) e logo a seguir em Bechara (1998b). 

Foi republicado várias vezes, sendo que a edição mais recente parece ter sido feita sob o 

título «Gandavo ou Gândavo?» em Bechara (2010).  
2
 Dentro da revista Brasília, o contributo de Silveira (1946: 525-528) aparece no âmbito 

da secção 'notas' (uma parte da revista reservada para contribuições com um número 

reduzido de páginas), pelo que é coerente que o próprio Silveira (1946: 527) também o 

identifique como 'nota'. Na separata, porém, a mesma publicação de Silveira (1947: 8) 

surge identificada como 'artigo'. 
3
 Na composição original na Brasília, o texto do autor ocupa apenas ca. 3,25 páginas 

(Silveira 1946: 525-528), o que julgamos dever-se ao facto de o texto ter sido colocado 

em duas colunas em letras de tamanho reduzido. Já na separata, o texto de Silveira 

(1947: 5-9) foi colocado numa só coluna em letras de tamanho maior, assim ocupando 

ca. 4,5 páginas.  

A esta segunda edição, Silveira (1947: 9) acrescenta a seguinte «NOTA FINAL. O 

presente artigo saiu na Brasília sem a revisão do A. Nesta separata fizeram-se as 

correcções e adições que lhe teriam sido feitas, embora não alterem a doutrina exposta, 

se tivesse havido aquela revisão». Com efeito, Silveira (1946) conta com um total de 

1359 palavras (8 218 carateres, com espaços), ao passo que Silveira (1947) apresenta 

um total de 1577 palavras (9 488 carateres, com espaços).  
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qualidade de especialista reconhecido em investigação sobre a toponímia e 

a antroponímia portuguesas. Apesar, porém, da pouca extensão do estudo, 

não será descabido considerar que a parte do 'objetivo principal' do 

contributo do autor (com apenas 343 palavras ou 2077 carateres) terá 

motivado a revisão gráfico-prosódica Gandavo > Gândavo que se foi 

impondo em larga medida desde então.  

Assim, dado que «[...] o Dr. Joaquim da Silveira [...] defendia a tese de 

que a verdadeira pronúncia seria Gândavo, proparoxítono, e não Gandavo», 

Bechara (1998b: 89) entendeu ser necessária uma resposta de cariz filológico 

aos argumentos aduzidos por aquele autor, uma vez que  
 

a proposta do estudioso português mereceu o aplauso de quantos vieram posteriormente 

a tratar de Pero de Magalhães, quer em enciclopédias, quer em trabalhos de natureza 

histórica, literária ou lingüística, assinados por notáveis especialistas nestas áreas da 

ciência (Bechara 1998b: 90). 
 

Bechara (1998b: 90) entendeu dever fazer o seu contributo porque «[...] a 

proposta [de Silveira, RK] deixou alguns pontos no ar [...]». Cremos que não 

será descabido afirmar que o eminente filólogo brasileiro conseguiu responder 

devidamente a Joaquim da Silveira e a consulta de obras mais recentes que se 

ocupam da obra gandaviana leva a crer que as provas e os argumentos 

aduzidos por Bechara possam, pelo menos em parte, ter contribuído para que 

a pronúncia paroxítona do apelido Gandavo fosse cada vez mais recuperada.  

Assim, se considerarmos que o apelido do nosso autor é «[...] derivado 

do topónimo alatinado Gandavum, Gand, cidade da Flandres com a qual 

Portugal mantinha estreitas relações comerciais, e que era conhecida com o 

nome de Gante ou Guante» (Buescu 1981: [III]), conforme opinião 

geralmente aceite, parece evidente que «[...] o peso da tradição, juiz da 

exemplaridade na linguagem [...]», considerado por Bechara (1998b: 91), 

não pode assentar meramente na 'tradição mais recente', pelo que julgamos 

indispensável analisar o percurso do topónimo latino da cidade flamenga e 

do seu equivalente português ao longo dos séculos.  

                                                           

 

Na realidade, com exceção da troca supra mencionada de 'nota' por 'artigo' e da 

citada 'Nota final', todas as alterações ao texto primitivo de Silveira (1946) se referem à 

parte introdutória sobre o topónimo Gante e às duas notas de rodapé. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Gandavo, não Gândavo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

No presente complemento ao contributo de Evanildo Bechara, 

aceitamos os argumentos e os pontos esclarecidos pelo nosso confrade, 

tencionando ainda oferecer uma derradeira resposta a Joaquim da Silveira e 

proceder a uma discussão de natureza filológica (inclusive a apresentação 

de novas fontes), para, em seguida, dirimir o que julgamos serem as 

restantes dúvidas sobre a pronúncia e a grafia mais adequadas do apelido 

gentílico de Pero de Magalhães. 

 



 

 

 



 

 

2 «Gândavo, não Gandavo»: Joaquim da Silveira e as suas fontes 
 
Como mencionamos supra, o estudo que Joaquim da Silveira apresenta para 
provar o seu ponto de vista sobre a pronúncia do apelido 'Gândavo' limita-se 
à breve apresentação e discussão de duas fontes. Como se poderá ver nos 
respetivos apêndices (cf. 10.1 e 10.2), a discussão onomástica só ocupa cerca 
de 25% do volume total de Silveira (1946) e cerca de 22% de Silveira (1947), 
optámos por reproduzir estas considerações na íntegra: 

Em primeiro lugar, observa-se que Silveira (1946: 527-528; cf. também 
Silveira 1947: 8-9) apenas considera três obras na sua nota de 1946 e no seu 
artigo de 1947, respetivamente. Como ponto de partida da opinião contrária, 
recorre a uma obra que identifica como Vocabulário Onomástico da 
Academia das Ciências de Lisboa. Para a grafia <Gândavo> no vernáculo 
português, a fonte abonatória da opinião de Silveira reside numa 
interpretação que faz do bibliógrafo espanhol Nicolás Antonio (1617-
1684), ao passo que Silveira baseia as suas considerações sobre o 
topónimo latino GANDĂVUM num Calepino septilingue, editado pelos 
lexicógrafos italianos Jacopo Facciolati (1682-1769) e Giovanni Battista 
Gallicciolli (1733-1806). A seguir, iremos fazer uma análise pormenorizada 
das fontes de Silveira, a fim de podermos estabelecer se estas realmente 
podem ser consideradas como significativas no que diz respeito à questão da 
grafia do apelido de Pero de Magalhães de Gandavo. 

 
2.1 O 'Vocabulário Onomástico' da Academia das Ciências de Lisboa 

 
Com efeito, não existe qualquer obra da Academia das Ciências de Lisboa 
com o título Vocabulário Onomástico, muito menos que seja anterior à 
publicação de Silveira (1946). No entanto, é dentro do Vocabulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa (ACL 1940) da Academia que se 
encontra a «Parte II: Vocabulário Onomástico», que ocupa as páginas 715-
809. É, porém, de notar que esta parte do vocabulário académico não 
constitui uma publicação independente.1 De facto, o Vocabulário académico 
(que serviu como base negocial aos académicos portugueses na Conferência 

                                                           
 

1 Nos «Preliminares» da «Introdução» a esta obra monumental, a Comissão do 
Vocabulário da Academia fornece a seguinte informação sobre o conteúdo da mesma: 
«Êste vocabulário está dividido em duas partes: 1ª) "Vocabulário comum"; 2ª) 
"Vocabulário onomástico". Inclui ainda um apêndice, que consta um "Registo de 
abreviaturas"» (ACL 1940: IX).  
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Interacadémica de Lisboa de que resultou o Acordo Ortográfico Luso-
Brasileiro de 10 de Agosto de 1945) foi elaborado por uma comissão à qual 
presidiu o filólogo Francisco da Luz Rebelo Gonçalves (1907-1982; cf. 
Kemmler 2009: 69). Nesta obra, encontramos a seguinte entrada relativa ao 
ortógrafo quinhentista: 

 

Gandavo, antr. (ACL 1940: 758). 
 

De forma coerente, o mesmo Rebelo Gonçalves já tinha feito questão de 
manter a forma tradicional de grafar o nome de Gandavo2 no seu artigo 
«História da Filologia Portuguesa», que publicara quatro anos antes.3 

 
2.2 O apelido 'Gandavo' na Bibliotheca Hispana de Nicolás Antonio 

 
No que diz respeito à obra seiscentista de Nicolás Antonio (1617-1684), as 
indicações bibliográficas de Silveira (1946: 527; 1947: 8) infelizmente só 
parcialmente estão corretas. Na verdade, o volume a que se refere o 
investigador não pode datar de 1696, podendo apenas ser de 1672, pois só 
pode tratar-se, sem margem para dúvidas, de entradas no volume 
Bibliothecæ Hispanæ sive Scriptorvm Hispaniæ Gentis Qui ab Anno MD. 

usque ad præsens tempus monumenta doctrinæ suæ literis tradiderunt, 
Tomus secvndvs (Antonio [1672], II), publicado sem rosto próprio em 
conjunto com o primeiro tomo. Já a obra publicada no ano de 1696 não 
pertence aos dois volumes da bibliografia relativa aos autores da época 
moderna (de 1500 até 1670),4 mas constitui uma bibliografia separada, 
intitulada Bibliotheca Hispana Vetus, sive Hispanorvm, qui usquam 

unquámue scripto aliquid consignaverunt, notitia, complectens scriptores 

omnes qui ab Octaviani Augusti imperio usque ad annum M floruerunt 
(Antonio 1696, I/II). 

Tal como indica Silveira (1946: 527; 1947: 8), Nicolás Antonio 
apresenta a própria entrada relativa a Gandavo sem recorrer a qualquer 
                                                           

 
2 Encontram-se as seguintes ocorrências: uma vez «Pero de Magalhães de Gandavo» 

(Gonçalves 1936: 7) e quatro vezes «Gandavo» (Gonçalves 1936: 7, 8, 9 bis, 12). 
3 Na reedição póstuma e modernizada deste artigo, que foi publicado novamente no 

segundo volume da Obra Completa do autor, somente encontramos a forma 
<Gândavo> proposta por Joaquim da Silveira (Gonçalves 1999: 37, 38 bis, 39, 41).  

4 Assim, os primeiros dois volumes de Antonio (1672, I/II), ambos dedicados a autores 
hispânicos a partir do ano de 1500, foram reeditados em 1783 e 1788 como Bibliotheca 

Hispana Nova, para tornar mais evidente a distinção da Bibliotheca Hispana Vetus do 
mesmo autor, que se dedica unicamente aos autores que viveram até ao ano 1000. 
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diacrítico nos elementos vernáculos, o que, aliás, parece ter a ver com a 
própria estrutura das entradas na bibliografia, em que todos os elementos 
onomásticos dos autores mencionados aparecem em letras maiúsculas: 

PETRVS DE MAGALLAENS GANDAVO, Lusitanus, edidit, quam commendat 
Antonius Leo noster in Bibliotheca Indica,5 

Historia da Provincia de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. 
Olissipone apud Anton. Gonzalez 1579. 4. (Antonio [1672], II: 168). 

 

O que se verifica nesta entrada é um registo híbrido em que o bibliógrafo 
mistura o elemento latino do nome próprio Petrus com a preposição latino-
portuguesa de

6
 (omitindo a segunda preposição à frente do gentílico).  

Quanto ao apelido Magalhães, na parte biobibliográfica da obra, a grafia 
'Magallaens' também se encontra em outros (embora muito poucos) casos de 
autores portugueses com o mesmo apelido, tais como «COSMAS 
MAGALIANVS, vulgò MAGALLAENS [...]» (Antonio 1672, I: 198), ou 
seja, o jesuíta bracarense Cosme de Magalhães (1551-1624). Nesta parte, o 
bibliógrafo espanhol prescinde quase sempre recorrer ao dígrafo português 
<lh> para representar a lateral palatal sonora [ʎ] no apelido Magalhães, 
constituindo uma exceção a entrada secundária relativa ao navegador Fernão 
de Magalhães (1480-1521): «FERDINANDVS MAGALLANES, (vulgo 
MAGALHAENS) [...]» (Antonio 1672, I: 289). Já a desinência <-aens> é 
um recurso (tipo)gráfico de natureza alográfica (ainda algo frequente na 
tipografia portuguesa até meados / finais do século XVIII), que serve para 
representar combinações em final de palavra com o ditongo [aɪ̯], nas quais o 

                                                           
 

5 No seu Epitome de la biblioteca oriental i occidental, nautica i geografica, o 
historiador espanhol Antonio Rodríguez de León Pinelo (ca. 1590-1660) afirma o 
seguinte sobre o primeiro historiador do Brasil: «PEDRO DE MAGALLANES 

GANDAVO, Portugues. Historia de la Provincia de S. Cruz del Brasil. imp. 1576. 4 
es curiosa i unica» (León Pinelo 1629: 92). Deve notar-se aqui que esta referência a 
Gandavo não contempla a pronúncia do seu apelido. 

6 Parece difícil decidir se, nesta construção, a preposição pertence ao ablativus originis 
latino ou se já corresponde ao uso dos respetivos vernáculos ibero-românicos. No 
entanto, como se pode observar nos seguintes exemplos escolhidos aleatoriamente, o 
bibliógrafo espanhol parece respeitar quase sempre as preposições vernáculas, incluindo 
as respetivas combinações entre preposições e artigos: «ANTONIVS DE LEBRIXA‚ 
vulgò NEBRISSENSIS dictus [...]», para Elio Antonio de Nebrija (Antonio 1672, I: 
104); «DIDACVS A SANCTO IACOBO, vulgò DE SANTIAGO [...]», para Diego de 
Santiago (Antonio 1672, I: 243); «IOANNES LVDOVICVS DE LA CERDA [...]», 
para Juan Luis de la Cerda (Antonio 1672, I: 552); «LVDOVICVS DE CAMOENS 
[...]», para Luís Vaz de Camões (Antonio [1672], II: 20); «PETRVS DEL CAMPO 
[...]», para Pedro del Campo; Antonio [1672], II: 141). 
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til podia ocorrer com alguma regularidade quer no segundo elemento do 
ditongo (como <-aẽs> em maẽs, paẽs), quer na primeira posição 
modernamente normalizada (ou seja, <-ães> em mães, pães). 

 

 

 

 

Antonio ([1672], II: [I]) Antonio ([1672], II, 168, 391, 458, 629)
(fonte: Google Books)

 

O gentílico Gandavo, como último elemento do apelido, parece aqui ser 
uma forma vernácula. Dado, porém, que o étimo latino não pode ser outro 
que o substantivo neolatino neutro GANDAVUM, embora nos pareça pouco 
provável, 7  não será de excluir que o bibliógrafo espanhol possa ter 
considerado neste caso um possível ablativus originis latino GANDAVO. 

A Bibliotheca Hispana (nova) apresenta um total de sete índices no 
final do segundo volume (Antonio [1672], II: 373-651). Tal como afirma 
Silveira (1946: 527; 1947: 8), Gandavo é mencionado em três deles. O 
primeiro destes paratextos é intitulado «Index primvs cognominvm: Quæ in 
Appendicem conjecta sunt, ea litera A post nomen notantur» (Antonio [1672], 

                                                           
 

7 No entanto, se considerarmos outras formas apresentadas por Antonio (1672, I/II), como 
demonstrado supra, parece óbvio que os nomes próprios foram reproduzidos 
principalmente em latim, já que a parte biobibliográfica está organizada de acordo com 
as formas latinas. Quanto aos restantes componentes onomásticos e aos apelidos, 
constata-se que constituem na sua maioria uma variação da respetiva forma vernácula. 
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II: 373-425). Neste índice onomástico ordenado pelos apelidos dos respetivos 
autores, encontra-se a seguinte entrada:  

 

Gàndavo. Petrus de Magallanes (Antonio [1672], II: 391). 

Tal como indica Silveira (1946: 527; 1947: 8), esta é a primeira 
ocorrência do gentílico 'Gàndavo' com acento grave, que, aliás, parece ser o 
acento diacrítico que a edição princeps de Antonio ([1672], II) emprega por 
defeito, quer para algumas formas latinas, quer para as formas vernáculas 
que merecem a atenção do bibliógrafo. Para além do habitual nome próprio 
em latim, deparamo-nos com outra variante do apelido paterno, desta vez na 
versão hispanizada (ou latinizada) 'Magallanes'. É precisamente neste 
contexto que surgem os exemplos Gàndara e Gàlvez que Silveira (1946: 
527; 1947: 8) menciona para confirmar a sua interpretação do uso dos 
diacríticos por Antonio, em cuja obra estas formas se referem aos apelidos de 
três religiosos naturais de diversas partes do reino de Espanha.8 

No segundo índice, intitulado «Index secvndvs patriarvm: Seu locorum 
in quibus nati sunt Scriptores» (Antonio [1672], II: 427-461), Gandavo é 
mencionado entre os «Lvsitani». No entanto, o bibliógrafo não parece 
conhecer a naturalidade bracarense do ortógrafo quinhentista, pois só o 
menciona sob a rubrica «Ex incertis lusitaniæ locis»: 

 

Petrus de Magallàẽs Gàndavo (Antonio [1672], II: 458). 
 

Para além da já habitual grafia latina do nome próprio e da grafia de 
'Gàndavo' com acento grave, encontramos a grafia insólita 'Magallàẽs' que 
parece ser uma mistura da forma castelhana 'Magallanes' com a forma 
portuguesa 'Magallães', mas com uma indicação adicional que leva a crer que 
a primeira vogal do ditongo nasal seria a tónica. 

Gandavo também é mencionado no fim destes paratextos, no índice 
temático intitulado «Index ultimus materiarum, de quibus scripserunt» 
(Antonio [1672], II: 604-641),9 nomeadamente no capítulo «XX Historica», 
                                                           

 
8 Em Antonio ([1672], II: 391), 'Gàndara' refere-se a «Gàndara. Philippus» e 'Gàlvez. 

Christophorus. Ioannes Muñoz. «F. CHRISTOPHORVS GALVEZ, Ilerdensis [...]» é o 
dominicano catalão Cristóbal Gálvez, natural de Lleida (Antonio 1672, I: 187), e 
«IOANNES MVÑOZ DE GALVES [...]» é o jesuíta espanhol Juan Muñoz de Gálvez, 
reitor do colégio da Companhia de Jesus em Sevilla, em 1632 (Antonio (1672, I: 573). 
Ainda segundo Antonio ([1672], II: 203), «F. PHILIPPVS DE LA GANDARA, 
Gallæcus ex oppido Allariz dioecesis Auriensis [...]», é o augustiniano galego Felipe de 
la Gándara y Ulloa (1596-1676). 

9 Curiosamente, Gandavo não se encontra mencionado como ortógrafo e tratadista no 
subcapítulo «Lingvarvm hispanarvm castellanæ, lvsitanæ, catalanæ, cantabricæ laus et 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rolf Kemmler 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

mais uma vez como autor da Historia da prouincia sãcta Cruz a que 

vulgarmẽte chamamos Brasil (Gandavo 1576): 
 

Petrus de Magalhaẽs Gàndavo. Hist. dà provincia dò Brasil. Lusitanè (Antonio [1672], II: 
629). 
 

Aqui temos uma repetição dos elementos já comentados Petrus e 
Gàndavo. Para além disso, descobrimos uma última versão do apelido 
'Magalhaẽs', desta vez com o dígrafo português <lh> e o til no segundo 
elemento do ditongo (e não 'Magalhães' como incorretamente grafa Silveira 
1946: 527; 1947: 8). No contexto desta entrada, parece estranho que Silveira 
(1946; 1947) não tenha mencionado o facto de Antonio ([1672], II: 629) 
também ter grafado as formas da, do (resultantes da contração da preposição 
de + artigo a, o) com acento grave, ou seja, como <dà> e <dò>. Ora, mesmo 
que estas formas não tenham ainda alcançado a pronúncia [dɐ], [dʊ] do 
português moderno, parece evidente que as mesmas, na altura da redação da 
Bibliotheca Hispana, pelo menos não terão sido realizadas como tónicas. 

Em suma, pode afirmar-se que Antonio ([1672], II) usa a grafia 
<Gàndavo> com acento grave em três das quatro referências ao autor 
quinhentista – infelizmente sem qualquer comentário –. No entanto, cada 
ocorrência individual do apelido é escrita de forma diferente, como se ilustra 
a seguir: <Magallaens> ~ <Magallanes> ~ <Magallàẽs> ~ <Magalhaẽs>.  

Como Joaquim da Silveira indica os números exatos das respetivas 
páginas da obra de Antonio, parece ser claro que este facto provavelmente 
não lhe era desconhecido. Assim, coloca-se a questão se a acentuação 
pouco regular das formas vernáculas nesta obra pode realmente ser usada 
como fundamento de uma alteração da pronúncia para ['gɐndɐvʊ], em vez 
de [gɐn'davʊ].  

Por outro lado, este parece ser ainda menos o caso, se tomarmos em 
consideração que os acentos graves em 'Gàndavo', como geralmente todos os 
acentos das línguas vernáculas, foram removidos na reedição setecentista da 
Bibliotheca Hispana Nova (Antonio 1783-1788, I/II). Segundo o editor desta 
edição (Antonio 1783, I: [V]), o texto primitivo terá sido corrigido e 
aumentado com base em notas manuscritas do autor falecido em 1684, o que 

                                                           
 
illustrationes» (Antonio [1672], II: 603-425), que apresenta um elenco de obras 
metalinguísticas dedicadas aos vernáculos ibero-românicos. 

No entanto, entre outras obras metalinguísticas de autores portugueses, são 
mencionados os tratados metaortográficos Orthographia, ov modo para escrever 

certo na lingua Portuguesa de Álvaro Ferreira de Vera (1638) e a Orthographia da 

Lingoa Portvgvesa de Duarte Nunes de Leão (1576).  
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também se aplica às respetivas entradas referentes a 'Gandavo' nos índices do 
segundo tomo de Antonio (1788, II: 439, 497, 648). 

 
2.3 O topónimo 'Gandavum' na tradição lexicográfica do Calepino 

 
O texto do Calepino que Silveira (1946: 527, 1947: 8) cita parcial, mas 
corretamente encontra-se em Calepinus (1778, I: 311). No entanto, é de 
observar que o filólogo italiano Giovanni Battista Gallicciolli (1733-1806) 
não está relacionado com a constituição textual da entrada supra citada, 
pois apenas entrou na tradição textual do Calepino como editor 
responsável pela última edição veneziana do Septem Linguarum 

Calepinus de 1778, como mostraremos em seguida.  
 

 

 

Calepinus (1778, I: [I]) Calepinus (1778, I: 311) 
(fonte: Google Books)

 

Na verdade, a história da entrada relativa à cidade flamenga de Gante no 
Calepino, ao longo dos 277 anos da história editorial da obra, é tudo menos 
simples, já que o stemma editionum permanece bastante complexo. 

Antes de mais, convém recordar que a tradição lexicográfica do famoso 
dicionário do frade agostinho observante italiano Ambrogio Calepio 
(conhecido como Calepino; ca.1435-ca.1511) começou com a primeira 
edição de 1502, impressa em Reggio Emilia por Dionisio Bertocchi (fl. 
1481-1502). Contrariamente, porém, ao que um conhecedor moderno de 
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edições posteriores deste monumento lexicográfico poderia pensar da editio 

princeps, trata-se de um dicionário latino puramente monolingue, no qual o 
multilinguismo ainda não desempenha qualquer papel (isto é, à exceção do 
uso pontual do grego em algumas citações de fontes). Como a primeira 
edição deste dicionário parece privilegiar em primeiro lugar o latim 
clássico, não surpreende que Calepinus (1502, fol. 173 v) não contenha 
qualquer entrada para o topónimo neolatino 'Gandavum'. 

Uma vez que Labarre (1975: 11-12) conseguiu identificar um total de 
211 edições diferentes do Calepino (entre elas 165 edições quinhentistas; cf. 
Labarre 1975: 83-84), localizando o número impressionante de 3570 
exemplares, julgamos que deve causar pouca surpresa que este dicionário 
latino não se tenha desenvolvido de maneira linear ao longo da já referida 
história editorial de 277 anos, entre 1502 e 1779. Para além disso, deve ainda 
considerar-se que os 35 editores e comentadores referidos por Labarre (1975: 
117) terão deixado marcas diferentes onde quer que tenham deixado rastos 
no conjunto lexicográfico ao longo das diferentes edições. 

Após uma consulta da entrada 'Gandavum' no número representativo de 
117 exemplares (o que corresponde a algo mais da metade das 211 edições 
conhecidas segundo Labarre 1975), parece-nos lícito identificar cinco 
tendências principais dentro das edições do Calepino: 

 

a)  especialmente entre as 165 edições quinhentistas, há um número 
considerável de edições que seguem o exemplo da editio princeps, pois 
não apresentam qualquer entrada 'Gandavum' (veja-se ainda Calepinus 
1570b: 447). Este ainda é o caso do número considerável de edições 
publicadas em Basileia, especialmente das que foram impressas na 
oficina do famoso impressor Heinrich Petri (1508-1579) e sucessores, a 
quem devemos edições como o Ambrosii Calepini Dictionarivm 

lingvarvm septem (Calepinus 1579), 10  até mesmo em edições 
seiscentistas. Também o Dictionarivm Latino Lvsitanicvm, ac Iaponicvm 

ex Ambrosii Calepini volumine depromptum, publicado no Japão pela 
                                                           

 
10 Deve ser considerado neste contexto o Onomasticon Propriorum nominum do médico 

e filólogo suíço Conrad Gesner (1516-1565). A primeira edição, a que não 
conseguimos ter acesso, é de 1544 (cf. Considine 2008: 127), tendo a segunda edição 
sido publicada como apêndice de Calepinus (1549) e separadamente em 1553. Se em 
Gesner (1553: fol. 92r) ainda não se regista qualquer referência à cidade flamenga, 
encontramos a entrada «Gandavvm, Flandriæ urbs, uulgò Genth» numa das reedições 
póstumas (Gesner 1568: 168). Convém salientar que parte das edições do Onomasticon 

gesneriano foi editada com rosto próprio pelo menos dentro de algumas das edições 
heinricpetrinas quinhentistas como Calepinus (1549, 1579). 
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Companhia de Jesus de Amacusa, não apresenta o nome da cidade 
flamenga (Calepinus 1579: fol. 218v).11 

 

 

Calepinus (1502: fol. 1r) Calepinus (1502: fol. 173 v) 
(fonte: Bayerische Staatsbibliothek digital, München)

 

b)  O mais tardar a partir do Ambrosii Calepini Dictionarivm: Quanta 

maxima fide ac diligentia fieri potuit accuratè emendatum, multisque 

partibus cummulatum (1570), publicado em Lyon pelo impressor e 
livreiro Symphorien Béraud (fl. 1571-1586), encontra-se a seguinte 
breve entrada na maioria das edições posteriores do Calepino: 

GANDAVVM Vrbs Flandriæ, Vulgò Gant (Calepinus 1570a: fol. 527v).12
 

                                                           
 

11 Conseguimos localizar pelo menos 76 edições do Calepino, publicadas entre 1502 e 
1627, em que a referência 'Gandavum' não ocorre. As edições que consultámos são 
oriundas de dez lugares de impressão (incluindo-se neste número a de Amakusa, no 
Japão). Entre as obras consultadas, sobressaem os lugares de impressão de Basel 
(Basileia), na Suíça germanófona, com 25 impressões, e a Venezia (Veneza) italiana, 
com outras 19. Dado, porém, que não pudemos ter acesso a todas as edições, parece-nos 
evidente que números e percentagens relativos ao Calepino só podem ser entendidos de 
maneira preliminar, relativa aos exemplares consultados.  

12 Um número reduzido de edições seiscentistas do Calepino apresenta uma variante 
ligeiramente divergente: «GANDAVVM. Metropolis Flãdriæ, Caroli V. Cæsaris patria. 
vulgo Gẽdt» (Calepinus 1602: fol. 151r): Nas edições posteriores, o tipógrafo 
prescinde de abreviar as palavras <Flandriæ> e <Gendt> (Calepinus 1612: fol. 104r), 
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Calepinus (1570a: [I]) Calepinus (1570a: 527) 
(fonte: Galliciana: Biblioteca Dixital de Galicia)

 

Observa-se que a entrada não coincide totalmente com Gesner 
(1568: 168). Mesmo assim, é digno de nota que conta igualmente com 
apenas cinco palavras, embora numa ordem ligeiramente diferente, ao 
passo que o equivalente vernáculo não é apresentado em flamengo 
(veja-se a grafia antiga <Genth> para Gent), mas em francês (Gant). 

Ainda que a edição lionesa do Ambrosii Calepini Dictionarivm 

tanta tamqve mvlta verborvm (Calepinus 1570b: 447) não apresente a 
entrada em questão,13 o que tem em comum com a edição parisiense 
posterior do Ambrosii Calepini Dictionarivm: Quanta maxima fide ac 

                                                           
 
pelo que esta entrada normalmente passa a ocupar duas linhas dentro das páginas 
impressas em três colunas. Pelo que conseguimos apurar entre as edições consultadas, 
parece que esta variante só ocorre em algumas edições venezianas de inícios do 
século XVII. Para já, somente conseguimos localizar quatro ocorrências desta entrada, 
de 1602, 1612, 1617 e 1625. 

13 Observa-se que esta edição apresenta um título muito mais alargado, o que julgamos 
dever-se à integração do «Catalogus illorum, quorum nomina propria in hoc 
Onomastico declarantur» de alguma edição do Onomasticon Propriorum nominum 
que seja posterior a Gesner (1553), que não apresenta este catálogo, sendo ainda 
anterior a Gesner (1568), que já considera a entrada 'Gandavum' que não se encontra 
na edição do Calepino (1570b). 
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diligentia fieri potuit accuratè emendatum, multísque partibus 

cumulatum (Calepinus 1576, I: 527) é o aspeto muito importante de 
estas se distinguirem das edições anteriores, devido ao facto de a 
duração das sílabas passar a ser indicada com bastante regularidade 
mediante ouso dos diacríticos < ˉ > para as vogais longas <ā, ē, ī, ō, ū> 
e < ˘ > para as vogais breves <ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ>14  
 

 

Calepinus (1576, I: [I]) Calepinus (1576, I: 527) 
(fonte: Google Books)

 

Assim, é a partir de Calepinus (1576, I: 527) que a entrada 
'Gandavvm' pode ser encontrada sem indicação da quantidade vocálica, 
quando muitas outras entradas na mesma página (senão as demais) são 
destacadas com esta notação. Na prática, isto significa que as entradas 
supostamente tradicionais do Calepino costumam ser marcadas desta 
forma, ao passo que a duração dos termos colocados em versaletes nem 
sempre seja marcada. 15  Pouco tempo depois, a entrada encontra-se 

                                                           
 

14 Este facto vem anunciado sem alteração nos respetivos rostos de Calepinus (1570b: [I]), 
Calepinus (1576, I: [I]) e Calepinus (1586: [I]) «Huc, præter alia, accedunt certæ 

syllabarum quantitatis notæ, singulis vocibus inscriptæ». 
15 Veja-se a sequência das últimas seis entradas da coluna esquerda de Calepinus 

(1576, I: 527): 'Gāmmŏidĕs', 'Gămŏs'; 'GAMPHASANTES', 'GANDAVUM', 'GĀNDRĪ', 
'Gānĕă, neæ'. Parece óbvio que a falta de indicação de vogais longas ou breves pode 
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inalterada na edição do Ambrosii Calepini Dictionarivm decem 

lingvarvm (1586), publicada em Lyon, que segundo Mojsisovics (1907: 
45) deverá ser a primeira edição do Calepino a ser editada pelo 
humanista francês Jean Passerat (1534-1602). 
 

 

Calepinus (1681, I: [I]) Calepinus (1681, I: 720) 
(fonte: www.e-rara.ch)

 

Mesmo que os versaletes, que vimos supra, sejam suprimidos nas 
edições posteriores em que se veio a estabelecer uma unificação do 
texto desde o ponto de vista tipográfico, esta alternância entre a 
notação prosódica e a renúncia a ela, pelo menos no que diz respeito à 
entrada 'Gandavo', permanece a regra até a importante edição do 
Calepinus (1681) de Lyon, da qual o médico e jurista francês Jean-
Jacques Chifflet (1588-1660) e o jesuíta espanhol Juan Luis de la 
Cerda (1558-1643) foram os principais responsáveis.16 

 

                                                           
 
significar que o editor ou não teria conhecimento da duração da vogal em causa ou 
não quereria comprometer-se. 

16 Entre os exemplares consultados, conseguimos 18 ocorrências desta entrada, que datam 
de 1570 até 1681. Os lugares de impressão são as cidades de Lyon e Paris (França), 
Genève (Genebra, Suíça), Venezia (Veneza, Itália) e Leiden (Leida, Bélgica). 
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c)  As primeiras duas edições de Flandres que se conhecem, impressas em 
Antuérpia em 1545 e 1546 (cf. Labarre 1975: 41; n.os 68 e 69), não apre-
sentam qualquer entrada 'Gandavvm', como leva a crer a segunda edição 
publicada em Flandres (Calepinus 1546: fol. 292r). No entanto, é numa 
das variantes da terceira edição flamenga do Ambrosii Calepini Dictio-

narivm (cf. Labarre 1975: 64; n.o 122), que se realizou em Leuven (Lovai-
na) para ser vendida em Antuérpia, que encontramos a seguinte entrada: 

GĀNDĀVVM, vrbs Flandriæ (Calepinus 1572a: 497). 
 

Nesta edição lovaniense, que foi impressa pelo impressor Servatius 
Sassenus (fl.1557-1596) para a viúva do livreiro Johannes Steels (1500?-
1562) de Antuérpia, o editor científico quinhentista optou por recortar a 
entrada ao tirar o topónimo flamengo 'Gant'. Além disso, é particular-
mente notável que o redator flamengo desta edição atribua a notação pro-
sódica <Gāndāvvm> ao topónimo flamengo. Daí resulta a conclusão que, 
pelo menos na Flandres da segunda metade do século XVI, não havia 
qualquer dúvida de que a penúltima sílaba do topónimo latino era longa. 
 

 

Calepinus (1572: [I]) Calepinus (1572: 496)
(fonte: BNE) (fonte: biblioteca particular de Telmo Verdelho)

 

Apesar de Labarre (1975: 64; n.o 122) considerar que as duas edições 
de Antuérpia de 1572 coincidem quanto ao tipógrafo e ao número de 
páginas, é de notar que todo o exemplar de Calepinus (1572b) fica 
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desprovido das notações prosódicas que vimos supra no outro exemplar 
flamengo coevo (Calepinus 1572b). 

Segundo Labarre (1975: 118; 98-99; n.º 190), somente é conhecida 
uma outra impressão flamenga do Calepino, de que existem três tiragens 
de texto igual, mas com rostos independentes. Trata-se da edição do 
Ambrosius Calepinus Passeratii, Sive lingvarvm novem Romanæ, 

Græcæ, Ebraicæ, Gallicæ, Italicæ, Germanicæ, Hispanicæ, Anglicæ, 

Belgicæ Dictionarivm, que o tipógrafo Abraham Commelin (1597-?) 
imprimiu em Lvgdvni Batavorvm (Leiden) para a sua loja,17 assim como 
para os colegas livreiros Johannes Coole (fl. 1654-1656) e Frans Haak (fl. 
1638-1664). Tal como o que se verifica em Calepinus (1572b), nestas 
edições, a entrada em questão segue o padrão supra mencionado da 
variante b) e, como as demais edições na senda da revisão parisiense de 
1570, não oferece qualquer notação prosódica (cf. Calepinus 1654a, I, 
499; Calepinus 1654b, I, 499; Calepinus 1654c, I, 499).  

Não parece que a indicação da notação prosódia pela edição 
lovaniense de 1572 tivesse exercido qualquer influência sobre edições 
posteriores do Calepino. 

 

d)  O mais tardar a partir da edição veneziana do F. Ambrosii Calepini 

Bergomensis, Ord. Eremit, S. Augustini Dictionarium Septem 

Lingvarum (1673), surge um texto bastante mais elaborado: 
 

Gandauum n. 2 Metrop. Flandriæ. Caroli Cæsaris patria, vulgo Gendt, *Olim 
Clorinea, vbi populi gorduni. Vrbs Belgicarum maxima ambitu supra 17. M.P. 
Legia fluu. intermeante, ab Antuerpia, Bruxellis, Machlinia vrbibus Barbantiæ, 
а Metelburgo vrbe Selandica 10. L. distans Brugas versus, ipsa Flandriæ Caput 
(Calepinus 1673: 311). 
 

Obviamente, esta entrada na edição septilingue veneziana, que 
provavelmente foi publicada pela primeira vez em 1673, não tem tanto a 
ver com a mediação do conhecimento metalinguístico, mas sim com a 
complementação da informação geográfica, que a entrada 'Gandauum' 
até agora só oferecia de forma fragmentada. 

Parece que a fonte desta informação do editor desconhecido desta 
edição seja o Lexicon Geographicvm do religioso servita italiano e 

                                                           
 

17 Cada um dos três primeiros volumes de Leiden de 1654 apresenta a mesma gravura 
como folha de rosto, de modo que as indicações sobre as oficinas constituem a única 
distinção entre as tiragens. Já o segundo volume traz a indicação «Ex Typographia 
rediviva Abrahami Commelini» e não apresenta qualquer menção aos outros dois 
tipógrafos e livreiros (Calepinus 1654, II: [1]; Labarre 1975: 98). 
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professor na Universidade de Pavia, Filippo Ferrari (1551-1626). A 
primeira edição póstuma foi levada a cabo em 1627, pelo impressor 
milanês Giovanni Giacomo Comi (fl. 1608-1638) em nome do autor, 
que morreu poucos meses antes da realização da impressão.18 Na entrada 
em questão, pode ler-se o seguinte: 
 

 

Calepinus (1778, I: [I]) Calepinus (1673: 311) 
(fonte: Google Books)

 

Ganda, postea Gandavium, & olim ex vet. Inscript. Clarinea, Ghent & Italis Gant, 
V. maxima Belgij, Flandriæ primaria, Lysa Fl. intermeante Kar. 5. Imper. natale 
Solum. E. sub. A. Machtinien. vnde, & ab Antuerpia, & Bruxellis, & 
Metelburgo, 10. L. abest, à Littore 4. Pop. Gorduni teste Iacobo Meyero.19 12. 
M. P. ambitu patet, 20 pontibus contans (Ferrari 1627: 299). 

                                                           
 

18 É com as seguintes palavras, dedicadas ao cartuxo Mattia Valerio, que Comi explica a 
génese da edição póstuma, aludindo nomeadamente ao facto de que o próprio autor lhe 
terá entregue o manuscrito poucos meses antes da sua morte, para que este executasse a 
impressão: «Ego verò libenter sequor, tibiquè hunc ipsum librum, quem mihi Ferrarius 
tuus paucis antequàm diem suum obiret mensibus, typis excudendum dederat, dudùm 
excusum, publicaquè luce donatum, bona fide reddo». Observe-se que já 22 anos antes, 
o mesmo autor tinha publicado um Epitome geographicvm em Pavia, no qual também 
se encontra uma entrada 'Ganda' (Ferrari 1605: 86). Esta entrada, porém, parece 
algo incipiente em relação à que se encontra na obra póstuma do mesmo autor. 

19 Na sua pré-história de Flandres, o cronista flamengo Jacques de Meyer (1491-1552) 
documenta que a suposta origem dos gandavienses na tribo celta dos Gordunos seria 
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Assim, o editor seiscentista do Calepino não só aproveita as 
informações mais relevantes sobre a cidade Gent (Gante), que terá sido a 
maior cidade da Bélgica de então, mas menciona as cidades de 
Antwerpen (Antuérpia), Brussels / Bruxelles (Bruxelas), Mechelen 
(Malines; sede do arcebispado de Mechelen-Brussels) e até mantém a 
indicação de Middelburg (Midelburgo; hoje capital da província 
neerlandesa de Zeeland, Zelândia). O lexicógrafo aproveita a medida 
romana de leuca (légua) para indicar a distância entre as cidades belgas, 
ou seja, dez para as cidades indicadas e quatro para o litoral.20 
 

 

Ferrari (1627: [I]) 

                                                           
 
objeto de discussão: «Ex Centronibus, Grudiis, Leuacis, Pleumosiis, Gordunis, quos 
omnes Cæsar sub Neruiorum refert fuisse imperio, sunt qui Pleumosios esse Flamingos, 
Gordunos verò aut Curtracenses, aut Gandauenses fuisse contendãt» (Meyer 1561: fol. 
6r). Mais tarde, na sua obra Gandavvm, sive Gandavensivm rervm, libri sex (1627), 
Antonius Sanderus (1586-1664) alinha com a tese de que o povo dos Gordunos seria o 
predecessor histórico dos habitantes da cidade de Gante. 

20 Uma leuca são 1,5 milhas romanas, pelo que 10 leucas são 22,23 km. Já a distância para 
o litoral seria de 4 leucas ou 8,89 km. Parece evidente que estas distâncias não 
correspondem às que teríamos de percorrer hoje... 
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Ferrari (1627: 299) 
(fonte: Internet Archive)

 

Quanto aos dois rios da cidade, só é mencionado o Leie (Lis; francês 
Lys; latim Legia), que desagua em Gante no Schelde (Escalda; francês 
Escaut; latim Scaldis). O editor do Calepino só menciona o primeiro 
destes rios, utilizando, porém, o próprio topónimo latino, em vez da outra 
variante latina Lysa (Ferrari 1627: 299) ou do canal medieval Livia (fla-
mengo Lieve; Ferrari 1605: 86). Observa-se ainda que o topónimo antigo 
'Clarinea', que o geógrafo afirma provir de uma antiga inscrição em latim, 
encontra-se escrito <Clorinea>, nesta edição do Calepino.21 

 

e)  Com a indicação da segunda sílaba breve, a entrada relativa a Gante 
entrou na tradição do Calepino septilingue a partir do primeiro 
volume da primeira edição patavina do Septem Linguarum Calepinus, 

impresso na tipografia do Seminário Episcopal de Pádua e posto à 
venda na livraria de Giovanni Manfrè (1676-1743). Nesta edição 
semianónima, em que o editor Jacopo Facciolati só se identifica no 
prefácio «JACOBUS FACCIOLATUS LECTORI» (Calepinus 1718, I: 
[V-VII]), aparece a seguinte entrada, cujo texto viria a ser mantido ao 
longo de todas as edições setecentistas impressas em Pádua durante o 
século XVIII, ou seja, 11718, 21726, 31731, 41736, 51741, 61746, 71752, 
81758, 91772, 101778-1779, como também na supra mencionada edição 
veneziana editada por Giovanni Battista Gallicciolli (Calepinus 1778):  

 

Gandăvum n. 2 ante Ganda, olim Clarinea, Gant, inc. Ghendt, urbs maxima Belgii, 
Flandriæ caput, cum arce munita, Caroli V. Imper, patria. Abest a litore 4. l. 
Lysa fl. intermeante, ad Scaldim fl. qui ibi Lysam recipit. Pop. Gorduni 
(Calepinus 1718, I: 383). 

 

                                                           
 

21 Conseguimos localizar apenas três ocorrências desta entrada, datando de 1673, 1700 e 
1708. As primeiras duas edições são venezianas, a última é patavina. 
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Calepinus (1718, I: [I]) Calepinus (1718, I: 383) 
(fonte: Google Books)

 

Nas dez edições patavinas e na única edição veneziana da tradição 
facciolatiana do Calepino, esta entrada aparece unicamente na presente 
versão latina, sem quaisquer equivalentes noutras línguas, como à primeira 
vista seria de esperar de um dicionário que reivindica ser septilingue.22 

Também para a edição editada por Facciolati, a fonte pode ser locali-
zada em Filippo Ferrari. Desta vez, porém, já não se encontra na editio 

princeps do próprio autor, mas sim nas edições preparadas pelo religioso 
francês Michel Antoine Baudrand (1633-1700). A edição muito aumen-
tada de Paris, que constitui uma obra de dois grandes tomos in-fólio, foi 
publicada primeiro sob o mesmo título, Lexicon Geographicvm (Ferrari / 
Baudrand 1670), tendo-se seguido várias edições, entre 1677 e 1738, sob 
o título Nouum Lexicon Geographicum. Dado que pelo menos duas 

                                                           
 

22 Entre as 45 entradas nas páginas de que citámos o trecho relativo a Gandăvum, somente 
as oito entradas 'Galli, orum', 'Gallĭa', 'Gallīna, æ', 'Gallinarĭum, rii', 'Gallinarĭus, rii', 
'Gallus, li', 'Ganĕa, æ', 'Ganĕo, æ' oferecem equivalentes plurilingues. A título de 
exemplo, veja-se a seguinte entrada em Calepinus (1718: 383) com um sinónimo latino 
e quatro equivalentes vernáculos:  

«Galli, orum, m. Franci, Francesi, Galliæ incolæ, Ger. Frantzosen, Gal. François, 
Hisp. Franceses. Cic, de Arusp. Resp. c. 9. Robore valent Galli. ¶ De eorum origine, 
bellis, &c. V. Geographos, & Sigon de ant. Jur. Ital. l. 1». 
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edições desta obra foram impressas na sua cidade de residência, parece 
provável que Facciolati tenha conhecido uma das edições patavinas. Para 
os fins da nossa investigação, no entanto, este aspeto é insignificante, 
uma vez que o texto da entrada correspondente, do ponto de vista textual, 
é idêntico em todas as edições que analisámos, pelo que escolhemos a 
última edição patavina de 1700: 

 

Ganda, postea Gandavium, & olim ex veteri inscriptione Clarinea, Gent & italis 
Gant, urbs maxima Belgii, Flandriæ primaria, Lysa fluvio intermeante Caroli 5. 
Imperatoris natale solum, episcopalis sub Archiepiscopo Machliniensi, unde, & ab 
Antuerpia, & Bruxellis, & Metelburgo, 10. leucis abest, à littore 4. Populi Gorduni, 
teste Iacobo Meyero. 12. mill. pass. ambitu patet, 20 pontibus contans. 

[Gandauum, vulgo Ghendt, Gallis Gand, Hispanis & Italis Gante, urbs est 

Flandrie caput ad scaldim fluvium, qui inibi Lisam recipit. Vrbs est amplissima sed 

immensa in urbe sunt spatia ædificiis & cultoribus vacua. Arcem habet munitam, 

cum Hispanorum præsidio; deficitque in dies. Ejus episcopatum institvt Paulus IV. 

anno 1559 (Ferrari / Baudrand 1700, I: 281). 
 

Verifica-se que a primeira parte corresponde largamente ao texto 
supra citado de Ferrari (1627: 299), com a exceção de serem desfeitas as 
abreviaturas do texto original do autor. Já o texto em carateres itálicos 
deve ser entendido como sendo da autoria de Baudrand  

Para além das principais informações geográficas, parece evidente 
que Facciolati aproveita especialmente as referências que Baudrand faz a 
'cum arce munita' e 'Lysa fl. intermeante, ad Scaldim fl. qui ibi Lysam 
recipit'. Com efeito, julgamos que o castelo mencionado será o Graven-

steen, o castelo medieval de Gante, que fica no centro da cidade, na con-
fluência do rio Leie com o canal Lieve. Já a fortaleza espanhola não 
pode ser outra senão o chamado Spanjaardenkasteel [Fortaleza dos 
espanhóis], que foi mandado erguer em 1540, pelo imperador Carlos 
V.23 Uma vez que o rio Leie desagua no Schelde, como já referimos 
supra, Facciolati faz questão de enfatizar este detalhe, particularmente 
importante do ponto de vista geográfico para uma cidade como Gante, 
cujo centro é percorrido por várias hidrovias. Acresce ainda notar que o 
editor prescinde da informação provavelmente imprecisa da distância 
entre as cidades belgas mais importantes e se limita a aproveitar apenas a 
indicação literal da distância até à costa com 'abest a litore 4. l.'.  

 

                                                           
 

23 Como uma das medidas punitivas do imperador contra a cidade de Gante, após a revolta 
de 1537, esta fortaleza foi construída entre 1540 e 1545 onde anteriormente se situava o 
mosteiro de São Bavo (veja-se Heyworth-Dunne / O'Rourke-Jones / Wolter 2016: 93). 
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Com a consciência de que existe inclusive um Calepino flamengo que 
indica o topónimo <Gāndāvvm> com a notação prosódica, desconhecemos, 
enfim, tanto a fonte como o raciocínio que terão levado Facciolati a repre-
sentar a transcrição <Gandăvum> com a penúltima sílaba breve, que se 
encontra somente nas onze edições patavinas e veneziana,24  constituindo 
assim uma exceção inexplicável dentro de um universo de pelo menos 211 
edições do Calepino. Não há dúvida de que o latinista italiano é o primeiro e 
único dos 35 editores daquele dicionário monumental a considerar tal 
informação adicional para a entrada 'Gandavum', quando o próprio Passerat, 
que é tido como responsável pela introdução da notação da duração vocálica, 
parece ter-se esquivado deliberadamente de fazê-lo.  

Neste sentido, sem elementos comprovativos adicionais e por afastar-se 
marcadamente do que se encontra na tradição calepiniana ao longo da 
história editorial daquele dicionário, o peso da prova desta entrada não nos 
parece suficiente para aceitar o testemunho da grafia facciolatiana 
<Gandăvum> como obrigatório.  

Este aspeto é ainda menos relevante se tivermos em atenção, com 
Bechara (1998b: 91), que o próprio Facciolati prescindiu de repetir a forma 
no âmbito do Totius Latinitatis Lexicon, o seu magnum opus lexicográfico 
que só foi publicado meio século após o Calepino.25 

2.4 Receção da grafia silveiriana <Gândavo> 
 

Segundo o investigador brasileiro Guilherme Lins (2009: 47), o filólogo 
brasileiro Emmanuel Pereira Filho (1924-1968) teria sido o primeiro autor a 
aceitar a prosódia e grafia 'Gândavo' conforme proposta por Silveira (1946, 
1947). No entanto, é de notar que, no seu artigo «As "Regras de Ortho-

                                                           
 

24 Já Evanildo Bechara reparara neste detalhe, pois afirma: «se não estamos em erro, 
esse registro trazido como prova, só o encontrou Silveira no citado léxico, aliás difun-
didíssimo outrora. E, assim mesmo, nem todas as edições do Calepinus trazem a lição 
evocada por J. da Silveira» (Bechara 1998b: 91). Com base nos dados supra docu-
mentados, podemos confirmar que o ilustre filólogo brasileiro não se enganou na sua 
censura a Joaquim da Silveira. 

25 Como já indica Bechara (1998b: 91), confirma-se que o topónimo <Gandăvum> 
(nesta ou em qualquer outra grafia) não é mencionado no segundo volume do 
monumental Totius Latinitatis Lexicon (Facciolati / Forcellini 1771, II: 366), publi-
cado postumamente em nome de Jacopo Facciolati e Egidio Forcellini (1688-1768), 
na tipografia patavina de Giovanni Manfrè, então gerida pelo filho do fundador, 
Marcantónio Manfrè (1723-1793). 
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graphia" de Pero de Magalhães de Gândavo» (1961), este especialista em 
estudos gandavianos opta por não se manifestar sobre a questão da pronúncia 
do apelido do ortógrafo e historiador quinhentista, limitando-se a aplicar a 
nova grafia <Gândavo>, sem mencionar a possível fonte. Seja como for, é 
inegável que o exemplo de Pereira Filho terá pelo menos feito escola no 
Brasil, dado que também adotou a grafia silveiriana na sua edição do Tratado 

da província do Brasil de Pêro de Magalhães de Gândavo (Gandavo 1965).  
Na realidade, porém, a adesão à grafia <Gândavo> aconteceu bastante 

mais cedo do que a memória, algo fragmentária, da investigação moderna 
nos permite concluir hoje.  

Assim, no Tratado da Ortografia (1947), que ainda hoje é muito 
apreciado nos meios especializados, Rebelo Gonçalves, que dois anos 
antes tinha sido o relator da delegação portuguesa do Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa, considera a forma <Gândavo> na rubrica das «[...] 
palavras proparoxítonas que têm na sílaba tónica a, e¸ ou o fechados, ou 
então ditongo com vogal básica fechada» (Gonçalves 1947: 167). Para 
justificar esta entrada (e tomando em consideração que o autor previa-
mente considerava válida a grafia <Gandavo>, como mostrámos supra 
em 2.1), o autor acrescenta a seguinte nota de rodapé: 
 

(10) O Sr. Dr. Joaquim da Silveira, em artigo publicado na revista Brasília, III, pág. 
525, demonstrou ser Gândavo, e não Gandavo, a prosódia exacta do apelido de um gra-
mático português do século XVI, Pêro de Magalhães de Gândavo (Gonçalves 1947: 167). 

Daí resulta claro que Rebelo Gonçalves se limitou a adotar a 
supracitada prova de Silveira de forma inalterada, abstendo-se de realizar 
investigações adicionais que poderiam ter apoiado uma ou outra prosódia 
do apelido gandaviano. Uma abordagem semelhante encontra-se pouco 
mais tarde no Brasil, em 1952, na respetiva entrada dentro do segundo 
volume do Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (Nomes Próprios) 
de Antenor de Veras Nascentes (1886-1972): 
 

GÂNDAVO. Sobrenome, pertenceu ao escritor português Pero de Magalhães de 
Gândavo, natural de Braga e de origem flamenga. Segundo informa Barbosa 
Machado na Biblioteca Lusitana, seu pai era flamengo. "Gândavo, ou melhor, 
Gandavum, é, na verdade, diz Joaquim da Silveira, in Brasília, III, 526, a forma 
latina e mais antiga do nome de uma célebre cidade da Flandres, que os Portugueses 
sempre chamaram Gante (ou Guante) e só modernamente, à franceses, têm dito 
Gand. A circunstância de o pai de Pero de Magalhães ser flamengo, como se disse 
(certamente de Gante), esclarece a adopção dêsse topónimo em função de apelido; e 
o fato de o nosso autor ser um bom latinista explica por sua vez a preferência que 
deu á forma latina do mesmo topônimo". Vejamos porquê o vocáculo deve ser 
proparoxítono. Continua com a palavra o mesmo Sr. Joaquim da Silveira: "Em 
primeiro lugar, embora o célebre bibliógrafo Nicolau António, que viveu um pouco 
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depois do nosso Gândavo, tenha registrado o apelido deste sem qualquer sinal 
diacrítico no texto, da sua Bibliotheca Hispana, tômo II, pág. 168, (Roma, 1696), é 
certo que, na parte final dêsse mesmo tômo, quer no Index cognominum, pág. 391, 
quer no Index patriarum, pág. 458, quer ainda no Index ultimus materiarum — 
Histórica, pág. 629, o acentua expressamente e sempre Gàndavo (Petrus de 

Magallanes), como acentua igualmente Gàndara, Gàlvez, etc. Este uso proposital e 
insólito, em obra latina, de um acento não conhecido em latim, e a sua repetição 3 
vezes, pelo menos, manifesta o empenho, do autor em evitar silabadas, e denuncia 
claramente que Nicolau António estava bem ciente do que fazia marcando de 
esdrúxulo aquêle vocábulo. Em segundo lugar o topónimo latino Gandavum, base 
do apelido, tinha, segundo os latinistas, a segunda silaba breve, e portanto o acento 
tônico recaía sobre a primeira, o que de resto é corroborado até pela forma curta 
medieval Ganta, que não pode ter outra acentuação, e pelas modernas Gent e Gand, 

que lhe sucederam, citadas na nota anterior, uma nota da pág. 526). Essa quantidade 
breve da segunda sílaba vejo-a marcada no conceituado Calepinus Septem 

Linguarum, de J. Facciolati, segundo a cuidada edição de Veneza de 1778, dirigida 
por J. B. Galliccioli [sic!], onde se lê: "Gandavum, n. 2, ante Ganda, olim Clarinea: 
Gant, inc (olis) Ghent, urbs maxima Belgii, Flandriae caput..." Leite de 
Vasconcelos, Op., III, 103, manda ver Histoire et Etymologie du nom de Gand, de 
Victor Tourneur, e Rev. Celt., XXVIII, 351 (Nascentes 1952, II: 121-122). 

 

Observa-se que Nascentes (1952) vai mesmo muito além da simples 
receção da prosódia proposta por Silveira, como a vemos no caso de Rebelo 
Gonçalves (1947), mas faz questão de oferecer uma citação da essência da 
explicação que Silveira (1946: 527-528) oferece para a sua interpretação. 

No entanto, parece que Antenor Nascentes se terá distanciado da 
interpretação silveiriana na década de 1960, já que a seguinte entrada no 
Dicionário Etimológico Resumido da Língua Portuguesa (1966) não 
permite dúvidas de que a forma em que se baseia a grafia latina 
<Gandavu-> é acentuada na penúltima sílaba: 

 

Gandavo. Do lat. gandavu "natural de Gand". A Gand atual foi o castrum gandavum 

(Nascentes 1968: 349). 
 

Não parece, enfim, de todo impossível que os testemunhos, oferecidos 
nestas duas importantes obras por dois dos mais eminentes filólogos de 
Portugal e do Brasil do século XX, tenham de facto constituído o impulso 
decisivo para que a grafia <Gândavo> e a pronúncia consequente ['gɐndɐvʊ], 
tal como propostas por Silveira, viessem a prevalecer, especialmente em obras 
de consulta, como, por exemplo, entradas de relevo de Albuquerque (1978: 
362) e Carvalho (1969, IX: 150), mas também noutras obras como Moura 
(2000: 117-141) e, mais importante ainda, nos estudos historiográfico-lin-
guísticos dedicados aos gramáticos e ortógrafos quinhentistas, tendo Maria 
Leonor Carvalhão Buescu (1932-1999) dado um grande contributo para esta-
belecer a grafia 'Gândavo' dentro da comunidade científica dedicada à histo-
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riografia linguística portuguesa (veja-se, por exemplo, Buescu 1978 e Buescu 
1981). Com efeito, até à publicação dos artigos de Evanildo Bechara em 1998, 
esta grafia não só permaneceu em grande parte incontestada, como também 
não foi examinada mais aprofundadamente no que toca à sua pertinência. 

Também o lexicógrafo José Pedro Machado (1914-2005), que, como 
veremos adiante, anteriormente aos artigos de Silveira, grafava o apelido do 
autor sem acento circunflexo, passou a adotar a grafia silveiriana no 
Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa: 

 

Gândavo
1, top. Ver Gand. 

Gândavo
2, apel. De Gândavo1. Teve este apel. o estudioso quinhentista Pêro de 

Magalhães de Gândavo, natural de Braga (L. V., Opúsc., III, p. 103), mas cujo 
pai era flamengo, supõe-se que natural de Gand. o facto de o dito autor ser 
latinista explica a adopção de Gândavo no seu nome; ver. Nasc.-II, s.v. No séc. 
XVI viveu entre nós um religioso dominicano conhecido por Frei João de 

Frandes, Frei João Framengo, Frei João de Gândavo, em alusão à sua 
naturalidade. Em 1712 havia um indivíduo com este nome natural de Viana do 
Castelo (Espart., II, p. 135) (Machado 2003, II: 694). 
 

Pensamos que a chave para a questão de saber como o apelido Gandavo 
deve realmente ser pronunciado está nesta última frase de Machado. Se no 
início do século XVIII ainda havia pessoas no Norte de Portugal que tinham 
o apelido Gandavo, a pronúncia correspondente não poderia ter sido proble-
mática para os contemporâneos, mesmo que a ortografia na altura não 
previsse regularmente a acentuação gráfica. Parece, no entanto, que já não 
existem Gandavos no Portugal moderno, razão pela qual a questão 
(orto)gráfica se levantou cada vez mais desde inícios do século XX, quando a 
obra histórica deste autor começou a receber cada vez mais atenção. 

 



 

 

 



 

 

3 A grafia <Gandavo> antes da revisão prosódica silveiriana 
 

Para comprovar que os pontos desconsiderados por Silveira «[...] descuram 

a história cultural e lingüística mesma do topônimo e do etnônimo, o 

processo de formação da palavra e, assim, os elementos lingüísticos que a 

constituem, dentro da língua portuguesa» (Bechara 1998b: 90), o filólogo 

brasileiro elenca toda uma série de elementos comprovativos do 'peso da 

tradição' de uma pronúncia paroxítona (Bechara 1998b: 90-91). Dado que 

Bechara somente os enuncia brevemente, analisaremos as obras 

mencionadas com maior detalhe.
1
 

Depois do historiador brasileiro João Capistrano de Abreu (1853-1927), 

que terá elaborado a «Introdução» à edição do conjunto historiográfico 

gandaviano Tratado da terra do Brasil: Historia da provincia Santa Cruz 

(Rio de Janeiro, 1924) a cuja primeira edição não tivemos acesso,
2
 merece 

destaque o linguista e etnógrafo português José Leite de Vasconcelos 

(1858-1941), que menciona a forma paroxítona do apelido 'Gandavo' tanto 

no seu apanhado historiográfico-linguístico «A Filologia Portuguesa» 

(Vasconcelos 1929: 867), como nos seus estudos de onomatologia 

(Vasconcelos 1931: 103),
3
 sem, aliás, oferecer qualquer opinião explícita 

sobre a pronuncia da palavra. 

Entre as fontes mencionadas por Bechara (1998b), deve ainda ser 

mencionado o volume The Century Cyclopedia of Names (
1
1894) do 

lexicógrafo americano Benjamin Eli Smith (1857-1913), que, a partir da 

edição de 1895, passou a fazer parte da equipa editorial da volumosa obra 

The Century dictionary: An encyclopedic lexicon of the English language 
                                                           

 
1
 Salienta-se que textos da época anterior à Reforma Ortográfica de 1911 só são 

considerados aqui, se se referirem explicitamente à prosódia do gentílico 'Gandavo'. 
2
 Consta que a edição de Gandavo (2008), publicada pelo Senado Federal do Brasil, 

se baseia naquela edição carioca. Com a ortografia modernizada, observa-se, no 

entanto, que toda a edição respeita a pronúncia paroxítona, grafando-se <Gandavo>. 
3
 Veja-se a entrada no levantamento onomástico de Vasconcelos (1931): «Gandavo. 

Victor Tourneur, funcionário da Biblioteca Rial da Bélgica, Hist. et etym. du nom de 

Gand, 1907, menciona no século VII o pagus Gandavus, -um, com o sufixo -avu-. – Vid. 

também Rev. Celt., XXVIII, 351. – Temos um A. do século XVI com êste apelido: Pedro 

de Magalhaens de Gandavo, natural de Braga. Faltam-me esclarecimentos que 

expliquem as relações dêste autor com de Gand (cidade belga). O usar de de parece 

indicar procedência da família». O estudo do bibliotecário belga Victor Tourneur 

(1878-1967) é, de facto, um brevíssimo artigo que este publicou em 1907, sob o título 

«Histoire et étymologie du nom de Gand» nas Annales du XXe Congrès de 1907, 

organizado pela Fédération archéologique et historique de Belgique (Tourneur 1907). 
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(
1
1889-1891, 6 volumes em 24 tomos; 

2
1895, 10 volumes; cf. Whitney / 

Smith 1895), cujos primeiros oito volumes foram editados pelo linguista 

americano William Dwight Whitney (1827-1894), devendo-se os restan-

tes dois a Benjamin Smith. Na verdade, a entrada relativa ao ortógrafo e 

historiógrafo quinhentista não permite dúvidas no que respeita à 

pronúncia paroxítona do apelido:  
 

 

Smith (1894: [iii]) Smith (1894: 423) 

(fonte: Internet Archive)
 

Se bem que não saibamos quem terá fornecido as informações prosó-

dicas referentes à língua portuguesa, a transcrição 'gän-dä´vö ̣'̣ por Smith 

(1894) leva a crer que este supunha uma pronúncia americanizada 

[gɛn'dɛvʊ] (com a penúltima sílaba acentuada), a que corresponderia uma 

pronúncia [gɐn'davʊ] na variante portuguesa e [gan'davʊ] nas variantes 

brasileira e galega do galego-português moderno. 

Para além disso, encontramos a grafia indicadora do acento na penúltima 

sílaba nas referências a <Pero de Magalhães de Gandavo> na entrada de 

José Pedro Machado na Bibliografia Filológica Portuguesa (Machado 

1936: ficha 92, duas vezes) e no artigo «Notes on Sixteenth-Century 

Portuguese Pronunciation» de Thomas Roy Hart (1925-2010; cf. Hart 1955: 

412, 413). A variante <Pedro de Magalhães Gandavo> encontra-se no artigo 

«Ortografistas portugueses dos séculos XVI e XVIII» do historiógrafo 

português José Augusto do Amaral Frazão de Vasconcelos (1889-1970; cf. 

Vasconcelos 1933: 4; quatro vezes) e na edição «XLII. Dialogo em 
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Defensam da Lingua Portuguesa» de Edwin Bucher Williams (1891-1975; 

cf. Williams 1936: 636; 2 vezes). 
 

 

Machado (1936: ficha 92)

(fonte: biblioteca particular de Telmo Verdelho)
 

Finalmente, o 12.º volume (Gabar-Heha) da primeira edição da Grande 

Enciclopédia Portuguesa e Brasileira considera a grafia sem acento 

circunflexo nas duas entradas «GANDAVO, (Frei João de)» e «GANDAVO, 

(Pedro de Magalhães)» (GEPB 1936: 137).  

No entanto, não queremos omitir o facto de que, mesmo antes da 'nota' 

de Silveira (1946), temos um único caso em que o autor assume, de forma 

óbvia, que o apelido gandaviano se acentua na sílaba proparoxítona. Este é o 

caso do opúsculo de 31 páginas, intitulado Gramáticos portugueses do 

século XVI: F. de Oliveira, J. de Barros, P. de M. de Gândavo, D.N. de Leão 

de Manuel Francisco do Estanco Louro (1890-1953), professor em Lisboa, 

que foi publicado sem indicação do ano de publicação, mas pode ser datado 

de 1929. Sem qualquer justificação explícita desta opção gráfica, ao todo, a 

forma <Gândavo> é mencionada dez vezes (Louro ([1929]): 21, 22 [2 vezes], 

23 [2 vezes], 24, 25, 27, 28 [2 vezes]). 

 

 



 

 

 



 

 

4 O topónimo 'Gandavum' em obras sobre a prosódia latina 
 
Ao considerarmos a paucidade de provas incontestáveis para a hipótese de 
Silveira que acabámos de documentar no capítulo 2, julgamos imprescindível 
empreender uma investigação para além das fontes habitualmente empregues. 
Parece-nos lícito o recurso à analogia que Bechara (1998b: 92) faz para 
relacionar o topónimo novilatino Gāndāvŭm com o adjetivo latino BĂTĀVŬS, 
-Ă, -ŬM e o substantivo correspondente BĂTĀVŬS, BĂTĀVĬ

1
 (ou mesmo 

BĂTĂVŬS, BĂTĂVĬ, como sugerem alguns autores), 2  referente à antiga 
BATAVIA (Batávia, Holanda). Porém, uma vez que a questão é de natureza 
prosódica, parece-nos ainda mais pertinente consultar a informação que 
fornecem as prosódias seiscentistas e setecentistas sobre este assunto.3  

Serve-nos como ponto de partida o Epitome in prosodiam ex variis 

scriptoribus compendiosè collecta (11558) do poeta francês Pantaléon 
Barthelon de Ravières (?-1568). Assim, sem apresentar qualquer referência 
ao topónimo em questão, é da seguinte forma sumária que o autor 
quinhentista se refere à acentuação em posição medial: 
 

A, ante u. 
A, ante u, in mediis, longatur: vt, Octāvus, Octāvius. 

Exceptio. 
Patăvium: hinc Patăuinus,a,um. Durănus, id est fluvuias.  

                                                           
 

1 É pertinente que Bechara (1998b: 92) ateste uma «[...] boa tradição em latim [...]», já 
que esta forma pertencia ao léxico do latim clássico, encontrando-se, entre outras fontes, 
referenciada em Marcial (Martialis 8, 33, 20; = 1876: 183): «Crassior in facie vetulae 
stat creta Fabullae, / Crassior offensae bulla tumescit aquae; / Fortior et tortos servat 
vesica capillos / Et mutat Latias spuma Batava comas».  

2 Com efeito, há tratadistas da prosódia latina que não seguem o que parece ser a 
abordagem mais tradicional com a penúltima longa para 'Batavus' (como o fazem, entre 
outros, Macintyre 1836: 37 e Koch 1860, I: 89), mas sim com a penúltima breve, ou seja, 
'BĂTĂVŬS', (cf. de Smet 1691: 58). Já Polo de la Concepción (1875: 95) considera esta 
forma entre as exceções da penúltima longa de substantivos terminados em <-avi>: 
«Menos Bátavi, orum (aunque tambien se halla largo)». 

3 Infelizmente, boa parte das prosódias latinas da época segue o exemplo da primeira 
edição da Prosodia Henrici Smetii (1599), em que o médico flamengo Hendrik de Smet 
(Henricus Smetius; 1537-1614) dispensa uma base teórica detalhada, limitando-se quase 
exclusivamente à reprodução de passagens de texto por ordem alfabética. Com mais de 
50 edições até ao século XVIII, a obra de de Smet foi provavelmente a mais influente 
sobre a prosódia latina, estabelecendo um padrão do que poucos autores posteriores se 
viriam a afastar. Por outro lado, existem ainda os tratados prosódicos clássicos, como 
Willich (1539), que se dedicam a uma exposição normativa da prosódia do latim 
clássico, muitas vezes concebidos para um ensino escolar da língua latina.  
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Variatio. 
Bathamus,a,um Tetanus, herba (Ravières 1569: 122). 
 

 

Ravières (1569: [1]) Ravières (1569: 122) 
(fonte: Internet Archive)

 

Mesmo que a questão não seja explicitada em todos os manuais 
históricos de prosódia latina que consultámos, esta noção de uma 
acentuação da penúltima vogal como longa em sequências mediais com 
<-av-> também se encontra, a título de exemplo, e sempre com o devido 
lugar para exceções e variações, no último do conjunto dos quatro tomos da 
gramática latina do religioso neerlandês Simon Verrept (1522-1598) 4 , 
intitulada Grammatices latinae liber IIII (1572, IV: 68).  

O primeiro autor de uma prosódia latina a considerar explicitamente o 
topónimo 'Gandavum', é o jesuíta italiano Giovanni Battista Riccioli (1598-
1673), cuja Prosodia Bonnoniensis teve pelo menos 30 edições de 1639 até 
finais do século XVIII. Sem qualquer menção expressa na parte teórica, a 
primeira referência regista-se na «Pars nona: Continens Poëtarum Versus 

                                                           
 

4 Entre os quatro volumes da gramática, este tomo gozou de um sucesso editorial 
considerável, sob o título Latinæ grammatices Prosodia. Tal como na edição 
quinhentista, encontramos a explicação «In mediis producitur Conclave, cadaver, 
octavus, timavus» em Verrept (1763: 114), ao passo que o topónimo Patavium é 
mencionado como exceção e Batavus como forma sujeita a variação prosódica. 
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circiter Vigintiquatuor mille, quibus confirmantur tum quæ hactenus dicta 
sunt in Regulis de Syllabarum quantitate [...]» de Riccioli (1660, I: [202]): 
 

Aurelius Vrsul de Bello Belgico. 

Legibus ipsa etiam Gandavi huic adde subacti  
Scaldis, & ingenti tollit se Antuerpia mole (Riccioli 1660, I: 343, linhas 17145-17147). 

 

No que diz respeito ao metro do primeiro verso, este pode ser 
determinado da seguinte forma:5  
 

   -  v v /   -  v   v /  -      - /     -  v    v  /   -   v   v /   -  -  
Legibus / ipsa eti /am Gan / davi huic / adde su / bacti  

 

Com a sequência 'dáctilo, dáctilo, espondeu, dáctilo, dáctilo, espondeu', 
parece tratar-se de um 'hexâmetro heroico' no sentido de Riccioli (1660, I: 17). 

 

 

Orsi (1586: fol. 1r) Ravières (1569: 122) 
(fonte: Penn Libraries, cota IC55 Or84 586d)

 

Tal como afirma o prosodista jesuíta, os dois versos foram retirados do 
poema heroico Avrelius Vrsvs accademicvs insensatvs: De Bello Belgico 
(1588),6 que o poeta italiano Aurelio Orsi (ca.1547/1557-ca.1591)7 dedicou 
                                                           

 
5 Queremos agradecer ao nosso confrade da Academia das Ciências de Lisboa, Professor 

Aires Augusto do Nascimento, que nos forneceu esta transcrição. 
6 Gostaríamos de agradecer ao Dr. John Pollack da University of Pennsylvania 

(Universidade da Pensilvânia; Estados Unidos da América), pela gentileza de 
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ao Duque de Parma e Piacenza, Alessandro Farnese (1545-1592), exaltando 
os êxitos na guerra nos Países Baixos Holandeses em nome do rei espanhol 
Felipe II (1527-1598, reinou desde 1556). Neste poema, o contexto único em 
que o topónimo aparece é o seguinte:8 

 

Quid referam Brugam valido munimine septam,  
Quam malesuada fames, & rerum turpis egestas  
Edomuit tandem, ac iustis parere coegit  
Legibus, ipsa etiam Gandaui huic adde subacti  
Nomina, & edomitam Bruxellam, arcesq; rebelles,  
Quas vice non vna ferro Farnesia virtus  
Perculit, aut captas vi tandem addixit, vt ante  
Hispano imperio, & nodo perstrinxit ahæno (Orsi 1586: fol. 11r). 

 

 

Riccioli (1660, I: [I]) Riccioli (1660, II: [CCLXXVII])
(fonte: Bayerische Staatsbibliothek digital, München)

 

                                                           
 
disponibilizar uma digitalização gratuita deste opúsculo tão raro, composto por um total 
de 20 fólios. 

7 Ao chamar-se ''academicus insensatus'', Orsi identifica-se como sócio da Accademia 

degli Insensati (1561-1725) de Perugia, da qual eram sócios alguns dos poetas mais 
importantes da Itália na época (cf. Lev-er 2019: 146). 

8 O segundo trecho sobre o rio Escalda, citado por Riccioli (1660, II: 343), foi retirado do 
verso do mesmo fólio de Orsi (1586: fol. 11v).  
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Com base na sua interpretação métrica, o jesuíta italiano seiscentista não 
hesita em apresentar a respetiva entrada no seu «Index primus generalis»: 

 

Gandavia, & Gandavum sec. longa. 17146 (Riccioli 1660, II: [CCLXXVII]). 
 

Esta simples entrada no índice de Riccioli deixa claro que, do ponto de 
vista prosódico, o autor considerava a 'secunda longa' (ou seja, a segunda 
sílaba longa), indicando ainda o número da linha em que a palavra ocorre 
dentro da «Pars Nona» da sua obra. 

 

 

Dangalières (1663: [I]) Dangalières (1663: 103, 249)
(fonte: Bayerische Staatsbibliothek digital, München)

 

Pouco mais tarde, o jesuíta francês Antoine Dangalières (?-1679) 
publicou, sob o manto do anonimato, a sua obra Amaltheum prosodicvm: 

sive brevis, et accvrata Vocum omnium Prosodia (11552-41684), que teve 
quatro edições em Lyon e outras duas em Nürnberg (Nuremberga; 
Alemanha). Ao contrário do que acontece na obra de Riccioli, na edição 
lionesa de 1663, encontramos um uso regular dos diacríticos para indicar 
a quantidade das sílabas latinas: 

Gāndāuum, u. Belg. Gand. 2 (Dangalières 1663: 103). 

Além disso, Dangalières faz ainda questão de mencionar o topónimo no 
âmbito do capítulo «NOMINA PROPRIA QVÆ NON occurrent in 
Amaltheo, ad has terminationes reuocabis» (Dangalières 1663: 247). Sob a 
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rubrica «A. in penultimæ», o prosodista oferece uma lista das desinências das 
palavras acentuadas na penúltima sílaba, em que encontramos o seguinte:9 

 

āuus. Moldāuus. Morāuus.& Batāuus retiùs.  
āuum, Vrbium, Gandāuum. Pictāuum. Excipe Andegăuum (Dangalières 1663: 249). 

 

Para além de referir a prosódia mais correta de 'Batāuus', com a 
penúltima vogal longa, Dangalières enfatiza que a desinência latina <-avum> 
seria própria para cidades, apresentando ainda o exemplo 'Pictāuum' (Poitou, 
França) e o exemplo contrário 'Andegăvum' (Angers, França). Na senda de 
Riccioli, temos em Dangalières (1663) dois testemunhos inequívocos de que 
este tratadista da prosódia latina considerava a penúltima sílaba longa.  

 

 

Campserver (1758: [I]) Campserver (1758: 327)
(fonte: exemplar pertencente à Universidad Complutense de Madrid, em Hathitrust)

 

De maneira semelhante, o jesuíta espanhol Ignacio Campserver (1722-
1798) apresenta as desinências <-avus> e <-avum> dentro do capítulo 
«GENERALES REGULÆ de penultimis Propriorum» da sua Amaltheum 

prosodicum: sive brevis, et accurata syllabarum prosodia (1758): 
 

                                                           
 

9 Ao contrário, Riccioli (1660, I: 94-95) prescinde de mencionar estas duas terminações 
no subcapítulo «De Incremento pertinente ad A», relacionado com a duração das 
sílabas mediais.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Gandavo, não Gândavo 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

39 

avum, extendunt Pictàvum, &c. Excipe Andegavum. 
avus produc. Moldávus &c. Excipe Batâvus anceps (Campserver 1758: 327). 

 

Mesmo que o autor prescinda de referir o exemplo 'Gandavum' que 
encontramos em Dangalières (1663), não há dúvida de que alinha com o 
autor anterior, pois considera como regra o acento na penúltima sílaba (isto é, 
com a exceção de <Batâvus>, que considerarmos corresponder a 'Batăuus' 
na notação prosódica usual). Mais claramente do que o tratadista francês, 
porém, Campserver (1758: 323) salienta que encara todas aquelas 
desinências, que acabará por elencar mais detalhadamente ao longo das 
páginas seguintes, como 'terminationes' greco-latinas, ou seja, elementos da 
composição nominal, de cuja ligação a palavras vernáculas resultariam novas 
palavras em latim ou grego.10 

A partir da segunda edição bastante aumentada de 1804, também o 
filólogo inglês John Walker (1732-1807) passa a considerar a penúltima 
sílaba longa para a desinência <-avum> dentro do seu «Terminational 
Vocabulary of Greek and Latin Proper Names» da sua importante obra A 

Key to the Classical Pronunciation of Greek, Latin and Scripture Proper 

Names (11798). Nesta segunda edição, Walker (1804: 111-170) apresenta 
uma lista bastante extensa de elementos da composição nominal, em que se 
encontra também a desinência <avum>: 

 

AVUM IVUM YUM 
Accent the Penultimate. 

Gandavum, Symbrivum (Walker 1804: 138). 
 

Sem recurso aos diacríticos usualmente empregues para indicar a duração 
vocálica latina, este prosodista menciona o topónimo 'Gandavum' juntamente 
com o exemplo 'Symbrivum' (ou seja, 'symbrīvium', para o rio Simbrivio, 
afluente do rio Aniene, na Itália).  

Com um número desconhecido de reedições póstumas, o tratado prosó-
dico deste autor foi reproduzido como apêndice de um número considerável 
de dicionários da língua inglesa do século XIX. Tendo em conta que não nos 
é possível traçar a história editorial da obra walkeriana, quer de forma inde-
pendente, quer em forma de parte integrante póstuma de dicionários da língua 

                                                           
 

10 Veja-se a introdução que Campserver (1758: 323) oferece aos utilizadores do seu 
capítulo sobre as regras gerais das penúltimas em nomes próprios: «OMne nomen, si 
Græca excipias, & Latina, Barbarum appellatur: sæpe tamen accidit, ut Barbara, quibus 
additur Græca, aut Latina terminatio, Barbara desinant vocari: utriusque classis muita 
sunt, consulto omissa in hoc Amaltheo: eorum tamen pleraque non difficile revocabis ad 
sequentes terminationes». 
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inglesa, julgamos que seja suficiente enunciar em seguida três casos exem-
plares que conseguimos consultar. Tais são a reedição póstuma Johnson's 

English Dictionary (1834)11 do lexicógrafo inglês Samuel Johnson (1709-
1784), a versão abreviada de An American Dictionary of the English Lan-

guage (1838) do lexicógrafo norte-americano Noah Webster (1758-1843)12 e 
ainda o A Critical and Pronouncing Dictionary of the English Language 
(1847)13 do lexicógrafo americano Joseph Emerson Worcester (1784-1865). 

 

 

Walker (1807: [I]) Walker (1807: 138)
(fonte: Google Books)

                                                           
 

11 Dentro desta obra de xxxii, 1156 páginas, esta reprodução da obra de Walker em 
Johnson (1834: [1055]-1131) constitui o segundo e pré-antepenúltimo apêndice, tendo 
sido dotado de um rosto próprio.  

12 Na décima quinta edição abreviada deste dicionário que conseguimos consultar, a obra 
de Walker foi publicada de forma semiautónoma, pois recebeu um rosto próprio. Dado 
que as primeiras cinco páginas não são numeradas, a paginação do dicionário, que 
termina em Webster (1838: 940), só é retomada na página 946. Assim, o Key de Walker 
ocupa o final de Webster (1838: [941]-1011).  

13 A seguir ao dicionário que termina em Worcester (1843: 836), a obra de Walker vem 
introduzida como «Walker's Key, Enlarged and Improved» (Worcester 1843: [837]), 
seguindo-se um rosto a indicar que a obra seria publicada «With large additions and 
improvements, derived from various sources, By Joseph E. Worcester» (Worcester 
1843: [839]), só sendo retomada na página 946. Neste sentido, a última parte de 
Worcester (1843: [837]-953) é dedicada à reprodução do Key de Walker.  
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Oferecendo considerações bastante mais elaboradas, o inglês Æneas 
McIntyre (fl. 1825-1860; cf. Christy 1921: 267-269) reúne todos os sufixos 
latinos em conformidade com a sílaba acentuada <-av->. No subcapítulo 
«ANALOGICAL ARRANGEMENT», apresenta o seguinte exemplário: 

 

PART I. PENULTIMA long. 
 

ĀV 
 

Agāve, ajáva, Andergavum, Batavus, cadaver, chrysoclava, conclave, Cupavo, Elaver, 
gallipavo, Gandavum, Genavi, ignavus, inflavens, inflavus, insuavis, octavus, Olavus, 
papaver, Pictavum, Quidavus, Saravus, suavis, Timavus, subflavus, utravis (abl.). 

 

PART II. PENULTIMA short. 
 

ĂV. 
 

A'băvus, aggravans; átavus, proavus, tritavus, &c.; concavus, impavens, incavus, 
pergravis. 

 

VERBS. 
 

ĀV. 
 

Flāveo (flavesco), prāvo, nāvo: inflāvens, deprávo, pronavo: also all preterites in avi, 
as praecāvi (from praecăveo), illāvi (from illăvo), amāvi, servāvi, lāvāvit. 

 

ĂV. 
 

Căveo, căvo, grăvo, lăvo, păveo: prae'căvet, íncavans, pergravans, delavans, impavet; 
and if there areany compounds of ăveo, făveo, or păvio (McIntyre 1836: 37-38). 
 

 

McIntyre (1836: [I]) McIntyre (1836: 37) 
(fonte: Google Books)



 
 
 
 
 
 
 
 

Rolf Kemmler 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
42 

Reconhecemos que, à primeira vista, a compilação deste prosodista pode 
parecer um pouco simplista. Também é possível que o estado atual dos 
conhecimentos na filologia latina possa levar a questionar uma ou outra das 
suas transcrições. Em qualquer caso, porém, fica evidente que tanto Walker 
(1804) como McIntyre (1836) declaram concordar com a descrição da 
prosódia do topónimo 'Gandavo' como <Gāndāuum>, que vem documentada 
em tratados históricos sobre a prosódia, pelo menos desde Riccioli no século 
XVII, pelo que julgamos lícito concluir que esta leitura tradicional terá sido 
tão comum quanto indisputada no século XIX e inícios do século XX. Para 
além disso, consideramos significativo que não tenhamos conseguido 
identificar uma única obra sobre a prosódia latina que justificasse a notação 
<Gandăvum>, consagrada nas últimas décadas da tradição editorial do 
Calepino por Jacopo Facciolati. 

 



 

 

5 O topónimo 'Gandavum' na lexicografia bilingue europeia 
 
Em seguida, iremos apresentar algumas entradas que conseguimos localizar 
em dicionários bilingues, desde a primeira metade do século XVIII até 
meados do século XIX. Deve notar-se, no entanto, que a grande maioria das 
cerca de quatro dezenas de dicionários e enciclopédias da época que consul-
támos, não apresenta a entrada 'Gandavum' (facto que se percebe, pois este 
topónimo não fazia parte do léxico do latim clássico).1 Por outro lado, tam-
bém existe um número considerável de obras que mencionam a forma latina, 
mas sem fornecerem qualquer informação sobre a duração vocálica, quer 
mediante a notação prosódica quer através do emprego de outros sinais 
diacríticos, razão pela qual tais obras não são mencionadas aqui. Apresenta-
remos as obras por ordem cronológica da respetiva primeira edição conhecida. 

 

 

Frischlin (1568: fol. [1r]) Frischlin (1568: fol. 210r)
(fonte: Google Books)

 

Como vimos nesta imagem, no seu vocabulário trilingue quinhentista, 
Nomenclator Trilingvis, Græcolatinogermanicvs, o filólogo suabo Philipp 
Nikodemus Frischlin (1547-1590) menciona Gante entre as cidades da 
«Galliæ Belgicæ» da seguinte forma: 
                                                           

 
1 Este é o caso, entre muitos outros, da edição belga I. J. G. Schelleri Lexicon latino-

belgicum auctorum classicorum (Scheller 1799, I: 523). 
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γάνδαυον, Gandavum, Gent (Frischlin 1586: fol. 210r).2 
 

Um século mais tarde, o pedagogo alemão Johann Gerlach Wilhelmi 
(1636-1687) aproveita esta simples entrada subordinada ao nome 
flamengo e alemão da cidade belga dentro do «Index Germanico Latino-
Græcus Regionum, Populorum, Urbium, Insularum, Marium, Fluviorum & 
Μontium» (Wilhelmi 1673: 375-388), que é uma das partes do seu Lexicon 

proso-metricum Latino-Graeco-Germanicum et Germanico-Latinum: 
 

Gent / Gandavum, Γάνδαυον (Wilhelmi 1673: 379). 
 

 

Wilhelmi (1673: [I]) Wilhelmi (1673: 379) 
(fonte: Google Books)

 

Como vimos, ambos os autores usam o acento agudo para a forma grega 
<γάνδαυον>. No entanto, uma vez que a origem do topónimo novilatino 
dificilmente poderá ser relacionada com a língua grega, não podemos deixar 
de considerar que o valor probatório destas duas entradas gregas seja algo 
reduzido, ainda mais porque são as únicas ocorrências desta forma que 
conseguimos localizar até ao momento em dicionários da época. 

                                                           
 

2 Todos os trechos em língua alemã, que então eram habitualmente impressos em Fraktur 
(ou seja, nos chamados 'carateres góticos') são reproduzidos com itálicos. Para mais 
informações sobre o uso de Fraktur e Kurrentschrift e a 'biscrituralidade' daí resultante, 
veja-se Kemmler (2019) e Kemmler / Corvo Sánchez (2021).  
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Já a lexicografia latino-flamenga de finais do século XVII parece-nos 
oferecer uma pista de como os latinistas flamengos da época entendiam a 
prosódia do topónimo em questão. Assim, o Dictionarium Latino-Belgicum 
de Benjamin Jaques (fl. 1699) e Samuel Hannot (fl. 1699), continuado a 
partir de 1704 por Samuel Pitiscus (1637-1727) com edições até 1771, 
informa o seguinte sobre o topónimo Gante e o respetivo adjetivo: 

 

GĀNDĀVŪM, ī, n. Gent, een stad in Vlaanderen. 
GĀNDAVĒNSĬS, ĭs, m. & f. sĕ, ĭs, n. Van Gent, te Gent geboren, Gentenaar (Jaques / 

Hannot 1699: 1-2). 
 

Mesmo que a última sílaba longa de <Gāndāvūm> nos pareça algo 
suspeita, o uso dos diacríticos latinos nestas duas entradas leva a crer que os 
editores belgas do dicionário terão considerado que o topónimo e o 
correspondente adjetivo deveriam ter a penúltima sílaba longa.3 

 

 

Jaques / Hannot (1699, II: [I]) Jaques / Hannot (1699, II: 1, 2) 
(fonte: Google Books)

 

                                                           
 

3 Segundo o prefácio «De Drukkers an den lezer» [os impressores ao leitor] que os 
impressores Dirk Goris (Dortrecht) e Pieter van der Slaart (Rotterdam) dedicaram aos 
leitores de Jaques / Hannot (1699), a obra que terá servido de modelo aos lexicógrafos 
belgas é o Dictionarium novum Latino-Gallicum do jesuíta francês Guy Tachard (1651-
1712). Dado que esta obra ainda apresenta a forma <Gāndavūm> sem o diacrítico na 
segunda sílaba, parece lógico que os editores belgas tenham emendado a acentuação 
do nome latino como melhor entenderam. 
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Danet (1707: [I]) Danet (1707: 727) 
(fonte: Google Books)

 

O mesmo pode afirmar-se a respeito da edição de última mão do Grand 

Dictionnaire François et Latin: Enrichi des meillevres façons de parler en 

l'une & l'autre langue do lexicógrafo francês Pierre Danet (ca. 1650-1709), 
onde encontramos uma entrada latina mais simples com a indicação da 
duração vocálica, em que só se destaca a penúltima sílaba longa: 

 

GAND, [Ville des Pays-Bas, Capitale du Comté de Flandres, située auprès de trois 

rivieres, l'Escaut, le Lys & la Live.] Gandāvum, i, n. 
    Qui est de Gand. Gandavensis & hoc Gandavense adject. (Danet 1707: 727). 

 

Como um dos mais fortes concorrentes do Calepino no mercado europeu 
de dicionários, o Thesaurus eruditionis scholasticæ (11572) do pedagogo 
alemão Basilius Faber (também conhecido como Basilius Schmidt; 1520-
1576), que apresenta equivalentes alemães desde a primeira edição, teve uma 
história editorial de mais de vinte edições ao longo de 177 anos. Se nas edi-
ções de 1710 e 1717, preparadas por Andreas Stübel (1653-1725) e com 
notas de Johann Georg Gräve (1632-1703), ainda não se regista nenhuma 
entrada correspondente ao termo em análise (Faber 1710: col. 947), as 
últimas três edições de 1726, 1735 e 1749, aumentadas pelo filólogo alemão 
setecentista Johann Matthias Gesner (1691-1761), contêm a seguinte entrada: 



 
 
 
 
 
 
 
 
Gandavo, não Gândavo 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

47 

GANDĂVUM, i, n. metropolis Flandriæ ob immensam magnitudinem celebris, die 

Stadt Gent. 
¶ Gandavensis, e, adj. ut, Agger Gandavensis (Faber 1726, I: col. 1046). 
 

 

Faber (1726, I: [I]) Faber (1726, I: col. 1046) 
(fonte: Google Books)

 

Assim, oito anos após a publicação do primeiro Calepino na redação de 
Jacopo Facciolati em 1718, encontramos aqui a mesma grafia 'Gandăvum'. 
Dado que também nesta obra o verbete aparece subitamente após uma 
tradição editorial de mais de 150 anos, parece-nos que Gesner terá 
aproveitado a respetiva entrada da edição patavina, uma vez que repete o 
lugar-comum calepiniano de Gent ser uma metrópole de Flandres. Para além 
disso, o lexicógrafo limita-se, de resto, a acrescentar a informação de que 
Gent seria uma cidade famosa devido à sua enorme dimensão, assim como 
ainda acrescenta a explicação alemã «die Stadt Gent» [a cidade de Gante].  

Semelhantemente, as formas 'Gāndăvĭum' e 'Gāndăvūm' para o 
topónimo e 'Gāndăvēnsĭs' para o respetivo adjetivo encontram-se no Novitius, 

seu Dictionarium latino-gallicum, de Nicolas Magniez (1750, I: 606). 
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Magniez (1750, I: 606: [I]) Magniez (1750, I: 606: 311) 
(fonte: Google Books)

 

Para além das obras supramencionadas do Calepino e do Thesaurus 

eruditionis scholasticæ, o filólogo alemão Immanuel Johann Gerhard 
Scheller (1735-1803) é provavelmente o lexicógrafo latino-alemão (e vice-
versa) mais importante de finais do século XVIII e inícios do século XIX, 
especialmente devido às reedições da obra. No entanto, cabe-lhe mais relevo 
ainda porque a obra serviu, em última medida, ao latinista alemão Karl Ernst 
Georges (1806-1895), 4  como base para o conjunto monumental do 
Ausführliches lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches Handwörter-

buch em quatro tomos (Georges 1869-1870, I/II), que ainda hoje constitui 
uma referência obrigatória no espaço germanófono. Observa-se, porém, que 
no segundo volume do Ausführliches und moglichͤ st vollstandiges ͤ

lateinisch-deutsches Lexicon (Scheller 1788, II: col. 2302) não se encon-
tra qualquer entrada relativa à cidade flamenga. O mesmo pode afirmar-se 
para a edição belga I. J. G. Schelleri Lexicon latino-belgicum auctorum 

classicorum (Scheller 1799: I: 523), levada a cabo pelo latinista belga 
David Ruhnken (1723-1798). A razão de o topónimo referente à cidade 

                                                           
 

4 Schelske (2012: 451) informa que Georges terá feito parte da equipa editorial da 
nova edição do dicionário schelleriano desde 1828, passando a ser inteiramente 
responsável pela tarefa desde a edição de 1838. 
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belga não aparecer em Scheller (1788, 1799), parece dever-se ao facto de 
estas obras (assim como mais tarde a de Georges 1869-1870) serem 
dedicadas sobretudo aos escritores latinos clássicos (cf. Leonhardt 2012: 
1129), em cujos textos o termo 'Gandavum' não aparece.  

 

 

Scheller (1820, I: [I]) Scheller (1820, I: 690) 
(fonte: Google Books)

 

Mas, se nas reedições póstumas 'oficiais' do Lateinisch-deutsches und 

deutsch-lateinisches Handlexikon schelleriano, preparadas entre 1804 e 1831 
pelo latinista alemão Georg Heinrich Lünemann (1780-1830), não 
conseguimos identificar qualquer entrada relativa a Gante, esta encontra-se 
na edição que o latinista austríaco Franz Xaver Schönberger (1754-1820) deu 
à luz para o uso no Império Austro-Húngaro em 1820: 

 

GĀNDĀVĬUM, ĭi, n. et Gandavum, i, n. die Stadt Gent in Flandern. Idem (Scheller 
1820, I: 690). 

 

Em vez da forma mais usual 'Gāndāvum', aqui a forma com os 
diacríticos é a variante 'Gāndāvĭum', ficando, mesmo assim, evidente que o 
editor austríaco considerava a penúltima sílaba como a tónica. 
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Noël (1808: [I]) Noël (1808: 414) 
(fonte: Google Books)

 

Com a mesma opinião, o gramático e latinista francês François Joseph 
Michel Noël (1755-1841) oferece as seguintes entradas relativas a Gante 
dentro da segunda edição do seu Dictionarium Latino-Gallicum: Dictionnaire 

latin-français (11807),5 que até 1857 teve mais de uma vintena de edições: 
 

GANDĀVENSIS, m. f., sĕ, n., is. Qui est de Gand. 
GANDĀVUM, i, n. Gand, ville de France (Escaut) (Noël 1808: 414). 
 

Apesar de este dicionário ser declaradamente «composé sur le plan de 
l'ouvrage intitulé: Magnum totius latinitatis lexicon de Facciolati», não 
podemos deixar de constatar que Noël acaba por afastar-se da lição dos 
lexicógrafos italianos, já que nem a primeira (Facciolati / Forcellini 1771: I: 
366) nem tão pouco a segunda edição de Facciolati / Forcellini (1805, II: 366) 
oferece qualquer entrada relativa à cidade flamenga.  

Devido às indicações relativas ao género gramatical e às respetivas 
desinências, a entrada de Noël parece coincidir com a que se encontra 
no Dictionarium Universale Latino-Gallicum (1704), anonimamente 
publicado por Pierre-Nicolas Blondeau e também atribuído ao impressor 

                                                           
 

5 Já no seu Gradus ad Parnassum, ou Nouveau dictionnaire poétique latin-français, o 
mesmo autor não apresenta nenhuma entrada relativa a esta cidade (cf. Noël 1818: 389). 
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Jean Boudot (ca.1651-1706), que o próprio François Noël destaca entre 
as fontes do seu dicionário:6 

 

 

Blondeau (1805: [I]) Blondeau (1805: 448) 
(fonte: Google Books)

 

                                                           
 

6 É com as seguintes palavras que Noël (1808: [v]) faz questão de enfatizar quem 
considera ser o verdadeiro autor do dicionário:  

«M. Pierre-Nicolas Blondeau, avocat au parlement, censeur de livres, et inspecteur de 
l'imprimerie que le duc du Maine avoit établie à Trévoux sous l'autorité de M. de Malé-

sieux, chancelier de la principauté de Dombes, est 1'auteur du Dictionnaire connu dans les 
classes sous le nom de Boudot, parce que ce libraire avoit acquis le manuscrit de l'auteur».  

Com efeito, o privilégio real de 4 de fevereiro de 1703 menciona Jean Boudot como 
quem «[...] a fait travailler à grand frais par plusieurs Sçavans à la composition d'un 
Ouvrage intitulé, Dictionarium universale rerum & verborum utriusque Linguæ Latinæ & 

Gallicæ, qu'il desireroit faire imprimer tant en Latin & François [...]» (Blondeau 1704: 
[XV]). Desta forma, confirma-se que Boudot não foi o autor, mas sim o editor da obra. 
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Gandavensis, m. f., sĕ, n., is. Qui est de Gand. 
Gandavum, i, n. Gand. Ville Episcopale de Flandres (Blondeau 1805: 448).7 
 

Se a referência de Noël ao rio Schelde faz lembrar o que vimos supra em 
Danet (outra das fontes explicitamente mencionadas por Noël 1808: [V]), 
parece insólita a referência 'Gand, ville de France' (Noël 1808: 414). Sem 
dúvida que Noël não faz esta constatação por acaso, refletindo efetivamente 
um facto político e histórico, já que a França revolucionária tinha anexado os 
antigos Países Baixos austríacos em 1795.8 

 

 

Kraft (1844, II: [I]) Kraft (1844, II: 1498) 
(fonte: Google Books)

 

Finalmente, também o lexicógrafo alemão Friedrich Karl Kraft (1786-
1866) elenca os seguintes dois equivalentes latinos no «Geographischer 

                                                           
 

7 Por incrível que pareça, esta entrada mantém-se perfeitamente inalterada ao longo de 
mais de seis dezenas de edições, entre 1704 e 1810. Assim, a única divergência da editio 

princeps setecentista é que esta apresenta maiúsculas em <GANDAVENSIS> e 
<GANDAVUM> (Blondeau 1704: 615).  

8 Por consequência da derrota do imperador francês Napoléon Bonaparte (1769-1821; 
reinou como imperador desde 1804-1814 e em parte de 1815) nas guerras napoleónicas 
e devido à subsequente reorganização da Europa como resultado do Congresso de Viena 
(1814-1815), encontra-se, de facto, uma entrada modificada em Noël (1825: 420): 
«GANDĀVUM, i, n. Gand, ville du Royaume des Pays-Bas». 
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Anhang» [Anexo geográfico] do seu dicionário alemão e latino Deutsch-

Lateinisches Lexikon (1843-1844):  
 

Gent, St., Gandāvum; Ganda, ae (Kraft 1844, II: 1498). 
 

Também aqui se regista a grafia que indica a penúltima sílaba longa, mais 
uma vez sem que o autor faça questão de explicitar o porquê da sua escolha. 

 



 

 

 



 

 

6 'Gandavum' na lexicografia portuguesa dos séculos XVI e XVII 
 
No que respeita à lexicografia portuguesa, que teve os seus inícios com o 
dicionário português e latino Dictionarivm ex Lvsitanico in Latinvm 

Sermonem (1562) de Jerónimo Cardoso (ca.1510-ca.1569; cf. Verdelho 2007: 
16), parece, desde já, óbvio que nem todas as obras contemplam o topónimo 
latino relativo à cidade flamenga. Na verdade, nem a entrada 'Gandavum', 
nem 'Gante' podem ser localizadas nas doze edições do Dictionarivm 

Latinolvsitanicvm, desde 1570 até 1587. Semelhantemente, também o 
dicionário luso-latino Dictionarivm Lvsitanicolatinum: ivxta seriem 

alphabeticam optimis, probatisq. doctissimorvm Auctorum testimonijs 

perutili quadam expositione locupletatum (1611) de Agostinho Barbosa (ca. 
1590-1649; cf. Verdelho 2007: 17) e as Raizes da Lingva Latina (1621) 
latino-portuguesas de Amaro de Roboredo (ca.1580-pós-1653; cf. 
Verdelho 2007: 18) não fazem qualquer referência ao termo neolatino ou 
ao seu equivalente português. 

 

 

Pereira (1669: [I]) Pereira (1669: 77) 
(fonte: Google Books)

 

Dentro de toda a história editorial do conjunto lexicográfico de Bento 
Pereira (1605-1681) entre 1634 e 1750, não se encontra nenhuma entrada 
latino-portuguesa 'Gandavum'. Já no «Thesouro da Lingua Portvgvesa» 
separadamente paginado na maior parte das edições do conjunto, 
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encontramos a seguinte entrada, pelo menos desde a quarta edição sob o 
título Prosodia in Vocabularivm Trilingve, Latinvm, Lvsitanicvm, et 

Castellanicvm digesta (1669):1 
 

Guante, cidade de Frandes. Gandavum, i. (Pereira 1669: 77). 
 

Em vez de Gante, forma que no português moderno é pronunciada 
['gantə], encontramos uma grafia <Guante>. Para além disso, deparamos 
com a forma antiga <Frandes>, em vez da forma atual Flandres, ou mesmo 
de <Flandes>, que aparece neste dicionário desde a sétima edição,2 como 
vemos no exemplo de uma das últimas edições: 

 

Guante, Cidade de Flandes. Gandavum, i. (Pereira 1732, 76). 
 

 

Poiares (1667: [I]) Poiares (1667: 65)
(fonte: Google Books)

 

Ao contrário do que acontece na prosódia pereiriana, no Diccionario 

Lusitanico-Latino de Nomes Proprios (1667) de Pedro de Poiares (?-1678) 
não se encontra o topónimo relativo à cidade flamenga, uma vez que este 
                                                           

 
1 Telmo Verdelho (2007: 19) informa, com base noutros estudos do mesmo autor, que a 

Prosodia latino-portuguesa passou a formar um conjunto com o Thesovro (11647) «[...] 
e ainda um conjunto de textos paralexicais [...]» a partir da terceira edição de 1661. 
Infelizmente, não conseguimos ter acesso a esta edição. 

2 Deve observar-se, no entanto, que Pereira (1697: 73) apresenta uma gralha ao apresentar 
o topónimo latino como «Grandavum, i». 
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dicionarista apenas menciona o respetivo adjetivo no âmbito da entrada 
referente ao «Archiepiscopatus Mechliniensis»: 

 

Gandauensis in Flandria apud Scaldim fluuium, Gant (Poiares 1667: 65). 
 

 

Bluteau (1713, IV: [I]) Bluteau (1713, IV: 109, 28) 
(fonte: Biblioteca Nacional Digital)

 

De forma semelhante a Bento Pereira, no quarto volume do Vocabulario 

Portuguez e Latino do lexicógrafo franco-português Rafael Bluteau (1638-
1734) deparamo-nos com o seguinte verbete relativo a 'Guante': 

 

Guante. Cidade dos Paizes baixos, cabeça do condado de Flandes, & Patria de 
Carlos Quinto. Gandavum, i. Neut. 

De Guante. Gandavensis, is. Masc. & Fem. ense, is. Neut. Vid. Gante (Bluteau 
1713, IV: 142). 

 

Na sua definição, o lexicógrafo teatino oferece bastante mais 
informações sobre a cidade belga do que antes dele fizera Bento Pereira. Mas 
a entrada principal relativa a 'Gante' dentro do mesmo volume de Bluteau 
apresenta a informação mais completa que alguma vez se encontrará dentro 
de um dicionário português:  
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GANTE, Cidade Episcopal dos Payzes Baixos, & cabeça do Condado de Flandes. 
Parece ajuntamento de muytos Ilheos, porque he cortado dos Rios, Escalda, & Lis, & 
das agoas de muytos canaes, que a dividem em differentes bairros. Os paços do Principe 
saõ hum antigo edifício, em que há tantas casas, quantos dias no anno; em huma dellas 
se vé o berço de pao do Emperador Carlos Quinto, illustre filho da ditta Cidade. 
Gandavum, i. Neut. Os Doutos fazem a penultima longa. Em Gante, de S. Livino, Bispo, 
& Martyr. Martyrolog. em Portug. 12. de Novemb. (Bluteau 1713, IV: 28). 

 

Quanto à fonte desta entrada interessante,3 deve considerar-se a obra Le 

grand dictionnaire Historique do enciclopedista francês Louis Moréri (1643-
1680), já que Silvestre (2008: 96) informa que «Bluteau usou a edição 
parisiense de 1699, que seria já a nona (Paris, Jean-Baptiste Coignard. 4 vol. 
in-fol.)». Nesta obra, uma breve entrada 'Gand' já se encontra desde a 
primeira edição de Moréri (1674: 543), que também constitui a edição de 
última mão deste autor. Dado, porém, que a constituição textual da respetiva 
entrada na edição princeps diverge bastante do texto do trecho supra, 

convém conferir a entrada 'Gand' nas edições seiscentistas póstumas a que 
tivemos acesso. Foi, com efeito, na terceira edição de 1683 que encontrámos 
a seguinte entrada bastante aumentada com 727 palavras, de que em 
seguida só aproveitamos os trechos que nos parecem relevantes à luz do 
repetivo verbete de Rafael Bluteau:  

 

GAND Ville du Païs-Bas, capitale du Comté de Flandres, avec Evêché suffragant de 
Malines. Elle est coupée par des Rivieres & des Canaux: Car le grand Escaut, la Lys, le 
haut Escaut, & une quantité prodigieuse de Canaux partagent la Ville & les environs en 
plusieurs Isles. [...] Les Auteurs Latins la nomment Ganda, Gandavum & Gandavium. 
[...] La Cour du Prince est un ancien bâtiment qui a autant de chambres que l'année de 
jours. On y garde le berceau de bois de l'Empereur Charles-Quint, qui prit naissance en 
cette Ville (Moréri 1683, II: 15). 

 

Pelo menos no que respeita à entrada relativa a Gante, julgamos que se 
confirma a opinião do investigador aveirense sobre o papel de Moréri como 
fonte de informações históricas para Bluteau. No entanto, deve observar-se 
que o lexicógrafo português acrescentou três aspetos próprios, nomeadamente 
a escolha do topónimo Gandavum, i (em vez das variantes apresentadas por 

                                                           
 

3 No Novo Diccionario das linguas Portugueza, e Franceza do padre lisboeta José 
Marques (fl.1754-1764), encontramos uma entrada que ou poderá ser um aproveita-
mento da essência de Bluteau, ou uma tradução do que o autor foi beber à sua fonte 
francesa, que podemos identificar como Danet (1707: 727; mencionado explicitamente 
no rosto de Marques 1764, II: [I]): «GANTE, Cidade Episcopal, e Capital do Condado 
de Flandes, Provincia do Paiz baixo, Gand, Ville Episcopale & Capitale du Comté de 

Flandres, Province des Païs-bas. (Gandavum, i.)» (Marques 1764, II: 314). 
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Moréri 1683, I: 15), mencionando também o mártir flamengo São Livino de 
Gante (ca.580-657).  

 

 

Moréri (1683, II: [I]) Moréri (1683, II: 15) 
(fonte: Google Books)

 

Para os fins do presente estudo, destaca-se a afirmação de Bluteau (1713, 
IV: 28) «os Doutos fazem a penultima longa», através da qual o lexicógrafo 
teatino não permite margem de interpretação no sentido de considerar como 
correta a pronúncia latina GANDĀVŬM com a penúltima sílaba longa. Ora, se 
o lexicógrafo faz questão de mencionar a prosódia latina deste topónimo, 
parece-nos evidente que reprova uma pronúncia GĀNDĂVŬM ou mesmo 

GĂNDĂVŬM, por atentar contra a norma. Mais, esta afirmação do latinista 
setecentista choca com a declaração «segundo os latinistas, a segunda 
sílaba breve» apresentada por Silveira (1946: 527) e Silveira (1947: 8).  

 



 

 

 



 

 

7 'Gandavo' na lexicografia portuguesa do século XVIII 
 
Pouco depois do grande Vocabulario de Bluteau, em 1716, o jesuíta 
português António Franco (1662-1732) publicou a primeira edição de uma 
versão portuguesa do Indicvlvs Vniversalis do jesuíta francês François-
Antoine Pomey (1619-1673).1 Dentro da geografia, sob a alínea «Belgica, 
ou a inferior Alemanha / Belgium, seu inferior Germania», encontramos a 
seguinte entrada bilingue em português e latim: 

 

 

Pomey (1754: [I]) Pomey (1754: 340) 
(fonte: Google Books)

 

Gandavo. Gandavum, i. (Pomey 1754: 340). 
 

Aqui, o editor e tradutor português prescinde da forma propriamente 
vernácula 'Gante' e apresenta simplesmente o antropónimo 'Gandavo'.2 Em 
contrapartida, Franco torna a sua edição algo mais didática, pois comple-
menta regularmente o nominativo latino com a desinência correspondente do 
genitivo. Na ausência de um sinal diacrítico, não é obviamente possível 

                                                           
 

1 Para mais informações sobre o Indiculo Universal, o seu modelo e as suas edições, veja-
se o trabalho de Silva (2006). 

2 Esta prática afasta-se claramente da editio princeps de Pomey (1667: 217), que contrasta 
o topónimo francês com o seu equivalente latino (sem diacrítico): «Gand. Gandavum». 
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verificar aqui se Franco, para esta forma vernácula, assumia uma acentuação 
da penúltima sílaba, como Bluteau fez antes dele para a forma latina. 

 

 

Bacelar (1783b: [I]) Bacelar (1783b: 113) 
(fonte: Google Books)

 

A este respeito, é muito mais claro o franciscano Bernardo de Jesus 
Maria (ca.1736-?) que, em 1783, publicou sob o seu nome secular Bernardo 
de Lima e Melo Bacelar tanto o seu Diccionario da Lingua Portugueza 
(Bacelar 1783a) como a sua Grammatica philosophica, e Orthographia 

Racional da Lingua Portugueza (Bacelar 1783b). Antes do dicionário 
monolingue propriamente dito, surgem dois tratados metalinguísticos do 
mesmo autor. Assim, a gramática filosófica do autor, com 37 páginas, 
intitula-se «Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza principalmente: 
A qual ensina a conhecer, e collocar os Vocabulos do seguinte Diccionario 
arrazoadamente, e com facilidade» (Bacelar 1783a: 1-37). Para os fins do 
presente estudo, interessa o tratado metaortográfico do autor, intitulado 
«Orthographía Philosophica da Lingua Portugueza: Para se saberem 
escrever arrazoadamente, e com facilidade os vocabulos do seguinte 
Diccionario» (Bacelar 1783a: 38-65). 3  É no prólogo da Orthographía 

                                                           
 

3 Para além do dicionário impresso na oficina lisboeta de José de Aquino Bulhões 
(fl.1769-1822), a gramática, com as suas duas partes, foi objeto de uma impressão 
separada na oficina de Simão Tadeu Ferreira (fl.1773-1831), em Lisboa. A gramática 
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Philosophica que se encontra aquilo que julgamos ser a única referência 
inequívoca sobre a pronúncia do antropónimo: 

 

 

Bacelar (1783b: [I]) Bacelar (1783b: 113) 
(fonte: Biblioteca Nacional Digital)

 
 

IMprimirão Orthographías da Lingua Portugueza o grande Aires Barbosa em 1517, 
Barros em 1539, Nunes de Leão em 1570, Baráta em 1572, Gandávo em 1574, Véra 
em 1631, Barreto em 1640, Bento Pereira em 1666. E neste seculo Alvares, Costa, 
Carméllo, Sotomaior, e Madureira, o qual logra a maior acceitação. E a não sertão 
sucincto, variar no primeiro methodo, e ignorar o Grego, muito maiór a merecería. 
Eu me empenho em emmendar estes defeitos, e em fazer a nossa Orthographía a 
mais facil de todas as Línguas (Bacelar 1783a: 38; 1738b: 113). 

 

Como se verifica neste trecho, Bacelar faz questão de usar o acento 
agudo para indicar na penúltima a sílaba tónica nos apelidos de <Baráta> 
(Manuel Barata, ca.1549-pós-1584), <Gandávo>, <Véra> (Álvaro Ferreira 
de Vera, fl. 1530-1608), <Carméllo> (Luís do Monte Carmelo, ca.1715-

                                                           
 
ocupa a maior parte desta edição de 196, [I] páginas, sendo dividida em três partes, com 
prólogo e índice (Bacelar 1783b: 1-112). Também a ortografia vem precedida de um 
prólogo e um índice (Bacelar 1783b: 113-196), seguindo-se uma página de erradas para 
as duas partes (Bacelar 1783b: [I]). Modernamente, Amadeu Torres (1924-2012) 
brindou os interessados com uma edição fac-similada com estudo introdutório desta 
gramática raríssima e até então quase esquecida (cf. Bacelar 1996). 
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1785), prescindindo do diacrítico no caso dos outros ortógrafos portugueses e 
latino-portugeses dos séculos XVI a XVIII. Tendo em conta a forma como o 
ortógrafo emprega o acento gráfico para grafar estes apelidos, tudo leva a 
crer que a pronúncia de então dos referidos apelidos não podia ser outra a 
não ser [bɐ'ratɐ], [gɐn'davʊ], ['vɛrɐ] e [kɐr'mɛlʊ].  

Ao contrário do que se verifica nas supra reproduzidas entradas de 
Bluteau, não se encontra qualquer registo de uma das variantes do 
topónimo 'Gante' e muito menos do antropónimo português 'Gandavo' no 
importantíssimo Diccionario da lingua portugueza (Silva 1789, I: 651-
652) do lexicógrafo brasileiro Antônio de Morais Silva (1755-1824), que 
na sua obra aproveitou o Vocabulario Portuguez e Latino de Bluteau, para 
assim oferecer um primeiro dicionário monolingue de cariz moderno. De 
forma análoga, não conseguimos localizar nenhuma entrada correspondente 
nos restantes principais dicionários portugueses ou latino-portugueses até 
finais do século XIX. 

 



 

 

8 O substantivo brasileiro 'Gandavo' na lexicografia moderna 

 

Se a forma antroponímica ou toponímica 'Gandavo' não parece ter deixado 

reflexos de importância na lexicografia do século XIX, é pelo menos desde a 

publicação póstuma do Grande e Novíssimo Dicionário da Língua 

Portuguesa do lexicógrafo brasileiro Laudelino de Oliveira Freire (1873-

1937) que a lexicografia brasileira foi enriquecida pela seguinte entrada 

relativa ao seguinte substantivo masculino: 
 

GANDAVO, s. m. Mentiroso || 2. Contador de histórias e fábulas (Freire 1942, III: 2682). 
 

Dado que o dicionário foi elaborado em conformidade com a norma 

gráfica simplificada, a ausência do sinal diacrítico leva a crer que devemos 

partir de uma pronúncia [gan'davʊ] no português do Brasil. Neste contexto, 

parece ser particularmente significativo que o lexicógrafo se abstenha de 

esclarecer a origem da ligação entre esta forma e o substantivo de conotação 

claramente negativa. 

Em Portugal, o verbete é aproveitado com ligeiríssimas alterações na 

monumental décima edição do dicionário de Morais Silva, que os lexicó-

grafos portugueses Augusto Moreno (1870-1955), José Francisco Cardoso 

Júnior (1884-1969) e José Pedro Machado (1914-2005) publicaram sob o 

título Grande Dicionário da Língua Portuguesa: 
 

Gandavo s.m. Contador de histórias e fábulas; mentiroso (Silva 1953, V: 423). 
 

Já no Dicionário da Língua Portuguesa que vinha a publicar algo 

mais tarde com base no dicionário de Morais na Sociedade de Língua 

Portuguesa, José Pedro Machado é mais específico ao acrescentar a origem 

brasileira do substantivo: 
 

Gandavo s. m. Bras. Contador de histórias e fábulas (Machado 1962, III: 492). 
 

Mesmo que a etimologia continue a não ser explicada ou examinada, o 

autor deste verbete deixa claro que se trata de um brasileirismo. Além disso, 

a definição é atenuada, uma vez que o termo já não é definido como sinó-

nimo de mentiroso. Dado que este brasileirismo é omitido nos mais represen-

tativos dicionários do português europeu, como o Dicionário da Língua 

Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa (DLPC 

2001, II: 1864), iremos em seguida concentrar-nos na apresentação da respe-

tiva entrada nos principais monumentos da lexicografia brasileira moderna. 

No caso do famoso 'Aurelião' (Ferreira 1975), que resulta dos trabalhos 

lexicográficos do académico brasileiro Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 
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(1910-1989), a entrada em questão vem retomada no mais recente Aurélio 

Século XXI: O Dicionário da Língua Portuguesa: 
 

gandavo S. m. Bras. BA 1. Contador de histórias e fábulas. 2. V. mentiroso (4). [Cf. 

Gândavo, antr.] (Ferreira / Anjos / Ferreira 1999: 967). 
 

Embora estes autores repitam claramente a informação básica sobre este 

verbete que tem sido comum desde Laudelino Freire, eles apontam através 

da abreviatura 'BA', que o termo provém do Estado da Bahia. Para além 

disso, menciona-se o antropónimo Gândavo, sem, no entanto, se fazer 

qualquer referência ao desencontro gráfico <Gandavo> ~ <Gândavo>. 

Na primeira edição brasileira e portuguesa do Dicionário Houaiss da 

língua portuguesa, originalmente iniciado por Antônio Houaiss (1915-1999), 

encontra-se, pela primeira vez, uma entrada bastante elaborada, que combina 

a informação lexical de Freire com informação cultural e histórica sobre Pero 

de Magalhães de Gandavo:  
 

gandavo s.m. BA 1 contador de histórias e fábulas. 2 fig. aquele que mente, 

mentiroso  ETIM. orig. obsc.; talvez se relacione ao antr. Pêro de Magalhães Gândavo 

(d.1576, cronista port. do sXVI), que parece ter vivido na Baía e cujos livros são tidos 

como boas fontes da história brasileira, nos seus primeiros 70 anos, bem como verdadeira 

propaganda a favor da imigração  SIN / VAR ver sinonímia de enganador.  ANT. ver 

antonímia de trapaceiro (Houaiss / Villar / Franco 2001: 1425 e Houaiss / Franco / Villar / 

Casteleiro 2003, IV: 1849). 
 

No entanto, foi precisamente esta informação de natureza cultural que 

veio a ser suprimida na posterior reedição do mesmo dicionário: 
 

gandavo s.m. BA 1 contador de histórias e fábulas 2 fig. aquele que mente; 

mentiroso  ETIM orig. obsc.  SIN/VAR ver sinonímia de enganador.  ANT. ver 

antonímia de trapaceiro (Houaiss / Villar / Franco 2009: 952). 
 

Nesta entrada mais recente, conservaram-se os elementos definitórios já 

textuais, assim como as informações sobre os respetivos sinónimos e antónimos.  

De forma semelhante, a obra contemporânea Michaelis: Moderno 

Dicionário da Língua Portuguesa aproveita a definição tradicional do sub-

stantivo brasileiro: 
 

gan.da.vo sm 1 Reg (Bahia) Contador de fábulas e histórias. 2 Mentiroso (Weiszflog / 

Trevisan 1998: 1013). 
 

Neste dicionário, os editores destacam a divisão silábica, servindo-se de 

sinais diacríticos quando a palavra o exige (como p.ex. em <gân.da.ra, 

gan.da.rês> em Weiszflog / Trevisan 1998: 1013). Para além disso, os 

editores deixam claro que este substantivo é um regionalismo baiano. 
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Também encontramos o substantivo na quinta edição do Vocabulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras:  
 

gandavo s.m. (ABL 2009: 394). 
 

Não podemos deixar de observar que, com exceção de Aurélio e das 

primeiras edições de Houaiss, poucos lexicógrafos estabelecem a ligação 

entre o regionalismo baiano <Gandavo> com uma pronúncia brasileira 

inquestionável [gan'davʊ] e o apelido do primeiro historiador brasileiro, 

escrito com acento circunflexo como <Gândavo> desde a nota e o artigo de 

Silveira (1946, 1947). 
 



 

 

 



 

 

9 Conclusões 

 

Com a sua nota «Gândavo, não Gandavo» de setembro de 1943, que 

Joaquim da Silveira (1879-1972) publicou pela primeira vez na revista 

Brasília em 1946 e no ano seguinte, sob a forma de artigo em separata, 

revista e corrigida, o autor, que já nessa altura era reconhecido em Portugal 

como especialista em estudos de toponímia e de antroponímia, manifestou a 

sua opinião, segundo a qual o apelido do ortógrafo e historiador quinhentista 

Pero de Magalhães de Gandavo (fl. 1574-1576) deveria ser escrito com 

acento circunflexo na antepenúltima sílaba. 

De facto, até à publicação dos dois artigos de Evanildo Bechara 

intitulados «Pronúncia de nomes próprios: o problema Gandavo ou 

Gândavo» (Bechara 1998a, 1998b), as considerações de Silveira permane-

ceram completamente incontestadas pela comunidade científica do ponto de 

vista do conteúdo, razão pela qual a grafia <Gândavo>, resultante das 

considerações de Silveira, assim como as pronúncias correspondentes 

['gɐndɐvʊ] (PE) e ['gandavʊ] (PB) foram largamente adotadas pela maioria 

dos investigadores e autores, sem qualquer crítica, durante um período de 52 

anos. Este facto deve-se, provavelmente, sobretudo às influentes obras 

Tratado da Ortografia de Francisco da Luz Rebelo Gonçalves (1947) e ao 

Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (Nomes Próprios) de Antenor 

Nascentes (1952), que subscreveram a opinião de Silveira, assim como o fez 

a maioria dos investigadores e autores durante este período. 

Desde que travámos conhecimento do referido estudo do nosso confrade, 

consideramos convincentes os argumentos e os elementos probatórios 

apresentados por Bechara (1998a, 1998b). No entanto, como ainda hoje há 

quem, geralmente sem conhecer a fonte destes pressupostos, se cinja às 

conclusões de Joaquim da Silveira, impunha-se a realização de um estudo 

filológico aprofundado, no qual se apresentaram, examinaram e con-

textualizaram não só os artigos de Silveira e as suas fontes, mas também 

outras fontes com o potencial de ajudar no esclarecimento da questão. 

Uma vez que o artigo de Silveira pode ser dividido numa introdução 

bastante pormenorizada e numa investigação efetiva que abrange apenas 

25% (Silveira 1946) e 22% (Silveira 1947) do texto total, o nosso estudo 

principia por uma análise detalhada desta parte final da sua contribuição.  

Silveira (1946: 527, 1947: 8) afirma, com razão, que a parte onomástica 

do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (ACL 1940: 758) 

apresenta o antropónimo 'Gandavo', aliás sem especificar a razão da 

pronúncia. Embora isto possa parecer irritante do ponto de vista de Silveira, 

podemos constatar hoje que a pronúncia [gɐn'davʊ] em que se baseia esta 
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grafia, em última análise, não é digna de censura, pois é a expressão de uma 

tradição secular dentro da lexicografia portuguesa. 

Em seguida, Silveira (1946: 527; 1947: 8) refere-se às entradas nos 

índices em que Pero de Magalhães de Gandavo é mencionado na Bibliothecæ 

Hispanæ latina do espanhol Nicolás Antonio (1617-1684). Ainda que alguns 

dados bibliográficos apresentados por Silveira estejam incorretos, em parte as 

formas estão corretas. No entanto, julgamos que a variação gráfica da 

componente onomástica <Magallaens> ~ <Magallanes> ~ <Magallàẽs> ~ 

<Magalhaẽs> nas listas de Antonio é tão pouco fiável que também a 

ocorrência da grafia <Gàndavo> com acento grave em três dos quatro casos 

não nos parece suficientemente credível. Além disso, é de constatar que os 

acentos vernáculos da primeira edição, muitas vezes contraditórios, foram 

todos eliminados na segunda edição da bibliografia de Nicolás Antonio. 

Além disso, Silveira (1946: 528, 1947: 9) baseia a sua argumentação 

na grafia latina do topónimo <Gandăvum> para a cidade belga de Gante, 

que pode ser encontrada na edição do Septem Linguarum Calepinus de 

1778, organizada por Giovanni Battista Gallicciolli (1733-1806). Como 

descobrimos no âmbito desta investigação, a situação com o Calepino não 

é tão simples como pode parecer pela descrição de Silveira. Assim, após a 

consulta de 117 edições deste dicionário latino de entre um universo de 

211 edições conhecidas, pudemos identificar as seguintes cinco tendên-

cias em relação à entrada 'Gandavum': 
 

a)  Grande parte das edições quinhentistas e ainda algumas edições 

seiscentistas seguem o exemplo da editio princeps de 1502 e não 

apresentam qualquer entrada 'Gandavum'. 
 

b)  Pelo menos desde a edição lionesa do Calepinus (1570), encontra-se 

uma breve entrada na maioria das edições posteriores do Calepino, por 

norma sem qualquer notação prosódica. 
 

c)  Na terceira edição flamenga do Calepino, impressa em 1572 em Lovaina 

para a livraria da viúva do livreiro Johannes Steels de Antuérpia, 

encontramos uma entrada muito mais breve, sendo a única que apresenta 

a notação prosódica <Gāndāvvm>.  
 

d)  Pelo menos desde a edição veneziana de Calepinus (1673), surge um 

texto mais elaborado, que parece aproveitar a informação geográfica 

fornecida pelo Lexicon Geographicvm de Ferrari (1627: 299). Também 

este texto vem desprovido de uma notação prosódica. 
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e)  A partir do primeiro volume da primeira edição patavina preparada por 

Jacopo Facciolati (1682-1769), apenas as últimas dez edições 

patavinas do Septem Linguarum Calepinus (
1
1718, 

2
1726, 

3
1731, 

4
1736, 

5
1741, 

6
1746, 

7
1752, 

8
1758, 

9
1772, 

10
1778-1779) e a edição 

veneziana editada por Gallicciolli (Calepinus 1778) apresentam uma 

entrada em que vem assinalada a segunda sílaba breve. 
 

Assim, pode afirmar-se que a prosódia 'Gandăvum' do topónimo latino, 

que Silveira cita como exemplo, apenas se encontra em 11 edições do 

Calepino, enquanto as restantes 200 edições deliberadamente omitem uma 

tal indicação e uma até faz questão de apresentar a notação prosódica 

<Gāndāvvm>. Também no Totius Latinitatis Lexicon (Facciolati / 

Forcellini 1771: I: 366), pelo qual o mesmo lexicógrafo foi responsável, 

não se encontra qualquer entrada para este topónimo.  

Deve portanto concluir-se que o valor probatório das duas únicas 

obras citadas por Silveira (1946, 1947) pode, na melhor das hipóteses, ser 

considerado como circunstancial.  

Uma vez que Silveira (1946: 528, 1947: 9) termina as suas 

considerações com a afirmação: «Em face dêstes dados, e salvo melhor 

documentação em contrário, entendo, pois, que a prosódia verdadeira do 

apelido discutido é Gândavo, e não Gandavo», coloca-se a questão de 

saber quais foram os autores que, antes de ACL (1940), assumiram 

manifestamente uma pronúncia paroxítona. Este é o caso de José Leite de 

Vasconcelos (1929: 867; 1931: 103), Benjamin Eli Smith (1894: 423), 

José Pedro Machado (1936: ficha 92), Thomas Roy Hart (1955: 412, 

413), José Augusto do Amaral Frazão de Vasconcelos (1933: 4), Edwin 

Bucher Williams (1936: 636), mas também da Grande Enciclopédia 

Portuguesa e Brasileira (GEPB 1936: 137). Antes de Silveira, havia 

apenas um único autor, Manuel Francisco do Estanco Louro ([1929]), que 

partiu de uma grafia proparoxítona <Gândavo>. 

Nas obras sobre a prosódia latina, a questão fundamental coloca-se no 

contexto <-āv->, como já afirma Ravières (1569). Referindo-se 

especificamente ao topónimo Gandavum, uma primeira referência a uma 

segunda sílaba longa encontra-se no segundo volume da Prosodia 

Bonnoniensi (Riccioli 1660, II: [CCLXXV]). Aqui o prosodista italiano 

faz referência ao poema Aurelius Ursus accademicus Insensatus De Bello 

Belgico (1588), do italiano Aurelio Orsi. Outros autores de obras 

congéneres, como o jesuíta francês Antoine Dangalières (1663: 103), não 

hesitam em marcar tanto a penúltima como a primeira sílaba de 

<Gāndāuum> como longa. Uma opinião semelhante sobre a penúltima 
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sílaba encontra-se também nas obras de Campserver (1758), Walker 

(1804) e McIntyre (1836). 

Na lexicografia bilingue europeia, encontramos ocasionalmente 

referências a uma ênfase na primeira sílaba, por exemplo na variante grega 

<γάνδαυον> do topónimo neolatino (Frischlin 1586; Wilhelmi 1673), mas 

a grafia <Gandāvum>, como a encontramos no Dictionarium Latino-

Belgicum de Jaques / Hannot (1699), bem como no Dictionnaire François 

et Latin de Danet (1707), parece corresponder mais à visão geral do que, 

por exemplo, a entrada em Faber (1726, I), que parece seguir a lição 

facciolatiana de Calepinus (1718). Evidentemente é muito maior o número 

de dicionários bilingues que não mencionam o topónimo relativo à cidade 

de Gante, ou dos que prescindem da notação prosódica do termo latino. 

No que diz respeito aos inícios da lexicografia portuguesa, a maioria 

dos autores abstém-se de registar a cidade belga que só é mencionada pela 

primeira vez por Pereira (1669), mas sem qualquer notação prosódica. Já 

Rafael Bluteau apresenta, no seu Vocabulario Portuguez e Latino, não só a 

entrada <Guante>, mas também oferece, sob o verbete <GANTE>, uma 

explicação enciclopédica originária de Moréri, à qual acrescenta uma 

opinião tão autoexplicativa como significativa: «Gandavum, i. Neut. Os 

Doutos fazem a penultima longa» (Bluteau 1713, IV: 28). 

O facto de também ele assumir que o apelido português do ortógrafo 

quinhentista é acentuado na segunda sílaba é deixado claro por Bernardo de 

Lima e Melo Bacelar na sua «Orthographía Philosophica da Lingua 

Portugueza», ao escrever <Gandávo> com um acento agudo. 

Pelo menos desde a primeira edição em cinco volumes do Grande e 

Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa, que foi publicado postuma-

mente em nome do lexicógrafo brasileiro Laudelino Freire, em alguns 

dicionários portugueses e nos elementos mais importantes da lexicografia 

brasileira a partir da segunda metade do século XX, encontra-se uma ou 

outra variante em que a respetiva entrada define o substantivo masculino 

Gandavo pelos dois significados «1. Mentiroso || 2. Contador de histórias e 

fábulas» (Freire 1942, III: 2682). Pelo menos a partir de Ferreira (1975), é 

mencionado que não se trata apenas de um brasileirismo, mas sim de um 

regionalismo lexical baiano. Infelizmente, nenhum dos dicionários apresenta 

informações mais pormenorizadas sobre a origem deste substantivo.  

Com base na evidência histórica apresentada acima para a acentuação do 

topónimo latino, bem como do correspondente apelido português, parece 

evidente que o substantivo brasileiro 'Gandavo' deverá ser considerado um 

reflexo coloquial da opinião de falantes brasileiros (baianos?) sobre a 

prestação intelectual do historiador quinhentista com o mesmo apelido. 
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Esperamos que possíveis futuros estudos no Brasil possam fornecer 

esclarecimentos a este respeito. 

Neste contexto, a questão fundamental é, evidentemente, se a ratio no 

sentido de Evanildo Bechara (1998a, 1998b) ou o usus no sentido de 

Silveira (1946, 1947) parece mais adequado. A questão da grafia 

<Gandavo> vs. <Gândavo> e a correspondente pronúncia [gɐn'davʊ] vs. 

['gɐndɐvʊ] não nos parece tanto uma questão de 'certo' vs. 'errado', mas 

antes de 'mais adequado' vs. 'menos adequado', em que a primeira forma 

representa a grafia e pronúncia clássicas (ratio), consagrada em teste-

munhos de autores seiscentistas e setecentistas. A segunda versão gráfica 

(usus), por outro lado, não possui uma longa tradição, pois só acabou por 

estabelecer-se depois de 1946 e provavelmente porque alguns filólogos 

influentes como Rebelo Gonçalves, Antenor Nascentes e Emmanuel 

Pereira Filho aceitaram a grafia <Gândavo> usada por Louro ([1929]) e 

Silveira (1946, 1947), sem que eles próprios realizassem quaisquer 

investigações para fundamentar ou refutar a validade científica das 

alegações silveirianas. 

De facto, pode dizer-se que, por um lado, nem todos os investigadores 

adotaram a grafia de Silveira (1946, 1947), pois continuaram a grafar 

segundo a ratio anterior. Tal é o caso de Gärtner (1997: 339), Hart (1955: 

412-413), Jucá Filho (1968: 322), Naro (1971: 625, 644), Verdelho (1994: 

446) e Viana (1953). Apesar disso, não será descabido afirmar que a adesão à 

grafia silveiriana tem sido bastante maciça, encontrando exemplos 

importantes nos respetivos artigos dedicados a Gandavo em obras de 

referência, como no Dicionário de Literatura (Albuquerque 1978) ou no 

Dicionário de Camões (Rodrigues 2011). 

Já depois da publicação dos artigos de Bechara (1998a, 1998b), pôde 

observar-se um aumento cada vez maior do número de investigadores que 

fazem questão de grafar o nome do nosso autor como <Pero de Magalhães 

de Gandavo>, indicando assim a preferência pela pronúncia paroxítona. 

Estes são, entre outros (numa pesquisa não exaustiva): Almada (2011: 173), 

Costa (2010, 2017, 2018), Grecco (2009: 27), Kemmler (2001: 169-155; 

2011; 2013: 148) e Kemmler / Fernandes (2015), Luz (2005), Maia (2010: 

35, 48), Martínez Pereira (2004), Maruyama (2001), Módolo / Negro 

(2017), Rosa (2015: 70, 120, 127; 2017: 102), Salas Quesada (2005: 802), 

Silva (2012: 18), bem como a ficha biográfica para o CTLF de Augusto / 

Kemmler / Assunção (2015). 
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Para terminar, e tendo em conta o exposto, podemos assim confirmar as 

conclusões de Evanildo Bechara (1998b) sobre a grafia <Gandavo> e a 

respetiva pronúncia [gɐn'dɐvʊ], uma vez que o referido 'peso da tradição' nos 

obriga a reprovar a grafia silveiriana <Gândavo> e a respetiva pronúncia 

['gɐndɐvʊ], baseadas em 'provas' e argumentos que não resistiram a um 

escrutínio mais aprofundado. 

 



 

 

10 Apêndice 

 
Para melhor documentar a questão em que se baseia o presente livro, que 
na realidade se prende com os importantes estudos de Silveira (1946, 1947) 
e Bechara (1998a, 1998b), vamos em seguida oferecer uma reprodução 
integral dos textos originais dos dois estudiosos. Sem reproduzir a 
distribuição por colunas que encontramos em Silveira (1946), 
reproduziremos os textos de forma sequencial, respeitando, de resto, a 
composição dos textos originais. Para além disso, indicaremos sempre a 
respetiva mudança de página como, por exemplo, a mudança de Silveira 
(1946: 525) para Silveira (1946: 526) é indicada como <526/>. 
 
10.1 Silveira (1946: 525-528): «Gândavo, não Gandavo» (Brasília) 
 

GÂNDAVO, NÃO GANDAVO 
 

O primeiro escritor português que nos deu uma pequena monografia 
histórico-geográfica do Brasil quinhentista usou um apelido exótico e 
raríssimo, de que não conheço outro exemplo: chamava-se PÊRO DE 

MAGALHÃES de Gandavo. 
Intitula-se a monografia, textualmente, — Historia da prouincia sãcta 

Cruz a qui uulgarmente chamamos Brasil: feita por Pero de Magalhães de 
Gandauo, dirigida ao munto Ilo Sñr Dom Lionis Pª gouernador que foy de 
Malaca & das mais partes do sul da India, e foi impressa em Lisboa, na 
oficina de António Gonçalves, em 1576 ( 1 ). 

Do autor sabe-se pouco mais do que isto: — nasceu em Braga, onde 
casou e teve escola pública de Latinidade; era filho de pai flamengo e 

                                                           
 
( 1 ) Esta obrinha, que teve a honra insigne de ser, numa elegia preliminar, apresentada 

e recomendada ao público pelo imortal autor dOs Lusíadas, caíu evidentemente no agrado 
dos eruditos. 

A nossa Academia das Ciências reeditou-a em 1858, com prólogo de J. J. da Costa de 
Macedo, e nesse ano foi também reimpressa no Rio-de-Janeiro, no tômo XXI do Rev. 
Trimensal do Instituto. 

No ano anterior, 1857, tinha saído em Paris uma tradução francesa por H. Ternaux 
Compans; e em 1922 saiu outra, inglesa, em Nova-Iorque, feita e anotada por John B. Stetson 
Jr., acompanhada da reprodução fac-similada da 1.ª edição, donde copiei o titulo supra. 

O autor deixou também manuscrito um outro trabalho seu diverso daquele, embora sôbre 
o mesmo assunto: um Tratado da Terra do Brasil, escrito provàvelmente em 1570, mas que 
se conservou inédito até 1826, ano em que a Academia das Ciências o publicou, no tômo IV 
da sua Collecção de Noticias para a Hist. e Geog. das Nações Ultramarinas. 
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assistiu alguns anos no Brasil. É o que nos informa BARBOSA MACHADO, 
na sua Bibliotheca Lusitana, onde aliás lhe altera o pronome e come a 
partícula, que precede o segundo apelido, chamando-lhe muito 
descuidadamente Pedro de Magalhães Gandavo. 

É positivo, porém, que o nosso A. usava a preposição de antes dêste 
apelido Gandavo, pois que — quer na 1.ª edição da Historia da prouincia 
sãcta Cruz, quer em outro trabalho seu anterior. Regras que ensinam a 
maneira de escreuer a orthographia da lingoa portuguesa, etc., saído em 
l574, ambos impressos sob as suas vistas 

êle se chama a si próprio «Pero de Magalhães de Gandauo». 
E esse emprego do de, na aparência tão simples, põe só por si fora de 

dúvida que no 2.° apelido se contém, como no 1.°, um nome geográfico. 
526/ Gândavo, ou melhor, Gandăvum, é, na verdade, a forma latina e mais 

antiga do nome de uma célebre cidade da Flandres, que os Portugueses 
sempre chamaram Gante (ou Guante) e só modernamente, à francesa, tẽem 
dito Gand ( 1 ). 

A circunstância de o pai de PÊRO DE MAGALHÃES ser flamengo, como se 
disse (certamente de Gante), esclarece a adopção dêsse topónimo em função 
de apelido; e o facto de o nosso autor ser um bom latinista explica por sua 
vez a preferência que deu à forma latina do mesmo topónimo. Outros mais, 
entre nós. o adoptaram também, mas com a forma vulgar: em 1481 figura na 
história das nossas actividades ultramarinas um JOÃO RODRIGUES Gante; e 
em 1565 era charamela-mor do Duque de Aveiro um ESTÊVÃO de Goante 
(GOMES DE BRITO, Ruas de Lisboa, 1, pág. XX, nota 1). É que ... 

A Flandres é uma região com que mantivemos, desde o princípio da 
nacionalidade, estreitas relações políticas e comerciais, e devido a isso 
muitos portugueses viveram nesse país e muitos naturais dêle em Portugal. 
Estiveram flamengos a auxiliar-nos na conquista de Lisboa aos Mouros, em 
1147, e na investida contra Alcácer-do-Sal, dez anos depois. Flamengos 
igualmente colaboraram connosco no povoamento das ilhas dos Açores. 
Uma princesa portuguesa, a filha mais nova de D. Afonso Henriques, 
Teresa, crismada em Mathilde ou Mahaut foi muito ilustre Condessa-

                                                           
 
( 1 ) Segundo E. Förstemann (Altdeutsches Namenbuch, II. Ortsnamen, 1913-1916, col. 

998), o topónimo Gandavum aparece pela 1.ª vez no séc. VII. na «Vida de Santo Amando 
que Mabillon incluíu nos Acta Sanctorum, II, 683. Êsse nome prevalece, em geral, nos 
escritos latinos posteriores; mas outros documentos do séc. IX trazem já também as formas 
reduzidas Ganta e Gend, em que assentam directamente a flamenga ant. Gant, 
posteriormente Ghendt e hoje Gent (com g gutural), e a forma francesa Gand. 

Quanto ao port. Gante ou Guante, reproduz apenas aquela ant. forma flamenga. 
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Rainha da Flandres pelo seu casamento com o Conde Filipe de Alsácia, em 
1184, e senhora donatária, até à sua morte (1218), de muitas cidades e 
terras flamengas. Entre aquelas contavam-se Bruges e Gândavo ou Gante, 
já então capital da Flandres. Cfr. LUCIANO CORDEIRO, A Condessa Mahaut, 
págs. 78-9, nota, e passim. 

Outro infante português. D. Fernando, filho de D. Sancho I — Ferrand 
de Portugal, como lá diziam —, teve igualmente, a seguir, o condado da 
Flandres até 1233, pelo seu casamento com Joana de Constantinopla, filha 
de Balduíno IX. Foi êle quem deu a Gante a sua organização municipal. 

Por carta datada dêsse mesmo Gante, em 26-XII-1411, João Sem-Mêdo, 
Duque de Borgonha, concedeu valiosos privilégios aos mercadores 
portugueses que frequentavam os seus estados, entre os quais se contava 
então a Flandres, onde tivemos desde êsse tempo, e até meados do séc. 
XVI, uma feitoria comercial célebre na Europa. 

527/ Como reflexo dessas velhas relações, ainda bem perto de nós, quando 
os liberais portugueses refugiados na Inglaterra tiveram, em Maio de 1829, 
de abandonar êsse país, por reclamações reiteradas do Governo miguelista, 
foram as cidades flamengas de Bruges e Gante que acolheram e 
acarinharam, com particular simpatia, a maior parte dos nossos emigrados 
políticos. 

Não é, pois. de admirar que na antroponímia portuguesa apareçam, como 
apelidos, nem só os referidos Gândavo e Gante, mas ainda outros nomes 
flamengos, v. g., Rolin, Flandres (Gonçalo de ~ já no séc. XIII), Leme, 
Utra, Brun, Bruges (Jácome de ~, no séc. XV, Linde, Vandaraga 
(Guilherme ~, isto é van der Hagen), traduzido à letra, nos Açores, por da 
Silveira, etc. Cfr. L. DE VASCONCELOS. Opúsculos, III, 285-7. 

 
* 

 
Falta agora focar o objectivo principal desta nota. 
O leitor já reparou decerto em que, quando escrevo por minha conta o 

apelido de que estou a tratar, acentuo Gândavo. Porquê? 
Bem sei que em geral se ouve pronunciar êsse vocábulo como grave, e 

assim o considera também a 1.ª edição do valioso e utilíssimo Vocabulário 
Onomástico da Academia das Ciências. Mas ninguém, que eu saiba, deu 
ainda a razão de tal pronúncia. 

Ora, quanto a mim, há que opor embargos a ela. E aqui respondo ao 
porquê. 

Em primeiro lugar, embora o célebre bibliógrafo NICOLAU ANTÓNIO, que 
viveu um pouco depois do nosso GÂNDAVO, tenha registrado o apelido 
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dêste sem qualquer sinal diacrítico no texto da sua Bibliotheca Hispana, 
tômo II, pág. 168, (Roma, 1696), é certo que, na parte final dêsse mesmo 
tômo, quer no Index cognominum, pág. 391, quer no Index patriarum, pág. 
458. quer ainda no Index ultimus materiarum — Histórica, pág. 629, o 
acentua expressamente e sempre Gàndavo (Petrus de Magallanes ou de 
Magalhães ~), como acentua igualmente Gàndara, Gàlvez, etc. 

Êste uso proposital e insólito, em obra latina, de um acento não 
conhecido em latim, e a sua repetição 3 vezes, pelo menos, manifesta o 
empenho do autor em evitar silabadas, e denuncia claramente que NICOLAU 

ANTÓNIO estava bem ciente do que fazia marcando de esdrúxulo aquêle 
vocábulo. 

Em segundo lugar, o topónimo latino Gandavum, base do apelido, tinha, 
segundo os latinistas, a segunda sílaba breve, e portanto o acento tónico 
recaía sôbre a primeira, o que de resto é corroborado até pela forma curta 
medieval Ganta, que não pode ter outra acentuação, e pelas modernas Gent 
e Gand, que lhe sucederam, citadas na nota anterior. Essa quantidade breve 
da 2.ª sílaba vejo-a marcada no conceituado Calepinus Septem Linguarum, 
de J. FACCIOLATI, 528/ segundo a cuidada edição de Veneza de 1778, 
dirigida por J. B. GallicCIOLLI, onde se lê: 

«Gandăvum. n. 2. ante Ganda, olim Clarines: Gant, inc[olis] Ghendt, 
urbs maxima Belgii. Flandriæ caput...»  

Em face dêstes dados, e salvo melhor documentação em contrário, 
entendo, pois, que a prosódia verdadeira do apelido discutido é Gândavo, e 
não Gandavo. 

Figueira-da-Foz. Setembro de 1943. 
JOAQUIM DA SILVEIRA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Gandavo, não Gândavo 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

79 

10.2 Silveira (1947: 5-9): «Gândavo, não Gandavo» (separata) 
 

GÂNDAVO, NÃO GANDAVO 
 
O primeiro escritor português, que nos deu uma pequena monografia 

histórico-geográfica do Brasil quinhentista, usou um apelido exótico e 
raríssimo, de que não conheço outro exemplo: chamava-se PÊRO DE 

MAGALHÃES de Gândavo. 
Intitula-se a monografia, textualmente, — Historia da provinda sãcta 

Cruz a qui uulgarmente chamamos Brasil: feita por Pero de Magalhães de 
Gandavo, dirigida ao manto Il.° Sñr Dom Lionis Pª governador que foy de 
Malaca & das mais partes do sul da India, — e foi impressa em Lisboa, na 
oficina de António Gonçalves, em 1576 ( 1 ). 

Do autor sabe-se pouco mais do que isto: — nasceu em Braga, onde 
casou e teve escola pública de Latinidade; era filho de pai flamengo e 
assistiu alguns anos no Brasil. Ê o que nos informa BARBOSA MACHADO, 
na sua Bibliotheca Lusitana, onde aliás lhe altera o prenome e come a 
partícula, que precede o segundo apelido, chamando-lhe muito 
descuidadamente Pedro de Magalhães Gandavo 

6/ É positivo, porém, que o nosso A. usava a preposição de antes dêste 
apelido Gândavo, pois que — quer na 1.ª edição da Historia da prouincia 
                                                           

 
( 1 ) Esta obrinha, que teve a honra insigne de ser, numa elegia preliminar, apresentada e 

recomendada ao público pelo imortal autor dOs Lusíadas, caíu evidentemente no agrado dos 
eruditos. 

A nossa Academia das Ciências reeditou-a em 1858, com prólogo de J. J. da Costa de 
Macedo, e nesse ano foi também reimpressa no Rio-de-Janeiro, no tomo XXI da Rev. Trimensal 
do Instituto. 

No ano anterior, 1857, tinha saído em Paris uma tradução francesa por H. Ternaux Compans; 
e em 1922 saiu outra, inglesa, em Nova-Iorque, feita e anotada por John B. Stetson Jr., 
acompanhada da reprodução fac-similada da 1.ª edição, donde copiei o título supra. 

O autor deixou também manuscrito um outro trabalho seu diverso daquêle, embora sobre o 
mesmo assunto: um Tratado da Terra do Brasil, escrito provavelmente em 1560-61, mas que se 
conservou inédito até 1826, ano em que a Academia das Ciências o publicou, no tomo IV da sua 
Collecção de Noticias para a Hist. e Geog. das Nações Ultramarinas. 

A data citada da redacção desta última obra resulta da referência feita, no seu capítulo 5.°, à 
invasão dos gentios aimorés na capitania dos Ilhéus, gentios que o A. diz aí terem vindo do sertão 
«há sinco ou seis anos». Ora sabe-se, também pelo mesmo A., na História supra, cap. XII, que isso 
se deu em 1555 «pouco mais ou menos». Logo... 

Em 1924 fez o Anuário do Brasil, no Rio de Janeiro, uma nova edição conjunta dos dois 
referidos trabalhos, Tratado e História, com 3 páginas de Advertência de A. P., uma nota 
bibliográfica de R. G., e uma pequena Introdução de Capistrano de Abreu, onde este ilustre 
historiador afirma que «Gandavo corresponde ao francês Gantois, morador oa filho de Gand». Mas 
o uso, comprovado neste artigo, do apelido Gandavo precedido da preposição de demonstra que 
ele não é um adjectivo e que aquela afirmativa é, portanto, um erro. 
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sãcta Cruz, quer em outro trabalho seu anterior, Regras que ensinam a 
maneira de escreuer a orthographia da língoa portuguesa, etc., saído em 
1574, ambos impressos sob as suas vistas — êle se chama a si próprio 
«Pero de Magalhães de Gandauo». 

E êsse emprego do de, na aparência tão simples, põe só por si fora de 
dúvida que no 2.º apelido se contém, como no 1.º, um nome geográfico, e 
não um adjectivo. 

Gândavo, ou melhor Gandăvum, é, na verdade, a forma latina e mais 
antiga do nome de uma célebre cidade da Flandres, que os portugueses 
sempre chamaram Gante (ou Guante) e só modernamente, à francesa, tẽem 
dito Gand ( 1 ). 

A circunstância de o pai de PÊRO DE MAGALHÃES ser flamengo, como se 
disse (certamente de Gante), esclarece a adopção dêsse topónimo em função 
de apelido; e o facto de o nosso autor ser um bom latinista explica, por sua 
vez, a preferência que deu à forma latina do mesmo topónimo. Outros mais, 
entre nós, o adoptaram também, mas com a forma vulgar: — em 1481 figura 
na história das nossas actividades ultramarinas um JOÃO RODRIGUES Gante; e 
em 1555 7/ era charamela-mor do Duque de Aveiro um ESTÊVÃO de Goante 
(GOMES DE BRITO, Ruas de Lisboa, I, pág. xx, nota l). É que... 

A Flandres é uma região com que mantivemos, desde o princípio da 
nacionalidade, estreitas relações políticas e comerciais, e devido a isso 
muitos portugueses viveram nesse país e muitos naturais dêle em Portugal. 
Estiveram flamengos a auxiliar-nos na conquista de Lisboa aos Mouros, em 
1147, e na investida contra Alcácer-do-Sal, dez anos depois. Flamengos 
povoaram Azambuja (1200) e colaboraram connosco no povoamento das 
ilhas dos Açores, no séc. xv. Uma princesa portuguesa, a filha mais nova de 
D. Afonso Henriques, Teresa, crismada em Mathilde ou Mahaut, foi muito 
ilustre Condessa-Rainha da Flandres pelo seu casamento com o Conde 
Filipe de Alsácia, em 1184, e senhora donatária, em grande parte até à sua 
morte (1218), de muitas cidades e terras flamengas. Entre aquelas 
contaram-se por algum tempo Bruges e Gândavo ou Gante, já então capital 
da Flandres. Cfr. LUCIANO CORDEIRO, A Condessa Mahaut, págs. 78-9, 
nota, e passim, e J. Brial-Delisle, Recueil des historiens des Gaules et de la 
                                                           

 
( 1 ) Segundo E. Förstemann (Altdeutsches Namenbuch, II, Ortsnamen, 3.a ed., 1912-1916, 

col. 998), o topónimo Gandavum aparece pela 1.a vez no séc. VII na «Vida de Santo Amando», 
que Mabillon incluíu nos Acta Sanctorum, II, 683. Êsse nome prevalece, em geral, nos escritos 
latinos posteriores; mas outros documentos do séc. IX trazem já também as formas reduzidas 
Ganta e Gend, em que assentam directamente a flamenga ant. Gant, posteriormente Ghendt, e hoje 
Gent (com g gutural), e a forma francesa Gand. 

Quanto ao port. Gante ou Guante, reproduz apenas aquela ant. forma flamenga. 
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France, t. XVII, p. 542, nota. 
Outro infante português, D. Fernando, filho de D. Sancho I — Ferrand 

de Portugal, como lá diziam —, teve igualmente, a seguir, o condado da 
Flandres até 1233, pelo seu casamento com Joana de Constantinopla, filha 
de Balduíno IX, Foi êle quem deu a Gante a sua organização municipal. 

Por carta datada dêsse mesmo Gante, em 26-XII-l411, João Sem-
Mêdo, Duque de Borgonha, concedeu valiosos privilégios aos mercadores 
portugueses que frequentavam os seus estados, entre os quais se contava 
então a Flandres, onde tivemos desde êsse tempo, e até meados do séc. XVI, 
uma feitoria comercial célebre na Europa. 

Como reflexo dessas velhas relações, ainda bem perto de nós, quando 
os liberais portugueses refugiados na Inglaterra tiveram, em Maio de 1829, 
de abandonar êsse país, pelas reclamações reiteradas do Governo 
miguelista, foram as cidades flamengas de Bruges e Gante que acolheram e 
acarinharam, com particular simpatia, a maior parte dos nossos emigrados 
políticos. 

8/ Não é, pois, de admirar que na antroponímia portuguesa apareçam, 
como apelidos, nem só os referidos Gândavo e Gante, mas ainda outros 
nomes flamengos, v. g., Rolin, Flandres (Gonçalo de ~, já no séc. XIII), 
Leme, Utra, Brun, Bruges (Jácome de ~, no séc. XV), Linde, Vandaraga 
(Guilherme ~, isto é, van der Hagen), traduzido à letra, nos Açores, por da 
Silveira, etc. Cfr. L. DE VASCONCELOS, Antroponímia Port., 285-7. 

 

* 
 
Falta agora focar o objectivo principal deste artigo. 
O leitor já reparou decerto em que, quando escrevo por minha conta o 

apelido de que estou a tratar, acentuo Gândavo. Porquê? 
Bem sei que em geral se ouve pronunciar êsse vocábulo como grave, 

— e assim o considera também a l.ª edição do valioso e utilíssimo 
Vocabulário Onomástico da Academia das Ciências. Mas ninguém, que eu 
saiba, deu ainda a razão de tal pronúncia. 

Ora, quanto a mim, há que opor embargos a ela. E aqui respondo ao 
porquê. 

Em primeiro lugar, embora o célebre bibliógrafo NICOLAU ANTÓNIO, 
que viveu um pouco depois do nosso GÂNDAVO, tenha registrado o apelido 
dêste sem qualquer sinal diacrítico no texto da sua Bibliotheca Hispana, 
tômo II, pág. 168, (Roma, 1696), é certo que, na parte final desse mesmo 
tômo, quer no Index cognominam, pág. 39l, quer no Index patriarum, pág. 
458, quer ainda no Index ultimus materiarum — Historica, pág. 629, o 
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acentua expressamente e sempre Gàndavo, (Petrus de Magallanes ou de 
Magalhães ~), como acentua igualmente Gàndara, Gàlvez, etc. 

Este uso proposital e insólito, em obra latina, de um acento não 
conhecido em latim, e a sua repetição 3 vezes, pelo menos, manifesta o 
empenho do autor em evitar silabadas, e denuncia claramente que NICOLAU 

ANTÓNIO estava bem ciente do que fazia marcando de esdrúxulo aquêle 
vocábulo. 

Em segundo lugar, o topónimo latino Gandăvum, base do apelido, 
tinha, segundo os latinistas, a segunda sílaba breve, e portanto o acento 
tónico recaía sobre a primeira, o que de resto é corroborado até pela forma 
curta medieval 9/ Ganta, que não pode ter outra acentuação, e pelas 
modernas Gent e Gand, que lhe sucederam, citadas na nota anterior. Essa 
quantidade breve da 2.ª sílaba vejo-a marcada no conceituado Calepinus 
Septem Linguarum, de J. FACCIOLATI, segundo a cuidada edição de 
Veneza, de 1778, dirigida por J. B. GALLICCIOLLI, onde se lê: 

«Gandăvum, n. 2, ante Ganda, olim Clarinea: Gant, inc[olis] Ghendt, 
urbs maxima Belgii, Flandriæ caput...» 

Em face dêstes dados, e salvo melhor documentação em contrário, 
entendo, pois, que a prosódia verdadeira do apelido discutido é Gândavo e 
não Gandavo. 

 
Figueira-da-Foz, Setembro de 1943. 

 

JOAQUIM DA SILVEIRA 
NOTA FINAL 

 
O presente artigo saiu na Brasília sem a revisão do A. Nesta separata 

fizeram-se as correcções e adições que lhe teriam sido feitas, embora não 
alterem a doutrina exposta, se tivesse havido aquela revisão. 
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10.3 Bechara (1998b: 89-93) «Pronúncia de Nomes Próprios» (Confluência) 
 

PRONÚNCIA DE NOMES PRÓPRIOS: 
O PROBLEMA GANDAVO OU GÂNDAVO

* 
 
 

Evanildo Bechara  
UERJ 

 
 

Em 1946, Pero de Magalhães volta a suscitar a atenção do público 
estudioso não porque um historiador viesse trazer novos subsídios de 
interpretação a seu Tratado da Terra do Brasil ou História da Província 
Santa Cruz, ou um filólogo focalizasse aspectos de seus opúsculos 
gramaticais. A razão era tão somente a questão de pôr em dúvida o 
tradicional uso de se proferir como paroxítono – Gandavo – o último 
elemento aposto ao nome próprio daquele que Barbosa Machado 
considerara “insigne humanista e excelente latino”, natural de Braga e dos 
primeiros apaixonados do Brasil. 

O problema foi levantado pelo competente estudioso da toponímia e 
antroponímia portuguesas, o Dr. Joaquim da Silveira, que, em nota inserida 
na revista Brasília (Coimbra, 1945, vol. III p. 525-528), defendia a tese de 
que a verdadeira pronúncia seria Gândavo, proparoxítono, e não Gandavo. 

Tal gentílico que tem como base Gand ou Ganda, se explica porque o 
autor descendia de flamengo, especialmente pelo lado paterno: Gandavo, 
correspondente ao francês Gantois, designaria o morador ou filho de Gand, 
segundo Capistrano de Abreu que, na Introdução dos opúsculos históricos 
publicados pela Academia Brasileira de Letras, lhe estudou a vida e a obra. 

Joaquim da Silveira alicerça sua proposta em dois argumentos que 
considera decisivos. O primeiro deles é o testemunho do célebre 
bibliógrafo espanhol Nicolau Antônio, que viveu “um pouco depois” do 
nosso historiador e gramático, e que embora registre “o apelido deste sem 
qualquer sinal diacrítico no texto da sua Bibliotheca Hispana, tomo II, pág. 
168 (Roma, 1695), é certo que, na parte final desse mesmo tomo, quer no 
Index cognominum, pág. 391, quer no Index patriarum, pág. 458, quer 
                                                           

 
*  Comunicação apresentada ao 5.° Congresso da Associação Internacional de 

Lusitanistas realizado na Universidade de Oxford, em dezembro de 1996, aqui 
reproduzida com alguns retoques.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Rolf Kemmler 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
84 

ainda no Index ultima materiarum Histórica, pág. 629, o acentua 
expressamente e sempre Gàndavo, como acentua igualmente Gàndara, 
Gàlvez, etc” (Brasília, p. 527). 

90/ Continuando, o mesmo estudioso conclui: 
Este uso proposital e insólito, em obra latina, de um acento não conhecido em 

latim, e a sua repetição 3 vezes, pelo menos, manifesta o empenho do autor em evitar 
silabadas, e denuncia claramente que Nicolau Antônio estava bem ciente do que fazia 
marcando de esdrúxulo aquele vocábulo (Id, ibid.). 

A outra prova vem da lição do lexicógrafo J. Facciolati: 
Em segundo lugar, o topônimo latino Gandavum, base do apelido, tinha, segundo 

os latinistas, a segunda sílaba breve, e portanto o acento tônico recaía sobre a primeira, 
o que de resto é corroborado até pela forma curta medieval Ganda, que não pode ter 
outra acentuação, e pelas modernas Gent e Gand, que lhe sucederam, citadas na nota 
anterior. Essa quantidade breve da 2.ª sílaba vejo-a, marcada no conceituado Calepinus 
Septem Linguarum, de J. Facciolati, segundo a cuidada edição de Veneza de 1778, 
dirigida por J. B. Galliccioli, onde se lê: “Gandavum, n.° 2, ante Ganda, olim Clarinea: 
Gant, inc[olis] Ghent, urbs maxima Belgii, Flandriae caput...” (Id., ibid., 527-528). 

Diante de tais provas, arremata Joaquim da Silveira: 
Em face destes dados, e salvo melhor documentação em contrário, entendo, pois, que a 

prosódia verdadeira do apelido discutido é Gândavo, e não Gandavo (Id., ibid., p. 528). 

A proposta do estudioso português mereceu o aplauso de quantos vieram 
posteriormente a tratar de Pero de Magalhães, quer em enciclopédias, quer 
em trabalhos de natureza histórica, literária ou lingüística, assinados por 
notáveis especialistas nestas áreas da ciência. Entretanto, a proposta deixou 
alguns pontos no ar, pontos que a presente comunicação pretende trazer à 
baila e discutir mais amiudamente. São pontos que descuram a história 
cultural e lingüística mesma do topônimo e do etnônimo, o processo de 
formação da palavra e, assim, os elementos lingüísticos que a constituem, 
dentro da língua portuguesa. Em primeiro lugar, há de se indagar por que 
diante de tais contundentes provas, passaram grandes e compententíssimos 
mestres da história, da literatura e da lingüística a proferir o apelido como 
paroxítono. No Brasil, Capistrano de Abreu não pronunciava de outra 
maneira. Em Portugal, José Leite de Vasconcelos, nos livros em que já 
marcava com acento diacrítico os proparoxítonos, nunca procedeu 
diferentemente. William Dwight Whitney, linguista geral e indo-europeísta 
consagrado, ao dirigir The Century Dictionary of English reservou o décimo 
e último volume da obra ao registro dos nomes próprios em geral e aí seu 
colaborador, Benjamin E. Smith, inclui o nome do humanista português, 
assinalando, entre parêntese, como paroxítono o apelido Gandavo. Por fim, o 
filólogo brasileiro de muito mérito que foi Cândido Jucá 91/ (filho) registra 
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Gandavo, paroxítono, pronúncia recomendável, no seu prestante Dicionário 
escolar das dificuldades da língua portuguesa. Assim também sempre o ouvi 
proferir Said Ali, que nos iniciou na leitura de Capistrano de Abreu e do 
humanista português. 

Se não bastasse o peso da tradição, juiz da exemplaridade na 
linguagem, ainda que tradição mais recente partindo do pressuposto da 
aceitação das provas trazidas por Joaquim da Silveira –, vale a pena 
começar nossa tese pelo latim, já que aí repousa a nosso ver o argumento 
mais forte e cientificamente mais decisivo da proposta inovadora do 
estudioso português. 

Antes de mais nada, vale só como artifício retórico da discussão 
afirmar Joaquim da Silveira que, nessa língua, tinha o topônimo Gandavum 
“segundo os latinistas, a segunda sílaba breve”. Se não estamos em erro, 
esse registro trazido como prova, só o encontrou Silveira no citado léxico, 
aliás difundidíssimo outrora. E, assim mesmo, nem todas as edições do 
Calepinus trazem a lição evocada por J. da Silveira. Cremos que, se 
houvesse mais registros em outros dicionários, eles seriam trazidos em 
favor da tese inovadora. Na realidade, não topamos em nenhum dicionário 
latino de prestígio, pondo nesse rol os antigos e os modernos. Nem mesmo 
no Lexicon totius latinitatis, de Egídio Forcellini, discípulo de Jacob 
Facciolati, considerado ainda hoje fundamental repertório da lexicografia 
latina, o topônimo é contemplado. Os dicionários mais modernos que 
estendem sua documentação ao latim medieval, como o Lexicon latinitatis 
medii aevi, publicado sob a direção de Albert Blaise (Turnholti, 1975), 
registram o topônimo sem nenhuma indicação quanto à sua prosódia. 
Assim também a obra de indispensável consulta de Ernst Försternann, 
Altdeutsches Namenbuch, citada por Joaquim de Silveira. Aí vem 
assinalado o exemplo mais antigo do topônimo, colhido na Vita S. Amandi, 
do século VII, inserida nos Acta Sanctorum, editados por Mabillon. 
Tratando-se de uma formação do latim medieval, época em que a distinção 
opositiva e distintiva da quantidade havia de há muito desaparecido do 
sistema da língua justifica-se a falta do uso do acento diacrítico, como sói 
ocorrer nos dicionários e léxicos da latinidade medieval (Du Cange, 
Niermeyer, Blaise, para simples amostra). 

É patente que o topônimo tem como base Gand ou Ganda, mas como 
explicar o final? O pretenso sufixo -(a)vus não existia para formação dos 
gentílicos nem em latim, nem no flamengo e holandês, nem nas línguas 
românicas. No latim e nas suas continuações neolatinas o sufixo por 
excelência é -ensis, como registra o Lexicon, de Blaise: Gandavensis, 
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correspondente ao português Gandense. Aliás, pelo testemunho do referido 
Lexicon, Gandavum poderia valer pelo simples Gand, donde sairia o 
gentílico Gandavensis.  

92/ Não tem peso científico nem se baseia na prática dos procedimentos 
de formação de palavras por meio de sufixos, defender a pronúncia 
proparoxítona, estribando-se na sílaba tônica do primitivo Ganda; basta 
atentar para Roma → romanus. 

Não sendo o nosso topônimo formado de Gand(a) mais sufixo, onde 
encontraria sua fonte originária? Pensamos que tal forma se explica por 
analogia com Batavo, esse sim com boa tradição em latim, quer na forma 
substantiva plural Batavi, quer na adjetiva Batavus, correntes em César, 
Martial, Tácito e tantos outros escritores. Não seria a primeira vez que se 
tomava parte da base como se fora morfema; em português, por exemplo, 
já se pensou depreender o sufixo formador de gentílicos -io em algarvio', 
na realidade a palavra é o árabe algarbî. Leite de Vasconcelos, referindo-se 
a Gandavo (Opúsculos, III, Onomasiologia, p. 103), alude a um trabalho de 
certo Victor Tourneur, funcionário da Biblioteca Real da Bélgica, acerca da 
história e etimologia do nome Gand, que mencionava no século VII o 
pagus Gandavus, -um, com o sufixo -avu. Infelizmente o notágel mestre da 
filologia portuguesa não aprofundou a discussão do nome e do pretenso 
sufixo. A verdade, porém, é que na extensa obra que escreveu sobre 
onomasiologia, antroponímia e toponímia, jamais registrou um sufixo -
(a)vu. Chegou a discutir a pronúncia do topônimo Ílhavo, proparoxítono, 
do latim Iliabum, onde poderia ter aproveitado a ocasião para aludir ao caso, 
já que tratava da questão de se dever proferir Ílhavo ou Ilhavo. 

Na hora de trazer para seu nome a lembrança de suas origens 
flamengas não seria outra a decisão em favor da pronúncia paroxítona da 
parte de um “insigne humanista e excelente latino”. 

Além das raízes tradicionais latinas, a região Batavia ocupava 
destacado lugar na área política, econômica e cultural, além de 
geograficamente vizinha, o que a colocava em condições de servir de 
modelo a um neologismo como Gandavum, na época em que este foi 
criado. E no padrão prosódico de Bativi e Batavus, só poderíamos ter 
Gandavum como paroxítono em latim medieval e eclesiástico e Gandavo 
em português, portanto. É difícil explicar a razão que levou Facciolati a 
optar pelo registro inédito – insistimos nisto – do topônimo com sílaba 
medial breve; de qualquer maneira, a lição do lexicógrafo não recebeu o 
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beneplácito do uso até que viesse à luz anota de Joaquim da Silveira, mais 
de um século e meio depois. 

No que toca ao testemunho do bibliógrafo espanhol Nicolau Antônio 
nos índices que rematam sua Bibliotheca Hispana nova, cabe lembrar que a 
1.ª edição de 1696, citada pelo estudioso português, teve uma 2.ª ed. saída 
em 1788, em dois tomos, com acréscimos e numerosas correções a cargo 
de Francisco Pérez Bayer.  

93/ Na 2.ª edição aparece Gàndavo nos lugares indicados por Joaquim 
da Silveira, só que, primeiro, é preciso verificar se a novidade da prosódia 
pertence mesmo a Nicolau Antônio. Assentada a responsabilidade do 
bibliógrafo espanhol, é tal a proliferação de acentos diacríticos nessa 2.ª 
edição da Bibliotheca Hispana Nova, que não se percebe a existência de 
critério orientador de tal procedimentos. 

Os argumentos colhidos por Joaquim da Silveira para fundamentação 
da sua proposta não têm, cremos nós, a força que dispense a análise e 
discussão dos aspectos linguísticos trazidos aqui à baila. Por esses aspectos 
intrínsecos ao problema é que continuamos a pensar que se que deva 
retomar ao testemunho da tradição e continuar pronunciando Gandavo o 
nome daquele que, segundo Camões, seu amigo, exaltou “a Terra Santa 
Cruz, pouco sabida”.  
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