INTRODUÇÃO / PREFACE
O presente volume da revista Estudos Linguísticos / Linguistic Studies
inclui 24 artigos, que têm por base comunicações apresentadas na Conferência Internacional sobre Gramática e Texto – GRATO, seleccionados a partir
dos que foram submetidos para publicação. A GRATO teve lugar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de 2 a
4 de Julho de 2009. Todos os textos submetidos para publicação foram avaliados por, pelo menos, dois membros da Comissão de Leitura. O volume
inclui ainda os textos das conferências plenárias, proferidas por (pela ordem
de apresentação) Bernd Heine, François Nemo e Ecaterina Bulea.
Os artigos que constituem este volume, nas áreas da morfologia, semântica, teoria do texto, análise do discurso e pragmática, apresentam abordagens sincrónicas e diacrónicas de dados relativos a várias línguas, enquadrando-se em diferentes modelos teóricos.
Organizada pelo Grupo ‘Gramática & Texto’ do CLUNL, a GRATO
definiu como objectivo geral contribuir para uma abordagem abrangente e
coerente dos fenómenos gramaticais e do seu funcionamento nos textos e nos
discursos, convocando contribuições de diferentes perspectivas teóricas e
metodológicas. Foram apresentadas 45 comunicações, seleccionadas a partir
de um conjunto de 75 propostas, e a conferência contou com um total de 58
participantes, de 12 países diferentes.
Agradecemos a todos os que seleccionaram os resumos das comunicações e os textos completos para publicação. Agradecemos também aos conferencistas convidados terem aceitado incluir neste volume as suas contribuições. Agradecemos por fim a todos os participantes da conferência a
apresentação dos trabalhos, a discussão das diferentes propostas e a moderação das sessões.
Preface
This volume of Estudos Linguísticos / Linguistic Studies contains 24
papers selected from submissions based on presentations given at the International Conference on Grammar and Text – GRATO, held at the Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, July 2-4
2009. All papers offered for inclusion in the proceedings were read by at
least two reviewers. It also includes the papers based on the 3 plenary lectures, given by (in order of presentation) Bernd Heine, François Nemo and
Ecaterina Bulea.
The papers that compose this volume, in the areas of morphology, semantics, text theory, discourse analysis and pragmatics, present synchronic
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and diachronic approaches of data from different languages, within diverse
theoretical frameworks.
Organized by the ‘Grammar & Text’ research group of CLUNL, GRATO defined as a general objective to contribute to a broad and coherent approach of grammatical phenomena and of their functioning in texts and discourses, assembling diverse theoretical and methodological perspectives. 45
papers were presented, selected by the conference’s scientific committee
from 75 proposals. GRATO had a total of 58 participants, from 12 different
countries.
We wish to thank the reviewers that selected both the abstracts for the
oral presentations and the full texts for publication in this volume. We also
thank the invited speakers for having accepted to include their contributions
in this volume. Finally, we thank all conference participants for the presentation of their work, for the discussions of the proposals and for the chairing of
the sessions.
Maria Teresa Brocardo
Maria do Céu Caetano

