
NOTA EDITORIAL 

 

 

O número 10 da Revista Estudos Linguísticos/Linguistic Studies, que 
agora se publica, reúne os textos selecionados apresentados na 3.ª Conferên-
cia internacional Gramática & Texto (GRATO 2013), que teve lugar na Fa-
culdade de Ciências Sociais e Humanas, em dezembro de 2013. Esta confe-
rência, organizada pelo Grupo Gramática & Texto, foi desenhada à volta de 
cinco grandes temas: Análises dos Textos & dos Discursos, Formação de 
Palavras, Formas e Construções em Gramática & Texto, Gramática & Texto 
em Diacronia, Perspetivas Didáticas em Gramática & Texto seguindo as 
linhas temáticas que orientam, de uma forma geral, a investigação do grupo.  

Cada uma destas sessões foi coordenada por uma investigadora de refe-
rência. Para além de serem responsáveis pela organização científica destas 
sessões – integrando a comissão científica da Conferência e orientando e 
dinamizando os debates nas suas sessões – as Professoras Angela Paiva Dio-
nísio (Universidade Federal de Pernambuco), Jasmina Markič (Universidade 
de Ljubljana), Luísa Álvares Pereira (Universidade de Aveiro), Margarida 
Basílio (PUC-Rio) e Maria Teresa Brocardo (FCSH) apresentaram uma con-
ferência temática que funcionou como ponto de referência a todas as apre-
sentações que se seguiram.  

Terem aceitado o nosso convite encheu-nos de orgulho. Estamos con-
victas de que a sua colaboração nesta GRATO constituiu um dos pontos cha-
ves para o sucesso obtido. Cabe-nos, por isso, deixar aqui um agradecimento 
especial pelo inestimável contributo que deram a esta Conferência. A todas 
as que puderam apresentar texto para publicação neste número, queremos 
agradecer de forma muito especial.  

Para além destas conferências temáticas, a GRATO 2013 contou ainda 
com a participação do Professor François Rastier (Directeur de Recherche, 
INaLCO-Ertim) como conferencista convidado. A conferência plenária inti-
tulada Unités linguistiques et formes textuelles, e cujo texto agora publica-
mos, permitiu reforçar a relação entre Gramática & Texto, definindo percur-
sos, certamente motivadores da investigação neste domínios, dentro e fora 
do grupo. Pela sua presença, pela disponibilidade manifestada e pelo texto 
que disponibilizou para este volume, queremos deixar os nossos sinceros 
agradecimentos ao Professor François Rastier. 

Como aconteceu em edições anteriores, a GRATO 2013 visou, acima de 
tudo, a qualidade, por um lado das apresentações orais e, por outro, dos tex-
tos para publicação. A seleção rigorosa dos resumos apresentados (e, num 
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momento seguinte, dos textos que agora publicamos) deveu-se ao trabalho 
da comissão científica da Conferência. Estamos certas de que este trabalho 
constitui uma forte garantia de qualidade para o volume que agora se publi-
ca. Por essa razão, queremos aqui, enquanto organizadoras deste volume, 
agradecer, de uma forma muito especial, a todos os que estiveram envolvi-
dos neste trabalho. 

Cabe-nos ainda uma palavra de reconhecimento aos autores dos textos. 
Será através deles que conseguiremos mostrar tudo o que quisemos dizer 
anteriormente. 

Finalmente, e porque os últimos são muitas vezes os primeiros, uma pa-
lavra final de reconhecimento às colegas que connosco integraram a comis-
são que organizou a Conferência, aos alunos que nos apoiaram no secretari-
ado da Conferência, à FCSH que nos acolheu e nos disponibilizou o espaço, e
à FCT que apoiou (FACC – processo 13/1/415) a sua realização. 

Ao Paulo Silva agradecemos o excelente trabalho de conceção gráfica
da imagem da GRATO 2013. 

Organização do Volume 
O nº 10 da Revista Estudos Linguísticos/Linguistic Studies pretende 

reproduzir a estrutura da conferência GRATO 2013. Por essa razão, e para 
além do texto da conferência plenária, organizámos o volume a partir de 
cinco secções, apresentadas neste volume de acordo com a organização in-
terna da conferência. Cada uma destas secções é iniciada pelo texto da coor-
denadora da sessão, seguindo-se, por ordem alfabética, os textos seleciona-
dos que a integraram. Quando o texto da coordenadora não existe (o que 
acontece em dois casos), publicam-se os textos selecionados que integraram 
essa sessão, seguindo, como nos outros casos, a ordem alfabética do nome 
do autor. 

Clara Nunes Correia 

Maria do Céu Caetano



E D I T O R I A L  N O T E  

This issue of Estudos Linguísticos/Linguistic Studies Journal covers 
the selected texts presented at the 3rd International Conference on Grammar 
& Text (GRATO 2013), which took place at the Faculdade de Ciências So-
ciais e Humanas in December 2013. 

This Conference, organized by the Grammar & Text Research Group of 
Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa, was based around 
five major themes: Didactic Approaches on Discourse Types and Textual 
Genres; Discourse(s) & Text(s) Analysi(e)s; Grammar & Text and Dia-
chrony; Forms & Constructions on Grammar & Text; Word-Formation, fol-
lowing the broad thematic guide lines of the Group. 

Each of these sessions was coordinated by leading researchers. In addi-
tion to being responsible for the scientific organization of these sessions and 
focusing and stimulating discussions in their sessions, Professors Angela 
Paiva Dionísio (Universidade Federal de Pernambuco), Jasmina Markič 

(Ljubljana University), Luísa Álvares Pereira (Universidade de Aveiro), 
Margarida Basílio (PUC-Rio) e Maria Teresa Brocardo (FCSH) and Mar-
garida Basílio (PUC-Rio) – presented a thematic conference that functioned 
as a point of reference to all presentations that followed. Having accepted 
our invitation made us feel pride.  

We are convinced that their collaboration on this GRATO was one of the 
key points for success. We must therefore leave here a special thanks for the 
invaluable contribution they gave this Conference. To all who presented 
their texts for publication in this issue, we would like to extend a very spe-
cial thank. 

In addition to these thematic conferences, GRATO 2013 had the participa-
tion of Professor François Rastier (Directeur de Recherche, INaLCO-Ertim) 
as the main invited speaker. The plenary lecture entitled Unités linguistiques
et formes textuelles, and the text now published, allowed to strengthen the 
relationship between Grammar &Text, defining paths and certainly motivat-
ing research in this areas, inside and outside the group. By his presence and 
his support, besides the text prepared for this volume, we want to give our 
sincere thanks to Professor François Rastier. 

As in previous editions, GRATO 2013 aimed, above all, the quality, on 
the one hand of the oral presentations and, on the other, of the texts for publi-
cation. 

The accurate selection of the abstracts and, subsequently, of the texts 
now published are due to the rigorous work of the scientific committee of the 
Conference. We are confident that this work constitutes a strong quality as-
surance for this volume. For this reason, while editors of this volume, we 
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want to let here a very special thanks to all those who were involved in this 
compelling work. 

A word of recognition goes also to the authors of the texts. It will be 
through them that we can entirely demonstrate what we have said before. 

Last, but not the least, we would like to thank the other members who 
joined the Conference organizing committee, the students who supported us 
at the Conference secretariat, the FCSH who hosted us and the FCT that sup-
ported the Conference (FACC – process 13/1/415).  

To Paulo Silva, we want to thank the excellent work of graphic concep-
tion of the image of GRATO 2013. 

Volume Structure 
This issue of Estudos Linguísticos/Linguistic Studies Journal aims to 

replicate the structure of GRATO 2013. For this reason, and in addition to the 
text of the plenary conference, the volume is organized in five sections, pre-
sented in this issue according to the internal organization of the Conference. 
Each of these sections is headed by the text of the session coordinator, fol-
lowing, in alphabetical order, the selected texts that have integrated it.  

When the text of the coordinator does not exist (which happens in two 
cases), only the selected texts that have integrated the session are included, 
following, as in other cases, the alphabetical order of the author’s name. 

Clara Nunes Correia 

Maria do Céu Caetano


