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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  
DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  E LINGUÍSTICOS 

 
Aos 11(onze) dias do mês de outubro de 1995, às 10h00min 

h, reuniram-se em sessão ordinária os professores Emmanuel Mace-
do Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de A-
raujo e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-Presidente, 
Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. Após a leitu-
ra, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior, o Di-
retor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, falou a res-
peito da impossibilidade de todas as pessoas relacionadas pelo Vice-
Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, receberem o 2º 
número da Revista Philologus em virtude de o número de 50 (cin-
quenta) exemplares ter sido insuficiente. A Professora Ceila Montez 
sugeriu que se envie a Revista às pessoas ainda por associarem-se 
com uma ficha de inscrição. Decidiu-se que irão rodar mais 20 (vin-
te) exemplares do número 2 da Revista Philologus, ficando, assim, 
solucionado o problema. A Professora Ceila Montez também comu-
nicou o interesse de alguns alunos da Faculdade de Letras da univer-
sidade Federal da Bahia em fazerem o curso "Crítica Textual – Ar-
queologia do Texto", recentemente realizado pelo Círculo Fluminen-
se de Estudos Filológicos e Linguísticos na Fundação Biblioteca Na-
cional. Tais alunos manifestaram-se favoráveis a que se repita o 
mencionado Curso. O Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Ma-
cedo Tavares, pediu que se assentasse em ata o seu intento de na 
próxima reunião apresentar aos membros do Círculo o comprovante 
do Curso "Critica Textual – Arqueologia do Texto", realizado na 
mesma Fundação. A seguir, fez entrega aos professores Ruy Maga-
lhães de Araujo, Ceila Montez e Edwaldo Machado Cafezeiro, dois 
cheques no valor de R$ 20,57 (vinte reais e cinquenta e sete centa-
vos), relativos ao pagamento total de R$ 200,00 (duzentos reais) re-
cebidos pelos mesmos professores por haverem ministrado na Fun-
dação Biblioteca Nacional vários cursos de Crítica Textual – A Ar-
queologia do Texto. Deixaram de receber esses cheques os professo-
res Álvaro Alfredo Bragança júnior e José Pereira da Silva por se en-
contrarem em débito de R$ 30,00 (trinta reais) com a Tesouraria do 
CiFEFiL, cada um destes, restando ainda um débito, respectivamen-
te, R$ 1,43 (um real e quarenta e três centavos). O Diretor-
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Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, lançou a ideia de 
já se começar a estudar a viabilidade de novos eventos culturais para 
o próximo ano, aventando a hipótese de realizar-se uma exposição 
em Crítica Textual através de intercâmbio entre editores críticos bra-
sileiros e portugueses, tendo-se o Centro Cultural Banco do Brasil 
como um espaço de apoio. A sugestão foi aprovada por todos. Nada 
mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel 
Macedo Tavares, deu por encerrada a sessão às 11h30min h, convo-
cando outra reunião para data e hora a serem oportunamente marca-
das, e eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, 
discutida e aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de Ja-
neiro, 12 de outubro de 1995. Emmanuel Macedo Tavares, Ruy Ma-
galhães de Araujo, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, José Pereira da 
Silva 


