Gambelas, 2 de setembro de 2013

Caro(a)s associado(a)s,
Aproveitamos o início deste mês de setembro para desejar a todo(a)s uma boa rentrée e
um bom ano académico.
Como sabem, este ano realizamos o nosso Fórum anual mais cedo. O evento, articulado
em torno da problemática Résistances du local et apories du global. La littérature
française et francophone à l'épreuve de la mondialisation, realiza-se na FLUP, a 12 e
13 de Setembro, e conta com a presença de Dominique Viart, Franc Schuerewegen e do
escritor Michaël Ferrier. O programa definitivo já se encontra em linha no nosso site
(www.apef.org.pt). Contamos com a vossa presença neste evento e na Assembleia Geral
da nossa Associação.
Nos próximos meses, desenvolvem-se outras actividades com o apoio da APEF para as
quais chamamos a vossa atenção e pedimos a vossa colaboração:
1- Colóquio comemorativo do Centenário de Albert Camus,
interdisciplinaires, Univ. de Évora (de 7 a 9 de novembro de 2013).

Lectures

2- Colóquio internacional O livro pedagógico em Língua Estrangeira (colaboração
com a APHELLE), Univ. do Algarve (de 12 a 13 de dezembro de 2013). O
prazo para apresentação de propostas encerra no dia 15 de outubro.
Aconselhamos, por isso, a consulta do Appel no nosso site.
A APEF apoia, como de costume, vários eventos realizados pelos seus associados:
- a Semana belga 2013 dedicada ao tema Écrire au féminin en Belgique. Indicatif
présent: identités, styles & tendances (1985-2013), FLUP, 15 de outubro de 2013;
- o encontro Rendez-vous de la critique, na FLUP: Ahmadou Kourouma & Cie. Retour
sur les discours postcoloniaux fondateurs : relectures, ressourcements et palabres,
FLUP, 11 de dezembro de 2013.
Relembramos ainda que em 2014 vai decorrer o colóquio conjunto com a APFUE e a
SHF (Les voies de convergence ibéro et gallo-romanes, na Univ. de Santiago de
Compostela, de 19 a 21 de novembro de 2014). O prazo de apresentação de propostas
encerra em meados do mês de março. Apelamos à vossa colaboração para que a APEF
possa estar devidamente representada neste evento internacional.
No campo das publicações, a APEF tem mantido o plano delineado para a Revista
Carnets e para a coleção editorial “Exotopies”, lançada em 2012 nas Edições Le
Manuscrit em Paris.

O nº anual de 2013 da Carnets (Métamorphoses littéraires, organizado por Eunice
Cabral, Fernando Gomes, Maria Hermínia Amado Laurel, Odete Jubilado) e a
apresentação do 2º volume da Exotopies (Art et création chez Théophile Gautier)
podem ser consultados em linha, estando em preparação as publicações dos textos dos
colóquios O exílio e o reino : de Albert Camus e Vergílio Ferreira, realizado entre a
FLUP e o IPF de Lisboa, do colóquio L’étranger, realizado na Univ. do Algarve, bem
como do colóquio Les possibilites d’une île, realizado na Univ. da Madeira.
Informamos também que, na próxima Assembleia Geral (FLUP, 12 de setembro),
será apresentado e discutido o plano de atividades para o próximo ano e que todos
aquele(a)s que queiram colaborar com a APEF devem contactar a direção no
sentido de propor formas de dinamização dos estudos franceses nas suas
instituições.
Gostaríamos de acrescentar ainda que a realização das II Assises du Français faz parte
do projeto de desenvolvimento da APEF para 2014. Segundo dados recolhidos, há uma
tendência, pelo menos ao nível do ensino básico, para o aumento da procura do Francês
enquanto 2ª língua estrangeira. Julgamos chegado o momento de dar visibilidade a estas
tendências a nível nacional e fazer o balanço das perspectivas de desenvolvimento nos
diferentes sectores do ensino. No entanto, não conseguiremos alcançar este objectivo
sem a vossa colaboração e, por isso, apelamos, desde já, ao vosso dinamismo e
intervenção neste projecto cuja apresentação será efetuada por e-mail nas próximas
semanas.
Mais do que nunca, a APEF precisa do vosso apoio e da vossa colaboração na projeção
dos estudos franceses em Portugal. Numa altura em que os apoios diminuem e em que o
ensino atravessa uma crise sem precedentes, a união e a congregação de esforços em
torno de um projecto como o da APEF podem fazer a diferença.
Apelamos, por isso, à vossa colaboração no sentido:
- da regularização do pagamento das quotas;
- da angariação de novos associados: colegas, investigadores, mestrandos e
doutorandos;
- da divulgação da informação de promoção científica na área dos estudos
franceses (dinamização do ficheiro de teses, publicações, eventos em colaboração,
links, appel à contributions e appel à communications das diferentes actividades
científicas na vossa instituição, etc).
Por todas as razões acima expostas, agradecemos o vosso contacto para o e-mail da
Direção: apef.pt@gmail.com
Com votos de um Bom Ano Académico, apresenta, em nome da Direção da APEF, as
melhores saudações associativas

A Presidente da Direção
Ana Clara Santos

