
Jornades sobre lingüística, semiòtica i epistemologia. Homenatge a Louis Hjelmslev
en el centenari del seu naixement (Padova, del 4 al 6 d’octubre de 1999). —«Louis
Hjelmslev. A cent’anni dalla nascita: Linguistica, semiotica, epistemologia». Si è voluto ri-
cordare Louis Hjelmslev (1899-1965) a cent’anni dalla nascita con un convegno dedicato al
suo pensiero che continua a rappresentare il culmine dell’epistemologia strutturalistica e del
formalismo linguistico europeo del XX secolo a tal punto che la sua teoria linguistica, la glos-
sematica, continua a porsi e a proporsi come imprescindibile modello di riferimento per altre
teorie linguistiche.

In particolare hanno offerto il loro contributo P. Harder (Copenaghen) su forma, sostanza
e funzione nel pensiero hjelmsleviano, C. Caputo (Lecce), su semiotica e semiologia in
Hjelmslev, A. Zinna (Limonges) sul concetto di «forma» e A. Prampolini (Roma) con rifles-
sioni sul concetto di sostanza. [M. C.]

* * *

Congressos, col·loquis, jornades a Portugal (1999). —a) Workshop sobre Crioulos de
Base Lexical Portuguesa. Organizadores: Maria Antónia Mota, Ernesto d’Andrade e Dulce
Pereira (no âmbito da Associação de Linguística Portuguesa), Faculdade de Letras de Lisboa,
29 e 30 de Abril de 1999. Na sequência deste encontro, foi criada a Associação de Crioulos de
Base Portuguesa e Espanhola de que Ernesto d’Andrade foi eleito o primeiro presidente. b)
Colóquio Internacional subordinado ao tema «Estudos Mirandeses: Balanço e Prospectiva»,
Faculdade de Letras da Univ. do Porto, 26-27 de Março de 1999. c) XV Encontro Nacional da
Associação de Linguística Portuguesa, Univ. do Algarve, 29-30 de Setembro e 1 de Outubro
de 1999. [J. S.]

Seminaris, cursos i conferències a Portugal (Coimbra, 1999). —a) Teoría y método
en la sociolingüística variacionista, por Francisco Moreno Fernández (Univ. de Alcalá de
Henares), Março, 1999. b) Relações entre morfologia e sintaxe, por Soledad Varela (Uni-
versidad Autónoma de Madrid), Março, 1999. c) Factores semântico-pragmáticos na origem
e evolução dos conectores, por José Pinto de Lima, Maio, 1999. d) Le rôle de la connexion
dans l’interprétation des énoncés: une approche procédurale, por Jean Marc Lucher (Univ.
de Genebra), Maio, 1999. e) Direcção do Mestrado em Linguística Geral e do Instituto de
Língua e Literatura Portuguesas, Univ. de Coimbra (Portugal) 1998-1999. f) A relação de pos-
sessão inalienável entre antropologia, filosofia e linguística românica e geral, por Anne-
Marie Spanoghe (Univ. de Gand), Maio, 1999. g) A relação de possessão inalienável entre
antropologia, filosofia e linguística românica e geral, por Anne-Marie Spanoghe (Univ. de
Gand), Maio, 1999. h) A relação parte/todo numa perspectiva românica: ponto de vista gra-
matical e pistas de futuras investigações, por Anne-Marie Spanoghe (Univ. de Gand), Maio,
1999.

O Instituto de Língua e Literatura Portuguesas ainda promoveu, em Abril de 1999, duas
conferências, no âmbito da crioulística, proferidas por Jürgen Lang (Univ. de Erlangen, Ale-
manha): «O crioulo de Santiago (Cabo Verde): o exotismo da aparência românica»; «A pro-
blemática da origem do crioulo de Santiago (Cabo Verde)».

Em Abril de 1999, na Univ. de Évora, Maria Helena Carreira (Univ. de Paris VII) profe-
riu uma conferência subordinada ao tema «A proxémica verbal». [J. S.]
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