Cabo Verde - origens da sua sociedade e do seu crioulo
Colóquio internacional, Erlangen-Nürnberg, 23 - 25 de Setembro de 2004
Lugar:
Biblioteca Universitária
Schuhstraße 1
91054 Erlangen

Financiado por:
Fritz Thyssen-Stiftung
Dr. Alfred Vinzl-Stiftung

Organizado pela cadeira de Filologia Românica I
da Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg
Prof. Dr. Jürgen Lang
Secretariado (Iris Häcker):
Bismarckstraße 1, C6A2
91054 Erlangen
Tel. (+49)9131-85-22428
Fax (+49)9131-85-26391

Este colóquio reune historiadores e linguistas que
estão a trabalhar sobre as origens da sociedade
e do crioulo caboverdianos para permitir um
intercâmbio útil para ambas as partes. As contribuições tentam extrair informações acerca das
origens da língua cabo-verdiana dos documentos
históricos, ou, pelo contrário, obter informações
acerca da origem da sociedade cabo-verdiana a
partir da sua língua.
Programa ao verso.

Quinta-feira, dia 23 de Setembro de 2004

Sexta-feira, dia 24 de Setembro de 2004

Sábado, dia 25 de Setembro de 2004

Manhã:

Manhã: presidente da mesa Manuel Veiga

Tarde: presidente da mesa Dulce Pereira

09.00h Inauguração do colóquio

09.00h Bartens, Angela (Helsinki/Finlandia):
"Uma reconsideração da contribuição do
sustrato africano à génese dos crioulos
caboverdianos (o exemplo dos ideófonos)"
09.45h Couto, Hildo Honório do + Souza,
Ulisdete Rodrigues de (Brasília/Brasil):
"As consoantes pré-nasalizadas do
crioulo caboverdiano e a hipótese superstratista"

14.30h Holm, John + Swolkien de Sousa,
Dominika (Coimbra/Portugal):
"A expansão do crioulo caboverdiano
para São Vicente: Factores históricosociais na difusão"
15.15h Massa, Françoise (Rennes/França):
"Regards croisés de visiteurs étrangers
dans l'archipel (1680-1750)"

10.30h Descanso (café)

16.30h Massa, Jean-Michel (Rennes/França):
"Témoignages sur le créole du Cap-Vert
tel qu'il était perçu et apprécié (XVIIeXIXe siècles)"

10.00h Palestra inaugural a cargo de Manuel
Veiga (Praia/Cabo Verde): "O Crioulo de
Cabo Verde: Situação Actual e Visão
Prospectiva"
10.45h Descanso (café)
Os primórdios: Portugal, o Continente
Africano e Cabo Verde durante os dois
primeiros séculos:
11.15h Pereira, Dulce (Lisboa/Portugal):
"Contributos da História Geral de Cabo
Verde para o estudo da formação e da
difusão do crioulo caboverdiano"
12.00h Quint, Nicolas (Paris/França):
"Un bref aperçu des racines africaines de
la langue capverdienne"

11.00h Baptista, Marlyse (Georgia/USA):
"Congruence as a cognitive process: The
case of Cape Verdean Creole"
11.45h Lang, Jürgen (Erlangen/Alemanha):
"A focalização no português, no crioulo
de Santiago e no uolofe"

16.00h Descanso (café)

17.15h Encerramento do colóquio
20.00h Ceia comum

12.45h Almoço

12.30h Almoço

Domingo, dia 26 de Setembro de 2004

Tarde: presidente da mesa John Holm

Tarde: presidente da mesa Jean Boulègue

Visita dirigida da cidade de Nürnberg para interessados

14.30h Boulègue, Jean (Paris/França): "Relations
entre les pouvoirs africains et les
Portugais sur la côte de la Guinée du
Cap-Vert aux XVIe - XVIIe siècles"
15.15h Rougé, Jean-Louis (Orléans/França):
"Influence mandingue sur la formation
des créoles du Cap-Vert et de Guinée
Bissau"
16.00h Descanso (café)
16.30h Lang, Jürgen (Erlangen/Alemanha):
"L'influence des Wolofs et du wolof dans
la formation du créole santiagais"

Cabo Verde do século XVI em diante:
14.30h Idílio Baleno (Praia/Cabo Verde):
"A emergência da sociedade cabo-verdiana a partir da crise do século XVII"
15.15h Cabral, Iva Maria (Lisboa/Portugal):
"Análise socio-económica de uma família oligárquica através de um estudo prosopográfico (finais do século XVI - início
do século XVIII)"
16.00h Descanso (café)
16.30h Soares, Maria João da Silva Rodrigues
(Lisboa/Portugal):
"Igreja, língua e línguas em Cabo Verde"

