
COLÓQUIO COMEMORATIVO DO 6.° CENTENÁRIO DO 
TRATADO DE WINDSOR 

De 15 a 18 de Outubro de 1986, o Instituto de Estudos Ingleses da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto levou a cabo um colóquio 
internacional para assinalar a passagem dos 600 anos da «Velha Aliança», 
iniciada com a assinatura do Tratado de Windsor, celebrado entre D. João I 
e Ricardo II da Inglaterra, em 9 de Maio de 1386. 

Nos dias 15, 16 e 18 foram apresentadas comunicações sobre as relações 
entre Portugal e a Grã-Bretanha, em domínios da história, da literatura e da 
linguística, a cargo de professores de universidades portuguesas, britânicas e 
alemãs. O dia 17 foi reservado para uma excursão de comboio à cidade do 
Peso da Régua, no Alto Douro, onde teve lugar, na sede da Casa do Douro, 
uma conferência sobre o vinho do Porto, a cargo de um profissional e espe-
cialista do assunto. 

No total foram apresentadas 23 comunicações cuja publicação está 
em curso. 

Gomes da Torre 
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Realizou-se de 25 a 28 de Maio de 1987, na Academia das Ciências 
de Lisboa, o II Simpósio Nacional de Humanismo, este ano centrado sobre 
«Erasmo na Cultura Portuguesa». Participaram investigadores nacionais e, como 
convidado, o Prof. Jean-Claude Margolin (CESR, Tours). Da Faculdade de 
Letras do Porto estiveram presentes José Adriano de Carvalho, que tratou 
de «O tema erasmiano da paz na poesia portuguesa do Renascimento», Jorge 
Osório, com um trabalho sobre «Diálogo e citação nos «Colóquios» de Erasmo 
(na edição coimbrã de Juan Fernandez)», e Maria de Lurdes Fernandes, que 
versou o tema «Erasmo e a espiritualidade do casamento em Portugal no 
séc. XVI». 

O CONTEXTO DA QUESTÃO OU A QUESTÃO DO CONTEXTO 

Promovido pelo Instituto de Cultura Portuguesa da Faculdade de Letras do 
Porto, realizou-se, no dia 1 de Junho de 1987, um encontro-debate sobre este tema, 
com a presença de investigadores do Instituto e da Faculdade. As intervenções 
introdutórias estiveram a cargo dos Professores Maria Lucília Gonçalves Pires 
(Univ. de Lisboa), João Francisco Marques (Univ. do Porto), Joaquim Fonseca 
(Univ. do Porto), José Machado Pais (Investigador do ISCE) e Natália Marinho 
(Univ. do Porto). 

/. Osório 

371 

 
 
 
 
 
 



 
ENCONTRO   DE  LINGUÍSTICA 

Promovido pelo Centro de Linguística da Universidade do Porto em 
colaboração com a Associação Portuguesa de Linguística, realizou-se nos 
dias 4 e 5 de Junho de 1987, na Faculdade de Letras do Porto, um Encontro 
de Linguística subordinado ao tema «Referência Nominal/Referência Temporal», 
cabendo  a responsabilidade da  organização  ao  Prof.  Doutor  Mário  Vilela. 

Estiveram presentes cerca de centena e meia de participantes das dife-
rentes universidades portuguesas. 

A anteceder o Encontro, o CLUP, em colaboração com o Bureau d'Action 
Linguistique, organizou, nos dias 2 e 3 do mesmo mês, um seminário orientado 
pelo Prof. Georges Kleiber da Universidade de Metz sobre «As Preposições 
espaciais devant/derrière» e «Généricité et Tipicalité». 

Para além dos aspectos científicos decorrentes, pretendeu-se também 
com este Encontro homenagear, no ano da sua jubilação, o Professor Oscar 
Lopes, fundador e dinamizador do CLUP. 

À sessão de abertura presidiu o Vice-Reitor da Universidade do Porto, 
Prof. Doutor Cândido dos Santos, em representação do Senhor Reitor e esti-
veram presentes o Presidente do Conselho Directivo, Prof. Doutor João Marques, 
o Prof. Doutor Joaquim Fonseca em representação do Conselho Científico, o 
Prof. Doutor Adalberto de Carvalho, Presidente do Conselho Pedagógico, 
a Vice-Reitora da Universidade de Lisboa, Prof.a Doutora Maria Helena Mira 
Mateus que representava também o Reitor da mesma Universidade, o Prof. 
Doutor Mário Vilela em representação do CLUP e o Presidente da Fundação 
Eng.° António de Almeida, Dr. Aguiar Branco. 

A sessão foi aberta pelo Presidente do Conselho Directivo que dirigiu 
palavras de muita simpatia ao homenageado e a todos os presentes. Seguida-
mente, o Prof. Mário Vilela fez uma resenha da actividade desenvolvida pelo 
Prof. Oscar Lopes no Centro de Linguística e a Prof.a Maria Helena Mira 
Mateus apresentou uma síntese do trabalho do homenageado, ao longo dos 
anos, no domínio da linguística. 

O programa científico do Encontro foi preenchido com uma comuni-
cação de fundo de Oscar Lopes sobre «Observações sobre os actualizadores 
em português» em que procurou observar particularidades dos determinativos 
nominais em português e de outros morfemas afins e esboçar explicações sobre 
tais particularidades. 

Apresentaram também comunicações: 
Isabel Hub de Faria (Fac. de Letras de Lisboa): «Auto-referência Pro-

blemática»; 
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Fátima Oliveira (Fac. de Letras do Porto): «Funções Discursivas de 
alguns Tempos do Passado em Português»; 

John Parker (Univ. de Aveiro): «Referência. Coesão e Coerência no 
Texto poético»; 

Fernanda Irene da Fonseca (Fac. de Letras do Porto): «Referência, 
«Translação de Referência» e «Excesso referencial»: uma leitura do «excesso» 
em dois textos de Oscar Lopes»; 

Henriqueta Costa Campos (Univ. Nova de Lisboa): «Modalização e 
Referência Nominal»; 

Gabriela Matos (Fac. de Letras de Lisboa): «Frases coordenadas. Sujeito 
nulo e Co-referência»; 

Inês Duarte (Fac. de Letras de Lisboa): «Relações de Co-referência em 
Construções de Topicalização»; 

G. Kliber (Univ.  de Metz):   «Référence nominale et les indexicaux»; 
João Peres (Fac. de Letras de Lisboa): «Sobre o Valor Temporal das 

Expressões Nominais». 
O Encontro terminou com uma Mesa-Redonda sobre «Teoria do Conhe-

cimento» com a participação de: Pavel Brazdil (Associação Portuguesa de 
Inteligência Artificial), Armando de Castro (Faculdade de Economia), André 
Eliseu (Faculdade de Letras de Lisboa), Pedro de Figueiredo (Faculdade de 
Letras do Porto), Frederico Pereira (Instituto Superior de Psicologia Aplicada), 
que apresentaram os seus pontos de vista respectivamente sobre «Questões de 



Conhecimento em Inteligência Artificial»; «Epistemologia das Ciências Huma-
nas»; «Problemas gnosiológicos e epistemológicos do estudo da linguagem»; 
«Evolução das Ciências Humanas e da Filosofia do Conhecimento à luz do 
debate teórico entre empirismo e racionalismo» e, finalmente, o «Contributo 
da Psicologia no quadro da Teoria do Conhecimento». 

O debate provocado pelas posições assumidas por cada um dos elementos 
da Mesa teve particular interesse, sobretudo com a intervenção de docentes de 
Filosofia desta Faculdade. 

A sessão de encerramento foi presidida pela Prof.a Doutora Raquel 
Delgado Martins, Presidente da Associação Portuguesa de Linguística; esti-
veram presentes representantes da Faculdade de Letras de Lisboa, Prof.a Doutora 
Maria Helena Mira Mateus, da Faculdade de Letras do Porto e do Centro de 
Linguística, Prof.a Doutora Maria da Graça Pinto, o Presidente da Sociedade 
de Língua Portuguesa, Fernando Sylvan, a Dr.a Fernanda Bacelar, do Centro 
de Linguística de Lisboa, e a Dr.a Maria Perpétua Gonçalves, em representação 
dos mestrandos Moçambicanos, tendo cada um manifestado a sua admiração 
pelo homenageado e a sua alegria por estarem presentes no Encontro. 

As comunicações e diferentes intervenções serão em breve publicadas 
pela Associação Portuguesa de Linguística. 

Raul Ribeiro de Almeida 
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