
 

 

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

 

 

O número 8 da Revista Estudos Linguísticos / Linguistic Studies é intei-
ramente dedicado à publicação dos textos selecionados, apresentados na 
2.ª Conferência Internacional em Gramática & Texto / 2nd International Con-
ference on Grammar & Text (Grato 2011) que decorreu na Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, de 9 a 10 de setembro de 2011. 

Esta conferência contou com a presença de 61 oradores, vindos de dife-
rentes universidades e centros de investigação nacionais e internacionais. A 
discussão e as aprendizagens que pudemos partilhar, nas diferentes sessões, 
enriqueceram em muito a nossa forma de entender a relação sempre entu-
siasmante que pode existir quer entre domínios de análise diferentes (gramá-
tica e texto), quer num mesmo domínio, entre perspetivas diferentes. A todos 
os que contribuíram para o sucesso deste evento, o nosso sincero agradeci-
mento.  

Cabe-nos igualmente, e de uma forma muito especial, agradecer à Pro-
fessora Tania Kuteva (Universidade de Düsseldorf) e ao Professor Jean-
-Michel Adam (Universidade de Lausanne) terem aceitado, enquanto confe-
rencistas convidados, apresentarem duas conferências plenárias nesta 
2.ª Conferência GRATO. Estamos certas de que a sua presença em muito 
contribuiu para uma melhor compreensão da problemática da categorização 
linguística (“On the ‘biography’ of grammatical categories”, conferência de 
Tania Kuteva) e do funcionamento dos textos (“Schéma syntaxique et genres 
de discours: l’exemple des consécutives intensives et de la fictionnalité”, 
conferência de Jean-Michel Adam).  

Para além do conjunto de textos que agora publicamos, inclui-se neste 
número a publicação de uma das Conferências Plenárias. Ao Professor Jean-
-Michel Adam agradecemos a disponibilização do texto dessa conferência, 
numa versão portuguesa. À tradutora do texto – Maria Antónia Coutinho – a 
comissão editorial deste número da Revista quer deixar um reconhecido 
muito obrigada!  

No momento em que publicamos os resultados desta conferência, cabe-
-nos, ainda, uma palavra de reconhecimento muito especial a toda a comis-
são científica que avaliou com rigor e exigência tanto as propostas de resu-
mos para apresentação oral, como os textos que se candidataram a publica-
ção. É verdadeiramente um privilégio poder contar com a vossa disponibili-
dade e sobretudo com os vossos saber e conhecimento, garantias suficientes 
para a qualidade do volume que agora se publica.  
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Este número da Revista Estudos Linguísticos / Linguistic Studies foi 
subsidiado pelo FAAC (ref.ª 440.02, Proc. 11/1/803) e pelo Projeto Estratégico 
(PEst-OE/LIN/UI3213/2011) atribuído ao CLUNL.  

Assim, agradecemos à Fundação para a Ciência e Tecnologia, ao Centro 
de Linguística da Universidade Nova de Lisboa e à Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas, que nos apoiaram na realização deste evento.  

 
Maria do Céu Caetano 

Clara Nunes Correia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
This 8 issue of Estudos Linguísticos / Linguistic Studies is entirely de-

voted to the publication of the selected texts presented at the 2.ª Conferência 
Internacional em Gramática & Texto / 2nd International Conference on 
Grammar & Text (Grato 2011) which took place at the Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas, 9-10 September 2011. 

This Conference was attended by 61 speakers, coming from different 
universities and national and international research units. The discussion and 
knowledge we could share, in different sessions, enriched to a great extent 
the way we understand the always exciting relationship that can exist be-
tween different analysis areas (grammar and text) or on the debate of differ-
ent theoretical perspectives in the same domain. To all those who contrib-
uted to the success of this event, our sincere thanks. 

Very special thanks go also to Professor Tania Kuteva (University of 
Düsseldorf) and to Professor Jean-Michel Adam (University of Lausanne), 
our invited plenary speakers. We are certain that their presence contributed 
largely to a better understanding of both the problems of linguistic categori-
zation (“On the ‘biography’ of grammatical categories”, the conference by 
Tania Kuteva), and the functioning of the texts (“Schéma syntaxique et gen-
res de discours: l'exemple des consécutives intensives et de la fictionnalité”, 
the conference by Jean-Michel Adam).  

In addition to the texts we publish now, this issue includes the publica-
tion of one of the Plenary Conferences. We thank Professor Jean-Michel 
Adam for the delivery of the Portuguese version of his conference. To the 
text translator – Maria Antonia Coutinho – the editorial board of this issue 
wants to leave a special thank! 

A sincere thank you goes also to all members of the Scientific Commit-
tee who diligently evaluated either the abstracts or the texts submitted for 
publication. It is truly a privilege and an honor to be able to rely on your 
experience and knowledge, adequate guarantees for the quality of this vol-
ume under publication. 

This issue of Estudos Linguísticos /Linguistic Studies was supported by 
FAAC (ref. 440.02, proc. 11/1/803) and by the strategic project (PEst-
-OE/LIN/UI3213/2011) assigned to CLUNL.  

To the Fundação para a Ciência e Tecnologia, Centro de Linguística da 
Universidade Nova de Lisboa and Faculdade de Ciências Sociais e Huma-
nas, we leave here our sincere thanks for the support of this event. 

 
Maria do Céu Caetano 

Clara Nunes Correia 


