
Insularidades em português: 
Correlações linguísticas  

e extralinguísticas 
 

As culturas de língua portuguesa intensi-
ficam, a cada ano que passa, uma dimensão mun-
dial que vêm construindo há já mais de meio mi-
lhar de anos. Toda a expansão cria, no entanto, 
fenómenos de isolamento, seja ele geográfico, 
cultural, psicológico — algo a que podemos cha-
mar insularidades. E os tempos que vivemos, de 
forma relativamente inesperada, produziram 
neste ano um fenómeno social (a questão pandé-
mica) que apenas exponencia vários níveis desses 
isolamentos.  
 

O presente workshop traz a debate, em 
ambiente pluridisciplinar, essa segunda face da 
moeda, esse plano de contraste com as muitas 
vertentes de ligação que a língua portuguesa pro-
picia nos cinco continentes. Será dada voz a es-
pecialistas de vários países, aos estudantes de 
português da Universidade de Zurique e a todos 
os participantes que se queiram juntar a nós para 
contribuir para o desconfinamento intelectual 
que se pretende.  

 
A receita é simples: pôr em contacto 

ideias, projetos, resultados, trabalhos e, acima 
de tudo, pessoas que, de uma forma ou de outra, 
pensam nas insularidades em português. 
 
 
 
 
 

 
Inscrição 
A assistência a este workshop é totalmente 
gratuita e não requer inscrição prévia. O link 
para assistir é o seguinte:  
 
https://uzh.zoom.us/j/95879846348?pwd
=a1pjVFg2MlJQaFNCcFRjVWRaN0s1Zz09 
 
Meeting-ID: 958 7984 6348 
Código de acesso: 966456 
     
 
Organização  
Fernando Brissos 
Sofia Sabatini 
Patrick Santos Rebelo 
  
 
Data e local 
 
Sexta-feira, 20 de novembro de 2020 
através da plataforma Zoom 

   
 

 

 
 
  Insularidades em português: 
         Correlações linguísticas 
              e extralinguísticas 

 
 

 
 

Romanisches Seminar 

Evento organizado pela Cátedra Carlos 
de Oliveira e pelo Romanisches Seminar 

da Universidade de Zurique 
 

20	de	novembro	de	2020 



Sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020 
 
09h00 ABERTURA 

Palavras introdutórias pela equipa da 
Cátedra Carlos de Oliveira 

 
09h10 SESSÃO “ILHAS FEITAS PELA GEOGRAFIA” 

Moderação: Johannes Kabatek 
Universität Zürich 

 
09h15 Tobias Brandenberger 

Universität Göttingen 
No começo das literaturas insulares 
em português: as Saudades da Terra  
 

09h50 Alexander Altevoigt 
Universität Göttingen 
A ilha do Príncipe: presença e imagi-
nação humana nos contos de Olinda 
Beja 
 

10h25 Aline Bazenga 
Universidade da Madeira 
Entre contacto e isolamento, perfis 
sociolinguísticos de uma comunidade 
insular (Ilha da Madeira, Portugal) 

 
11h00 PAUSA CAFÉ VIRTUAL 
 
11h15 SESSÃO DE ESTUDANTES 

Apresentações – com a participação 
de: Bárbara Costa, Enrique Laitano, 
Laura Zimmermann e Rosângela San-
tos, Marco Losavio, Patrick Santos, 
Sofia Sabatini e Yoselin Henriques 
 

13h00  PAUSA ALMOÇO 

 

 
 
14h30 SESSÃO “ILHAS FEITAS PELO HOMEM” 

Moderação: Eduardo Jorge de Oliveira 
Universität Zürich 

 
14h35  André Masseno 

Universität Zürich  
“Comi a fruta inteira”: Hélio Oiticica, 
Morro da Mangueira e práxis artística  
 

15h10  Xosé Afonso Álvarez Pérez  
Universidad de Alcalá de Henares 
Ilhas e navegação insular na fronteira 
Portugal-Espanha 
 

15h45 Vera Ferreira 
Centro Interdisciplinar de Documen-
tação Linguística e Social 
Insularidades linguísticas: O caso do 
minderico na perspectiva da linguís-
tica documentacional 

 
16h20 PAUSA CAFÉ VIRTUAL 
 
16h30 CONFERÊNCIA  

Onésimo Teotónio de Almeida 
Ilhas físicas e mentais - há ilhas que  
também são lagos com ilhas dentro 

 
17h30 ENCERRAMENTO 

Palavras de encerramento pela 
equipa da Cátedra Carlos de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações sobre os nossos  
eventos sigam a nossa página de Facebook: 

Estudos de língua e literaturas em  
português na Universidade de Zurique 
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