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Nota prévia 

 

 

 

Procurámos reunir nesta publicação, na medida do possível, representantes das várias 

gerações de linguistas portugueses que, ao longo das diversas fases da história e da vida da APL, 

têm contribuído, desde a sua fundação, para a afirmação no nosso país quer da Associação, quer 

da área científica que ela representa. 

Abrimos este número com um texto da Professora Doutora Maria Helena Mira Mateus, 

seguidos dos textos da Professora Ana Maria Brito e da sessão evocativa do Professor João 

Costa. 

Contámos ainda com uma sessão evocativa para a qual convidámos um dos ex-presidentes da 

direção, o Professor Doutor João Costa, que, não tendo pertencido à “geração fundadora” da 

Associação, representa de certa forma uma ponte entre essa primeira geração e a dos linguistas 

mais jovens que hoje continuam a encontrar nas nossas iniciativas, segundo esperamos, um 

espaço de diálogo e crescimento intelectuais. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a generosidade de todos quantos contribuíram 

para que o Encontro se tivesse realizado com grande sucesso, destacando neste agradecimento, de 

forma muito particular, o apoio recebido da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a de 

todos os associados que se envolveram na avaliação científica dos trabalhos selecionados para o 

Encontro e para a presente publicação. 

Inaugura-se assim uma terceira fase da publicação de trabalhos apresentados nos sucessivos 

encontros nacionais da APL: depois da edição em papel e em CD, e por decisão da Assembleia 

Geral reunida na Universidade do Minho por ocasião do XXXI ENAPL (2015), os Textos 

Selecionados passarão, a partir de agora, a contar com publicação exclusivamente virtual numa 

plataforma on-line de acesso aberto. Pretendemos assim responder aos novos desafios da 
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publicação científica e académica, tornando mais rápido e mais acessível a um público mais 

alargado o acesso aos conteúdos publicados – objetivo que tem sido preocupação das últimas 

equipas diretivas da APL através, por exemplo, da disponibilização online das publicações da 

Associação no nosso site. Pretende-se ainda, desta forma, facilitar a indexação das nossas 

publicações em bases de dados bibliométricas internacionais. Neste contexto, a presente reedição 

dos Textos Selecionados do XXX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística 

constitui um primeiro número, de carácter experimental, desta publicação, em conformidade 

também com uma decisão da Assembleia Geral da Associação. 

A Direção da APL agradece à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, nomeadamente 

à sua diretora, Professora Doutora Fernanda Ribeiro, ao diretor da sua Biblioteca Central, Dr. 

João Emanuel Leite, e ao diretor do seu Gabinete de Informática, Dr. Vı́tor Pereira, todo o apoio 

e todas as facilidades concedidas para que esta publicação eletrónica se tornasse possível. 
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