“Revisitando as descolonizações africanas:
50 anos da independência da Guiné Equatorial”
V Seminário Internacional do Centro de Estudos Afro-Hispánicos (CEAH)

Passados 50 anos da independência da República da Guiné Equatorial, o Centro de
Estudos Afro-Hispánicos (CEAH) de Madrid dedicará o seu seminário anual de julho de 2018 a
refletir sobre o passado, o presente e o futuro deste acontecimento histórico e sobre os seus
antecedentes na colonização espanhola. Diferentemente dos Governos da Guiné Equatorial e de
Espanha, não se pretende, de modo algum, comemorar ou celebrar a referida “independência”,
mas sim estudar e analisá-la de múltiplos pontos de vista (económico, político, sanitário,
educativo, religioso, cultural, artístico, etc.), e de perspetivas académicas distintas, quer
disciplinares quer teóricas. Propõe-se, inclusive, problematizar a adequação do termo
“independência” para designar o que aconteceu ao país desde 1968 e questionar o significado, a
pertinência ou a validade dos conceitos habitualmente usados para descrever e analisar esse
processo histórico e a realidade sociocultural da Guiné Equatorial (“anticolonialismo”,
“nacionalismo”, “libertação”, “descolonização”, “africanismo”, “pan-africanismo”), bem como
incorporar debates sobre a memória histórica e o passado colonial em Espanha e entre as
comunidades africanas na diáspora.
O V Seminário Internacional do CEAH terá lugar em Madrid, de 2 a 13 de julho de
2018, na sede da UNED em Lavapiés (Calle del Tribulete 14, 28012), no centro da cidade. O
formato do Seminário incluirá:
•
•

Conferências plenárias, seguidas de debate, por especialistas internacionais do CEAH e
conferencistas convidados.
Panéis e mesas-redondas, com comunicações e discussão, por estudiosos, investigadores,
ativistas y artistas oriundos de qualquer país e que nao necessitam de ser membros do
CEAH.

Propostas (de comunicações, painéis ou mesas-redondas) ao Comité Organizador do V
Seminário Internacional (ceah.vseminario@gmail.com) até 31 de dezembro de 2017. Todas as
propostas devem incluir nome, título da comunicação, afiliação e resumo (com um limite de 300
palavras). As notificações de aceitação serão enviadas por e-mail até 31 de janeiro de 2018.
O programa provisório do V Seminário Internacional do Centro de Estudos AfroHispánicos será divulgado no site https://estudiosafrohispanicos.com/v-seminariointernacional-del-ceah-2-13-julio-2018/ em fevereiro de 2018. A inscrição dos participantes e
interessados no Seminário e em todas as atividades relacionadas é gratuita. Todos os atos serão
abertos ao público e à imprensa. A UNED entregará um certificado de participação àqueles que
participem em todas as sessões do Seminário.
Para qualquer dúvida, é favor contactar o comité organizador através do seguinte e-mail:
ceah.vseminario@gmail.com. O comité organizador é composto pelos seguintes membros:
Juan Aranzadi Martínez (UNED-Madrid)

Susana Castillo Rodríguez (SUNY-Geneseo, New York)
Enrique Martino (Universidad de Göttingen)
Abuy Nfubea (Presidente de la Federación Panafricana de Comunidades negras de España)
Amancio Nsé (CEAH-Guinea Ecuatorial)
Pilar Nsé (CEAH-Madrid)
Inés Plasencia Camps (Universidad Autónoma de Madrid)
Benita Sampedro Vizcaya (Universidad de Hofstra, New York)
Remei Sipi Mayo (escritora y editora, Guinea Ecuatorial)
Concha de la Sota (UNED-Madrid)
Alba Valenciano Mañé (Universidad de Leipzig)
Armando Zamora (UNGE-Guinea Ecuatorial, Académico correspondiente de la RAE,
Secretario de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española)

