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Resumo: A fronteira galego-portuguesa, localizada na parte ocidental da
Península Ibérica, além de separar territorialmente Portugal da Comunidade
Autônoma da Galiza, também serve como limite para entre os blocos dialetais
setentrionais portugueses e o galego. Embora o galego não seja considerado
para determinados autores uma língua, mas um dialeto, em razão da
diminuição da quantidade de falantes, os quais atualmente são adeptos da
língua castelhana, é necessário considerar que o galego possui raízes
linguísticas suficientes para influenciar uma língua nacional como o português,
uma vez que ambas já foram uma única unidade linguística primitiva: o galegoportuguês. Esse fato histórico demasiado importante ajuda a explicar como os
dialetos alto-minhoto e transmontano, falados no extremo norte de Portugal,
fronteira com a Espanha, são foneticamente influenciados pelo galego.
Partindo disso, este artigo pretende explorar as semelhanças entre o galego e
tais dialetos do português europeu, considerando aspectos linguísticos e
geográficos, a fim de reunir informações acerca da influência do galego no
idioma lusitano, não só por se tratar de uma região de fronteira, mas também
por levar em consideração o processo histórico que mostra a proximidade entre
tais dialetos. É importante ressaltar que os dois dialetos setentrionais
portugueses abordados muito se diferem dos demais encontrados no território
lusitano, o que reforça a hipótese da influência galega. Desse modo, esta
pesquisa é eminentemente exploratória e de caráter bibliográfico, pretendendo
colaborar no preenchimento de certas lacunas teóricas ainda existentes em
relação ao assunto, sobre o qual há grande carência de informações. Ao fim do
trabalho, depreende-se que as semelhanças fonéticas, aliadas à questão
geográfica (área de fronteira), funcionam como um dos elementos
comprobatórios da influência galega nos dialetos setentrionais do português
europeu.
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