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Próspero Año Nuevo,  Próspero Ano Novo, Frohes neues Jahr,  Gelukkig nieuw jaar, Happy New 
Year, Bonne Année, Felice Anno Nuovo, Bom Ano Novo, Gott nytt år, Szczesliwego Nowego Roku,  
Boldog új évet, Kαλή χρονιά, ...

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

1. As últimas actualizações do site 
2. Carta aberta a pais e jovens
3. Plurilinguismo e educação, plurilinguismo e liberdade: O que diz a Carta?
4. Pólo de investigação do OEP: Seminários de investigação sobre o plurilinguismo
5. Avisos e Publicações
6. Reler as últimas cartas
7. O OEP precisa de si, adira ao OEP

1) Entre as últimas actualizações do site

• Plurilinguisme et enseignement supérieur   
• Parliament worried about Bulgaria TV ban plan (Euractiv)     
• Sprachen und Beruf 2010   
• Appel : Traduction/transmissibilité et communication transculturelle...   
• The Multiple Realities of Multilingualism (Publication)   
• La langue, élément clé d'une stratégie numérique durable   
• Langue et internet : Le Forum des droits sur l’internet publie une étude inédite   
• Le cul-de-sac anglais (Michel Theys)   
• Langues modernes 4/2009 : "Enseignants de DNL et de LV : à armes égales ?"   
• Recursos lingüísticos: Lengua y Prensa   
• La traduction de textes plurilingues (Appel à communications)   
• MIM Mehrsprachige Internationale Mediatoren   
• CSA : La chaîne Euronews sera diffusée en langue turque !   
• Un glossaire trilingue du Traité de Lisbonne   
• L’OIF fait place à la diversité culturelle et linguistique  
• El Spanglish ¿medio eficaz de comunicación? (S. Betti)     
• Les pratiques théâtrales dans l'apprentissage des langues à l'Université   
• JO-2010: les JO de Vancouver affirmeront le bilinguisme canadien   
• Sold in translation (Newsweek)  
• Dialogue de sourds entre Flamands et Francophones (J. Quatremer)   
• Théories de la diversité culturelle et de la mondialisation (Appel)     
• Bristol’s answer to Brussels: online master's degree in translation   
• La traduzione di testi scientifici per la ricerca e l'industria farmaceutica   
• Enjeux et conséquences de l’utilisation de l’anglais pour les études à l’université   
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• Le syndicat FO demande la respect de la loi Toubon chez Thalès   
• Séminaire doctoral : Plurilinguisme, traduction et autotraduction   
• Colloque Langues et technologie (15-16 avril 2010, Maroc)   
• Sprachengesetz ist ethnische Lüge   
• Les Slovaques persistent et signent (Hulala)   
• Council of Europe publishes report on minority languages Slovakia   
• Communiqué de l'association Défense de la Langue Française   
• Quarte giornate dei diritti linguistici   
• Langues, cultures et professionnalisation dans un contexte mondialisé (Appel)   
• Lèxic bàsic de cinema. Català-castellà-francès-anglès (Publicacion)   
• "Globish The World Over" Challenges English as the World Language  

2) Carta aberta a pais e jovens

Propor o plurilinguismo como perspectiva não é propor um modelo de excelência reservado a uma 
«elite». Elite em quê? Quer seja que se procure a realização pessoal e/ou a força da nação, o que é 
mais importante é a elevação de cada um e de todos. A elite, precária e aleatória, desprender-se-á 
sozinha e talvez alguém possa aceder por acréscimo.

A língua é o centro de tudo. A educação nacional em França para se poder afirmar moderna, e sem 
dúvida  que  também  muitos  países  fazem  o  mesmo,  defende  a  necessidade  de  adquirir  uma 
«competência comunicacional», quer se trate da aprendizagem da língua materna ou das línguas 
vivas estrangeiras.

Se as famílias e os alunos lessem as instruções ministeriais, esta gíria afugentá-los-ia perante o 
terror de vencer semelhante obstáculo. Por sorte, são pouquíssimos os que consultam as instruções 
ministeriais,  e  confiamos  nos  professores  para  introduzir  um certo  humanismo nas  práticas  de 
ensino.

A língua é a sua vida, é você, é o seu próprio universo. Não, a língua não é um «instrumento que 
intervêm na realização da maioria das tarefas sociais para levar a bom termo um projecto, alcançar 
um objectivo ou resolver um problema». (programas oficiais das línguas vivas no liceu). É muito 
mais do que isso. É o seu oxigénio. É o sopro do seu espírito. Assim, é preciso aprender a tocá-la, 
como se de um instrumento de música se tratasse. É o seu bem mais sagrado. A língua é a sua 
liberdade.

A língua materna é, em primeiro lugar, a língua do país de acolhimento. É ela que determina o seu 
campo de visão. Assim, é preciso estender os limites. Cada progresso é uma conquista.

As línguas vivas são uma mais-valia inestimável. Permitem descobrir que há outros mundos para 
além do nosso mundo familiar. Ajudam a compreender melhor a nossa própria língua, a que sempre 
conservaremos. Porém, não é necessário fazer muito, e o inglês, para um primeiro contacto, não é 
absolutamente necessário. Ao contrário do discurso que ouvimos todos os dias, não é o inglês que é 
necessário. O que conta realmente é que os neurónios tenham contacto com algo diferente à nossa 
língua e compreender em que consiste a linguagem. Esta descoberta, que deveria ocorrer o antes 
possível, será em seguida uma vantagem decisiva na vida, tornando possível o objectivo de todos os 
jovens falarem, pelo menos, duas línguas, além da sua língua materna.

3) Plurilinguismo e  educação,  plurilinguismo e liberdade:  o  que diz  a  Carta Europeia  do 
Plurilinguismo?

O plurilinguismo é uma liberdade.

O plurilinguismo é  uma liberdade  tal  como a  plena  posse  da  língua materna  é  uma liberdade 
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fundamental.

Não é  possível  compreender  o  mundo sem a mediação da  língua.  Falar uma ou várias línguas 
estrangeiras amplia  consideravelmente o campo de visão dos indivíduos e permite uma melhor 
compreensão das sociedades e dos problemas actuais. Tanto para a criança como para o adulto, a 
fala é indissociável do pensamento e da comunicação: é um poder e o acesso à liberdade.

Propostas

Uma acção indispensável neste domínio consiste em modificar o lugar que ocupa a língua na ordem 
dos valores e na percepção do acto educativo. Possuir uma língua materna, e, se for o caso, duas 
línguas maternas, é uma liberdade fundamental. 

O conhecimento de várias línguas, a qualquer nível de competência, é uma liberdade suplementar 
num mundo aberto e uma necessidade no contexto europeu actual.

O mundo da educação tem que assumir esta mensagem. É necessário dedicar um esforço especial 
para convencer os meios de comunicação de que as línguas desempenham um papel primordial na 
formação de um tecido social saudável.

ASSINAR A CARTA E FAZÊ-LA ASSINAR

4) Pólo de Investigação do OEP: Seminários de investigação sobre o plurilinguismo

Em parceria com o UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 132:

Seminário de Investigação Universidade Paris 7 – Denis Diderot/OEP
Políticas linguísticas e plurilinguismo

Próximas sessões: 
• 5 de Fevereiro de 2010: Políticas linguísticas e plurilinguismo no Chipre 

Marilena Karyolemou (Universidade de Chipre, Chipre) 

• 19 de Março de 2010: Políticas linguísticas e plurilinguismo em Espanha: o caso do leonês 

Janick Le Men (Universidade de León, Espanha) 

Para saber mais e inscrição

5) Avisos e publicações

• MON MUR A MOI/  DIE MAUER UND ICH  , Musiktheater com Marén Berg, Argumento e 
encenação  de  Christian  Bruster,  Co-produção  MAISON  DE  L'EUROPE  -  LE  P'TIT 
EUROPEEN. Próxima data parisiense: Sexta 22 de Janeiro de 2010.

• Le glossaire trilingue   (romeno, francês, inglês) do Tratado de Lisboa

• La France au pluriel  , Sob a direcção de Philippe Tronquoy, Contribuições de Brigitte Krulic, 
Marie-Claude  Blanc-Chaléard,  Thierry  Leterre,  Philippe  Moreau  Defarges,  Philippe 
d’Iribarne, Hervé Le Bras, Michel Kokoreff, Jean Baudoin, Patrick Garcia, Claude Truchot, 
Didier Lapeyronnie, Benoit Normand, Patrick Simon, Michèle Tribalat.  Cahiers français - 
n° 352 Setembro-Outubro 2009 Paris: La documentación française, 94 páginas.

• Traductologie  et  enseignement  de  traduction  à  l’Université  ,  sob  a  direcção  de  Michel 
Ballard, Contribuições de Jean-Christophe Jolivet, Frédéric Weinmann, John D. Gallagher, 
Corinne Weecksteen, Michel Ballard, Delphine Chartier, Lucie Gournay, Astrid Guillaume, 
Sabrina Baldo, Claude Bocquet, Catherine Bocquet, Mathilde Fontanet, Nicolas Froelinger, 
Guillaume  Jeanmaire,  Bernd  Stafanink,  Iona  Balacescu,  Artois  Presses  Université, 
Dezembro 2009, 339 páginas
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• Enseignants de DNL et de LV : à armes égales ?  , Les langues Modernes N°4/2009

• Médiateurs  Internationaux  Multilingues  :  damos  as  boas-vindas  à  criação  de  uma 
organização não governamental internacional (ONGI) que tem como objectivo fornecer uma 
avaliação pericial em mediação intercultural às missões humanitárias e militares exteriores. 
Consultar o site

• La France, la Francophonie et la Russophonie aujourd’hui, Programme du XI  Х  e   Séminaire   
National de la Fédération de Russie, 24 Janeiro – 30 Janeiro 2010, Ivanteevka (Moscovo), 
Para saber mais

• A XXVIII edição do salão  Expolangues terá lugar em Paris de 3 a 6 Fevereiro 2010 (3 
Fevereiro,  jornada  reservada  aos  profissionais).  Este  salão  foi  criado  para  promover  a 
aprendizagem das línguas, defender o plurilinguismo e incentivar as trocas internacionais. 
Expolangues é,  desde  há  mais  de  25  anos,  o  salão  que  reúne  os  actores  do  mercado 
linguístico, profissionais e público em geral. Para saber mais

6)    Reler as últimas Cartas do OEP clicando   aqui  

7) O OEP precisa de si, adira ao   OEP   
O  OEP é  uma  associação  de  direito  francês,  mas  amplamente  internacional  devido  aos  seus 
membros  e  parceiros.  Apesar  do  apoio  que  recebe  sobretudo  das  autoridades  públicas  para  a 
organização de grandes eventos como os Encontros, o OEP precisa, para viver e se desenvolver, 
imperiosamente do apoio dos seus membros, indivíduos ou pessoas jurídicas. Se desejar apoiar os 
esforços  do  OEP  para  se  informar,  pensar  connosco,  explorar  os  trabalhos  de  investigação, 
favorecer e valorizar as publicações sobre o plurilinguismo e a diversidade linguística e cultural, 
actuar junto dos responsáveis políticos, etc., não hesite a contactar-nos, e torne-se membro do OEP.

Se não desejar receber esta carta, responda a este correio electrónico colocando no assunto NÃO

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
- Telemóvel: ++33 (0)6 10 38 68 90
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