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Notícias

APPELE (Associação de Professores de Espanhol Língua Estrangeira) reúne Assembleia Geral na Faculdade
de Letras da Universidade do Porto

Foi já no passado dia 24 de Abril que a APPELE – Associação de Professores de Espanhol Língua Estran-
geira – reuniu a sua assembleia geral nas instalações da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP),
em colaboração com a Secção de Estudos Ibéricos Comparados.

Esta iniciativa prende-se com o facto de a APPELE, com sede em Lisboa, pretender descentralizar a sua
actividade, que é, essencialmente, promover o desenvolvimento do ensino da Língua e da Cultura dos Países
de Língua Oficial Espanhola e estimular o intercâmbio de ideias e experiências relevantes para o ensino da
disciplina de Espanhol. Assim, é de salientar que a realização desta assembleia geral da APPELE em articula-
ção com a Secção de Estudos Ibéricos Comparados da FLUP assinala o início de um percurso de colabora-
ção que se pretende produtivo e dinamizador de energias a favor do ensino e do estudo das línguas e cul-
turas hispânicas no País.

Sendo uma das preocupações da APPELE intervir na política educativa no que respeita à disciplina de
Espanhol, é de referir que um dos pontos essenciais da ordem de trabalhos desta reunião foi debater a posi-
ção da APPELE quanto à Reforma Curricular do Ensino Secundário e a situação do Espanhol no Ensino Secun-
dário Recorrente Nocturno.. A discussão revelou sintonia entre os associados quanto à preocupação com uma
eventual restrição de liberdade de escolha dos alunos no domínio das línguas estrangeiras, que, de acordo
com a Direcção da APPELE, está relacionada com a redução do número de agrupamentos que prevêem a ini-
ciação de uma nova língua estrangeira no Ensino Secundário e com o acréscimo da carga horária para os 
alunos que pretendam dar continuidade a ambas as línguas iniciadas no Ensino Básico. Relativamente ao
Ensino Secundário Recorrente Nocturno, foi referida a questão dos programas e materiais didácticos, tendo
sido consensual a opinião de que é urgente fazer publicar materiais à altura dos contextos lectivos actuais e
de acordo com os novos planos curriculares.

A APPELE sabe que ambas as questões requerem a sua especial atenção neste momento, por isso reconhece
que muito trabalho há a fazer junto das autoridades competentes do Ministério da Educação, com o qual pre-
tende manter um diálogo. A Direcção da APPELE está ciente de que há que rever as orientações da Reforma
que possam condicionar a liberdade de escolha dos alunos e de que essa liberdade passa inequivocamente
por assegurar a presença de todas as línguas estrangeiras quer no Ensino Secundário quer no Básico.

A Direcção da APPELE

ASPHI – Associação Portuguesa de Hispanistas

Foi fundada, por um grupo de Investigadores das Universidades do Porto, Lisboa e Coimbra e através de
escritura notarial em 22 de Julho de 2004, A ASPHI – Associação Portuguesa de Hispanistas. Sediada na Facul-
dade de Letras da Universidade do Porto, a ASPHI é uma Associação de natureza cultural e científica, sem
fins lucrativos, que tem por objecto fomentar a investigação e a divulgação dos Estudos Hispânicos em Por-
tugal. De acordo com os seus estatutos, a ASPHI propõe-se:

a) Lançar e desenvolver projectos de investigação na área dos Estudos Hispânicos;
b) Promover a divulgação e o intercâmbio de produção científica nessa área e publicar os resultados das

investigações efectuadas;
c) Promover ou apoiar a publicação de uma revista de investigação;
d) Organizar colóquios, seminários, exposições, grupos de trabalho e visitas de estudo ou outras iniciati-

vas de natureza similar;
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e) Promover o contacto entre os estudiosos desta área científica dentro do país, com investigadores de
outros países e com outras Associações de Hispanistas, visando a actualização e desenvolvimento do
conhecimento na área.

Em breve serão divulgadas as actividades previstas.
Toda a correspondência deve ser enviada para:

Associação Portuguesa de Hispanistas
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Via Panorâmica, s/n
4150-564 Porto.

III Jornadas de Língua e Cultura Espanhola 

Realizam-se nos dias 27, 28 e 29 de Abril de 2005 as III Jornadas de Cultura Espanhola na Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, organizadas pela Secção de Estudos Ibéricos Comparados do Departamento
de Estudos Portugueses e Estudos Românicos desta Faculdade.

Informações: deper@letras.up.pt

Segundas Jornadas de Outono do Instituto de Estudos Ibéricos – 26 a 29 de Outubro de 2005.

As “Segundas Jornadas de Outono” do Instituto de Estudos Ibéricos da Faculdade de Letras da Universi-
dade do Porto terão como tema “Figuras da subjectividade e da sociabilidade nas Culturas Ibéricas” e pre-
tendem reunir investigadores de distintas formações, da História Cultural à Filosofia, Literatura, História da
Arte e Sociologia.

Informações: deper@letras.up.pt


