
Nota prévia 

 

 

O volume que ora se publica congrega textos selecionados do XXXIII Encontro Nacional da Associação 

Portuguesa de Linguística, que se realizou na prestigiada Universidade de Évora, no secular Colégio do 

Espírito Santo, nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017. 

 

Este encontro na Universidade de Évora foi inequivocamente um encontro especial, graças ao 

acolhimento fantástico das colegas linguistas da Universidade de Évora que integraram a Comissão 

Organizadora local e a quem agradecemos toda a disponibilidade, o empenhamento e a dedicação: Ana 

Paula Banza, que coordenou a equipa, Ana Alexandra Silva, Fernanda Gonçalves, Filomena Gonçalves, 

Maria do Céu Fonseca, Maria João Marçalo e Olga Gonçalves e, ainda, o grupo de doutorandos em 

Linguística que generosamente ajudou ao sucesso deste encontro. 

 

Pela primeira vez na história dos encontros APL, a direção endereçou convites a todos os coordenadores 

dos centros de investigação em Linguística, em Portugal, a fim de promover uma mesa-redonda sobre 

“A investigação em Linguística em Portugal”. Esta iniciativa da atual direção foi acolhida com 

entusiasmo e, no dia 28, teve lugar no auditório da Universidade de Évora, este momento singular. 

Participaram nesta mesa-redonda Rute Costa, como diretora do Centro de Linguística da Universidade 

de Lisboa (CLUNL), Anabela Gonçalves, em representação da coordenação do Centro de Linguística da 

Universidade de Lisboa (CLUL), João Veloso, como coordenador do Centro de Linguística da 

Universidade do Porto (CLUP) e Maria Isabel Pereira, como diretora do Centro de Estudos de Linguística 

Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra (CELGA/ILTEC). Todos tiveram a oportunidade de fazer 

apresentação dos respetivos centros e dos trabalhos de investigação que neles se desenvolvem, 

permitindo, assim, partilhar experiências e aprofundar o conhecimento mútuo sobre os trabalhos de 

investigação em linguística, na atualidade.  

 

 

Seguindo o modelo dos anos anteriores, houve dois oradores convidados neste encontro: a Professora 

Isabel Margarida Duarte, da Universidade do Porto, que fez a comunicação inaugural intitulada 

“Vantagens de uma gramática de usos para o Português Europeu. Alguns exemplos”, que nos 

orgulhamos de publicar neste volume, e o Professor Salvador Pons Brodería, da Universidade de 

Valência, que proferiu a conferência de encerramento sobre o tema “De un modelo de periferia a un 

modelo bidimensional en la gramaticalización de los marcadores del discurso”,  

 

 

No dia 28 teve lugar a Assembleia Geral da APL, seguida da entrega do prémio APL - Maria Helena 

Mira Mateus à melhor dissertação, que foi atribuído a Nádia Canceiro. Este momento foi particularmente 

comovente, pois foi o primeiro prémio com o nome da insigne linguista que se deslocou 

propositadamente à Universidade de Évora, honrando os participantes com a sua presença e dando um 

testemunho ímpar da sua história pessoal e do seu espírito de serviço, nomeadamente na Associação 

Portuguesa de Linguística.  

 

Apesar de terem sido apresentadas quarenta comunicações e dezasseis pósteres, o presente volume reúne 

dezoito textos que consideramos de enorme relevância e que espelham a multiplicidade e variedade de 

abordagens nos vários campos da Linguística e que estão organizados alfabeticamente pelo apelido do 

primeiro autor. 

 

A Direção da Associação Portuguesa de Linguística agradece à comissão Científica do Encontro pelo 

seu inestimável trabalho de avaliação das propostas de comunicação enviadas, e pela ulterior de avaliação 

dos textos para publicação. Agradece, ainda, às instituições, aos centros de investigação e às diferentes 

entidades que, de formas diversas, mas empenhadas, tornaram possível este encontro: Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, Câmara Municipal de Évora, Centro Interdisciplinar de História, Cultura e 



Sociedades da Universidade de Évora, Centro de Estudos em Letras da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, Instituto de Investigação e Formação Avançada da Universidade de Évora – Programa de 

Doutoramento em Linguística, Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, Departamento de 

Linguística e Literatura da Universidade de Évora, Centro de História de Arte e Investigação Artística 

da Universidade de Évora, Universidade Aberta e Grupo de Cantares de Évora-Coral Etnográfico.  

 

A Direção está convicta de que a pluralidade de abordagens exploradas neste volume contribuirá para 

uma maior reflexão linguística e deseja que todos os leitores se sintam cientificamente enriquecidos com 

os textos que ora se publicam. 
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