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

 
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 1996, às 

10h30min h, reuniram-se em sessão extraordinária os professores 
Emmanuel Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy 
Magalhães de Araujo e José Pereira da Silva, respectivamente Dire-
tor-Presidente, Vice-Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entida-
de. Após a leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata da sessão 
anterior, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, 
fez entrega de disquetes do próximo número da Revista Philologus 
aos professores Álvaro Alfredo Bragança Júnior e José Pereira da 
Silva. O Vice-Diretor, Professor Álvaro Alfredo Bragança júnior, 
comunicou aos presentes que serão necessárias 150 cartas destinadas 
aos interessados na Revista Philologus, onde se incluem ex-alunos de 
mestrado e doutorado. O Diretor-Presidente, Professor Emmanuel 
Macedo Tavares, retomou a discussão anterior sobre o projeto de sua 
autoria versando sobre programas de radiodifusão do CiFEFiL. Por-
menorizando a ideia nuclear de seu projeto, o Professor Emmanuel 
Macedo Tavares disse tratar-se de uma programação radiofônica u-
sando o CiFEFiL para associados, estudiosos, pesquisadores e inte-
ressados pelo assunto, durante uma hora, de que se disporiam de dois 
blocos. O primeiro bloco teria 20 minutos destinados à divulgação de 
curiosidades filológicas em nível de seu alcance, e mais 10 minutos 
preenchidos com entrevistas de professores, pesquisadores, livreiros, 
editores críticos, etc. O segundo bloco ficaria destinado a uma agen-
da cultural em que se divulgariam encontros, palestras, conferências, 
convidados, lançamentos de livros, publicações, revistas de Filologia 
e Linguística, sempre através de um enfoque de comentários elucida-
tivos. Realizado uma vez por semana, o projeto iria utilizar-se de e-
missoras de ondas médias e curtas (Rádio Imprensa, rádio MEC, Rá-
dio Roquete Pinto, Rádio Relógio, etc.), com o respaldo indispensá-
vel de patrocinadores, os quais teriam a publicidade gratuita de seus 
diversificados bens de negócio, ou de sus produtos. Posto em discus-
são, o projeto foi aprovado. Entretanto, haverá necessidade de que se 
tenha a certeza dos patrocinadores. É condição imprescindível. O Di-
retor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, terá a seu 
cargo a locução do programa. O Vice-Diretor, Professor Álvaro Al-
fredo Bragança Júnior, ficará com as entrevistas, o 1º Secretário, Ruy 
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Magalhães de Araujo, juntamente com o 2º Secretário, Professor Jo-
sé Pereira da Silva, respectivamente, terá a incumbência das pesqui-
sas de curiosidades filológicas e linguísticas e mais a agenda cultu-
ral. O Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, fez 
um veemente apelo, pedindo a decisiva participação de todos. Nada 
mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel 
Macedo Tavares, encerrou a reunião às 12:30 h, convocando nova 
reunião para dia e hora a serem oportunamente marcados7, e eu, 1º 
Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e 
aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de Janeiro, 27 de 
março de 1996. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de 
Araujo (1º Secretário), José Pereira da Silva8 

                                                           
7 Em descumprimento ao que se decidiu na 16ª reunião, que estabeleceu o calendário anual 
das reuniões ordinárias do CiFEFiL. 

8 O Professor Emmanuel Macedo Tavares não assinou esta ata. 


