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CRÒNICA

Per quanto riguarda infine i libri presentati in occasione del convegno, teniamo a citare in
particolare Le parole, le cose e luoghi. Scritti di Arturo Genre, Torino, Istituto dell’Atlante
Linguistico Italiano, 2002 —con il quale l’ALI ha voluto ricordare l’ex-direttore dell’ALI e
fondatore dell’Atlante Linguistico del Piemonte Montano (ATPM), scomparso pochi anni fa—
e Parole romanze. Studi offerti a Michel Contini, a cura di Rita Caprini, Alessandria, Edizioni dell’Orso, in corso di stampa (ma previsto per il 2003), volume che contiene una serie di
contributi a carattere lessicale e fonetico che affrontano vari problemi di linguistica romanza:
l’etimologia e la ricostruzione lessicale, l’analisi motivazionale nel suo rapporto con la stratigrafia culturale e linguistica, lo studio della prosodia e di alcuni fenomeni di consonantismo,
la codificazione dialettale, la raccolta di dati in aree di minoranze linguistiche ecc.
Crediamo che la densità e l’intensità dei lavori di questo convegno abbiano mostrato
come la dialettologia romanza sia ancora un cantiere ricco di proposte e di riflessioni stimolanti per molti altri settori della linguistica e della demologia. [Eli. C.]
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Conferències i seminaris a Portugal (Facultat de Lletres de la Universidade do Porto,
2002). — a) Variación funcional y lengua coloquial, conferência conferida pelo Prof. Lluis Payrató (U. A. Barcelona), Fevereiro. b) Domínios da negação em português, pelo Prof. João Peres
(U. Lisboa), Março c) Une approche modulaire de la problématique des relations de discours,
pelo Prof. Eddy Roulet (U. Genève), Maio. e) Cenários de aquisição / mudança linguística e
as variedades de línguas coloniais, pela Prof.ª Perpétua Gonçalves (U. Eduardo Mondlane,
Maputo), Julho. [J. S.]
Conferències i seminaris a Portugal (Facultat de Lletres de la Universidade de Coimbra, 2002). — a) Delimitação de unidades lexicais, seminário orientado pela Prof.ª Margarida
Basílio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro). b) Recepção do léxico de origem
brasileira nos dicionários de Português, conferência proferida pelo Prof. Doutor Lutz Hoepner,
da Universidade Humboldt de Berlim, Fevereiro. c) La estructura estratificada del SCOMP. Un
caso de variación sintáctica, conferência proferida pela Prof.ª Doutora Violeta Demonte, da
Universidade Autónoma de Madrid, Fevereiro. d) A lexicografia bilingue Português e Alemão.
Considerações metalexicográficas e experiências pessoais, conferência proferida pelo Prof.
Doutor Lutz Hoepner, da Universidade Humboldt, de Berlim, Fevereiro. e) Sintaxis histórica,
discurso oral y discurso escrito, seminário orientado pelo Prof. Doutor Rafael Cano Aguilar, da
Universidade de Sevilha, Março. f) A construção dinâmica do sentido. Categorização e polissemia, seminário orientado pelo Prof. Doutor Augusto Soares da Silva (Fac. de Filosofia de Braga
da Universidade Católica Portuguesa), Abril. g) Delicadeza linguística em português: perspectivas comparativas para o estudo de interacções verbais, conferência proferida pela Prof.ª Doutora Maria Helena de Araújo Carreira, da Universidade de Paris VIII, Abril. h) Language and the
integration of migrants: the Austrian debate, conferência proferida pelo Prof. Doutor Hans-Jürgen Krumm, da Universidade de Viena, Maio. i) Aspects linguistiques et sociolinguistiques du
Français Contemporain des Cités (FCC), seminário orientado pelo Professor Jean-Pierre Goudailler, da Universidade René Descartes, Paris V, Junho. j) Ensino do PE L2: uma abordagem
cognitiva centrada no léxico, seminário orientado pela Prof.ª Doutora Isabel Leiria, Julho. k)
Língua escrita e a aquisição/aprendizagem de uma segunda gramática, conferência proferida
pela Prof.ª Doutora Mary Kato, da Universidade Estadual de Campinas, Setembro. l) Expressão

