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Traduções em alemão, italiano, espanhol, inglês, romeno e português acessíveis on-line.

1) Apelo a uma política europeia da tradução
2) As últimas actualizações do site
3) A Itália manifesta-se contra o reducionismo linguístico
4) Como apoiar o OEM?
5) Publicações
6) Reler as cartas anteriores

1) Apelo a uma política europeia da tradução: Petição

"Se a Europa, pelo menos, não se renegar, não poderá ser construída sem respeitar a pluralidade  
de línguas. Tem dois caminhos: generalizar o recurso a um «dialecto de transacção» para ajudar  
nas  trocas,  evitando  o  risco  de  empobrecimento  colectivo,  ou  então  usufruir  da  diversidade  
linguística e garanti-la para permitir uma melhor compreensão recíproca e um verdadeiro diálogo.  

A União Europeia, pelo menos dentro das suas fronteiras provisórias, garantiu a circulação de 
mercadorias, capitais e pessoas. Já é tempo que se preocupe por fazer circular os conhecimentos,  
obras e imaginários, reatando, assim, com os momentos férteis da Europa histórica. Já é tempo que 
os europeus aprendam a falar de si próprios nas suas línguas. Valorizar as línguas da Europa  
contribuirá para reconciliar os cidadãos com a Europa. Neste sentido, a tradução desempenha um 
papel primordial”.

Ler todo o texto, ver a lista das assinaturas, e assinar este apelo através do site Mais de uma língua. 

Também o convidamos a assinar a Carta Europeia do Multilinguismo (em 18 línguas).

2) Entre as mais recentes actualizações do site

• Uma carta aberta do ANILS para salvar as segundas línguas em Itália     
• Co  municado de imprensa de Lingua e Nuova Didattica  
• Defesa do francês nas empresas:   a CFTC segue os passos de Europ Assistance (AFP)     
• Petição dos professores para a   ab-rogação do Artigo 25 na Itália     
• Penúria   de professores de alemão! (uma carta do presidente do ADEAF)     
• O texto da comunicação da Comissão sobre o   multilinguismo (L. Orban)  
• As Línguas Moderna  s N°3/2008 :   Pleins feux sur la     motivation     
• Para   ressouber a fractura linguística (Le Monde de 17.10.08)   
• Apelo às comunicações: O dobro em tradução  ...   
• Moldávia  : colóquio internacional Francopolifonia   
• E  stados gerais do multilinguismo (26 Setembro 2008): as intervenções (parcial)  
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• Uma escola multilíngue e   intercultural – Carta à ministra italiana da Educação   
• L'inglese pigliatutto della Gelmini. Via alle proteste, e la Ue si prepara (La Republica)   
• Os professores   italianos defendem a diversidade linguística  
• Terceiras Jornadas dos Direitos Linguísticos   (Apelo às comunicações)  
• Uma rede de apoio jurídico à diversidade cultural  
• L  ínguas estrangeiras, a força do que vai mais longe ... (Corriere della Sera)   
• Priori  dade às línguas estrangeiras na Academia de Reims (AEF)   
• U  m Master trinacional «Multilinguismo»   
• Dic  ionário Multilingue das liberdades de espírito   (J.P. Dionnet)   
• A colecção   "Traducto" nas Edições De Boeck     
• As multiplicidades linguísticas e culturais na   Europa (seminário 11/11/2008  )  
• Die Presse : Erasmus für Austausch-Soldaten     
• A Hungria apoia a estratégia para o multilinguismo na   Europa     

3) A Itália manifesta-se contra o reducionismo linguístico
O governo italiano visa reactivar o Artigo 25º de um Decreto de 2005 que prevê a possibilidade das 
famílias exigir o reagrupamento numa única língua os horários de LV1 e LV2. O governo italiano 
também prevê eliminar da escola primária as línguas vivas, excepto o inglês.

Esta  política  está em oposição directa  com o objectivo estabelecido pelo Conselho Europeu de 
Barcelona de 15 e 16 Março de 2002 que recomendava a melhoria do domínio das competências de 
base, em particular pelo ensino de, pelo menos, duas línguas estrangeiras desde os primeiros anos 
de ensino".

Mais recentemente, o relatório Maalouf propôs o conceito de "língua pessoal adoptiva" que coloca 
em pé de igualdade pelo menos duas primeiras línguas, a língua dita internacional e pelo menos 
uma outra língua. 

Apesar disto, nada parece travar o desenvolvimento do inglês em detrimento de outras línguas, com 
a cumplicidade activa ou passiva dos numerosos governos.

Nas palavras dos autores do apelo a uma política europeia da tradução: "Se a Europa, pelo menos,  
não se renegar, não poderá ser construída sem respeitar a pluralidade de línguas”.
Trata-se de uma questão absolutamente importante que não pode ser ganha se não for apoiada pela 
sociedade civil.  É por  esta  razão que o OEM apoia,  sem reservas,  a  iniciativa dos professores 
italianos de línguas vivas, professores de alemão, de francês, de espanhol e também de inglês que 
lutam contra este reducionismo linguístico e cultural que se situa nas antípodas da ideia europeia e 
destruidora desta mesma ideia.

O OEM lança um apelo a todos os professores de língua da Europa para apoiarem os professores 
italianos de língua assinando a petição que se encontra no site do OEM.

4) Como apoiar o OEM? 
O  Observatório  não  é  uma  administração,  mas  uma  iniciativa  da  sociedade  civil,  ou  seja,  de 
associações,  de uma fundação e  de pessoas  físicas  que decidiram unir  os  seus esforços para o 
multilinguismo e a diversidade cultural. Para construírem os seus projectos, recorre-se a concursos 
públicos. Deste modo, para a organização dos II Encontros Europeus do Multilinguismo que terão 
lugar em Berlim em 2009, o OEM recebeu um apoio significativo por parte da Agência Europeia da 
Cultura, Educação e Audiovisual (EACEA) no âmbito do programa “A Europa para os cidadãos". 
Também contamos com o apoio leal do ministério francês da cultura e para completar o orçamento 
esperamos outros concursos. Assim, para um desenvolvimento e apoio eficazes, o OEM precisa, 
sem sombra de dúvidas, do vosso apoio que também se pode traduzir na adesão individual.

Outros  apoios também  seriam  valiosos.  O  Observatório  deve  expandir  a  sua  rede  de 
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correspondentes  e  tradutores.  Com  efeito,  a  acção  do  OEM  estende-se  a  nível  europeu  e 
internacional, de modo que os limites geográficos não se limitem às fronteiras da União Europeia.

Para mais informações, clique AQUI

5) Publicações
 Europa : l'enjeu linguistique, Claude Truchot, 2008, “La Documentation française”.

 S'entendre  entre  langues  voisines:  vers  l'intercompréhension,  Direcção  Virginie  Conti  e 
François Grin, 2008, Ed. Georg

 A Carta  N°23 de  Linguoresponsable.org:  Le CyberTrophée  des  langues  2008 pour  The 
Swatch Group! O prémio é para uma empresa ou uma administração entre seis centos na 
Europa  pelos  esforços  a  favor  da  diversidade  linguística  e  cultural  na  Internet.
Foi recebido pelo Sr. Nick Hayek, presidente da Direcção-geral, durante uma cerimónia que 
teve lugar em Paris, no Palais du Luxembourg, a 25 Setembro 2008.

 Pleins feux sur la motivation: “Les Langues Modernes”  n°3/2008 de l'APLV, número por 
unidade: 14 Euros a embalagem e gastos de envio incluídos para França. Para os outros 
países,  pedir  informações sobre os gastos de envio ao Secretariado: APLV, 19 rue de la 
Glacière, 75013 PARIS,  aplv.lm@gmail.com, 01 47 07 94 82. Para as assinaturas,  fazer o 
download   do boletim de assinaturas  .

 Consciência do multilinguismo – Práticas, representações e intervenções, Michel Candelier, 
Gina Ioannitou, Danielle Omer, Marie-Thérèse Vasseur, Collectif, 2008, PU Rennes

 For  eing Multilingual Spaces. Integrated Perspectives on Majority and Minority Bilingual   
Education , Hélot, C. e De Mejia , A.M. (2008), Clevedon Multilingual Matters.

 Uma nova colecção sobre a tradução e a tradutologia, Traducto, sob a direcção de Mathieu 
Guidère, acaba de ser publicado pela editora De Boeck.

6) Reler as anteriores Cartas do OEP clicando aqui

Se não desejar receber mais esta carta, responda a este e-mail escrevendo no assunto NÃO.
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