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INFOSBRÉSIL, LE MENSUEL DE L'ACTUAUTÉ
BRÉSIUENNE, N. 139, OCTOBRE 1998, P. 21
Revista daAnpoll, publication semestrielle de 1'Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Lingüística, sort son cuxjuième
número. Fidèle à ses deux axes, Ia linguistique et Tanalyse littéraire, elle

s'intéresse tout naturellement à Ia jxiésie, celle des lais médiévaux ou de
Jactjues Rouliaud, à Ia jioésie lyrico-religieuse d'Aljihonse X le Sage ou à
une "barcarola" d'Augusto dos Anjos. Par ailleurs, Ia revue annonce les
thèmes de ses jirochaines livraisons: "ritmo, entonação e rima" dans le
domaine jihonétique, jihonologique ou jioétique, et "intertextualidade et
interdiscurso" jiour lesanalystesdes discours, leschercheursen littérature
et théorie littéraire. Les contriliuitions doivent jiarvenir avant le 5 octobre.

INFOSBRÉSIL, LE MENSUEL DE L'ACTUALITE
BRÉSIUENNE, 10 DE NOVEMBRO DE 1998

Prezado Senhor,

Em jirimeirolugar, jxdimos mildesculjias j)elo atraso em dar retor
no legitimamente esjierado. Acúmulo de tarefas, comjilicações jior jiroblemas técnicos, atrasaram esta carta. No entanto, devemos lhe dizer tjue,
com seu ajioio, a jiarticijiação das jiublicações brasileirasno Salão da Re
vista, em março de 1998, foi jileno sucesso. O estande contou com mais de
60 títulos dedicados às mais diversas áreas e jiôde ajiresentar assim um
jianorama rejiresentativo da jirodução brasileira de revistas ao vasto pú
blico tjue visitou o Salão do Livro.
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Gostaríamos de agradecê-lo jiela colaboração e reafirmar o nosso
interesse em continuarmos em contato. Entjuanto revista dedicadaà atu

alidade brasileira, Infos Brésil está jiermanentemente interessada nointer
câmbio com outras publicações, afim de jirojiorcionar a nossos leitores
uma visão tão ampla tjuanto jxissível da realidade cultural do Brasil. Por
isso, na medida em tjue continuarmos a receber seus futuros números,

esjxramos tamliém jioder continuar a iníbrmar nossos leitores das suas
atividades.

Esjxrando, assim, tjue este contato se renove numfuturo jwóximo,
apresentamos nossas saudações e mais uma vez nosso muito obrigado.

Michel Riaudel
lnfos Brésil
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