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

 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 1996, às 10:00 h, 

reuniram-se em sessão ordinária os professores Emmanuel Macedo 
Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães de Araujo 
e José Pereira da Silva, respectivamente Diretor-Presidente, Vice-
Diretor, 1º Secretário e 2º Secretário da Entidade. Após a leitura, dis-
cussão, aprovação e assinatura da ata da sessão anterior, o Diretor-
Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, teceu elogios aos 
sócios encarregados da encadernação do número 4 da Revista Philo-
logus, na pessoa do 1º Secretário, Professor Ruy Magalhães de Araú-
jo. A seguir, comentou sobre a viabilidade de estabelecer-se o valor 
de R$ 5,00 para venda avulsa da Revista Philologus às pessoas físi-
cas e jurídicas (clubes, associações culturais, etc.) [interessadas em 
adquiri-los], bem assim dos números atrasados da mesma publica-
ção. A ideia foi acatada por todos os presentes. Também informou 
que o saldo de caixa atual é de R$ 146,86. Quanto às respostas das 
cartas, versando sobre a anuidade e o recebimento da Revista Philo-
logus, comunicou que tais pessoas enviaram o cheque de R$ 25,00 e 
leu algumas cartas de novos associados. O Vice-Diretor, Professor 
Álvaro Alfredo Bragança Júnior, lamentou o descaso de ex-alunos de 
mestrado e doutorado, de alguns professores, os quais não deram 
qualquer resposta às cartas que lhes foram endereçadas: 190 em 1995 
e 140 em 1996, relacionadas com informações sobre o CiFEFiL e a 
Revista Philologus, finalizando por pensar que não tenha havido in-
teresse por parte dos mesmos. O Diretor-Presidente, Professor Em-
manuel Macedo Tavares, apresentou aos sócios o novo modelo de 
cartão e carimbo da Entidade, cobrando de cada um a importância de 
R$ 15,00 que foi paga no ato. Ainda com a palavra, o Vice-Diretor, 
Professor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, voltou a lamentar a falta 
de interesse das pessoas a que foram endereçadas as correspondên-
cias acima aludidas, e propôs que não mais remetesse a nenhuma de-
las qualquer carta e/ou comunicação sobre o CiFEFiL. O 2º Secretá-
rio, Professor José Pereira da Silva, sugeriu que se pensasse em fazer 
um Congresso de Filologia e Linguística em nível nacional, a fim de 
captar novas inscrições de sócios. O Diretor-Presidente, Professor 
Emmanuel Macedo Tavares, acrescentou com o Projeto CiFEFiL 
Radiofônico, que, se implementado, iria propiciar a admissão ou a-
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desão de novos associados. Prosseguindo, o Diretor-Presidente, Pro-
fessor Emmanuel Macedo Tavares, ainda aventou a hipótese de cria-
rem-se cursos interuniversitários, a exemplo do que se levou a efeito 
na Universidade Veiga de Almeida, com o objetivo de difundir a Fi-
lologia e a Linguística e angariar novos sócios. Disse ainda o Dire-
tor-Presidente que o número 5 da Revista Philologus já se encontra 
em fase de elaboração, incluindo-se vários artigos e que tudo leva a 
crer que à sua folha de rosto seja colocado o ISSN da Revista Solici-
tou a colaboração de todos para a publicação do número 5, relativo a 
maio-agosto de 1996. Finalizando, o Diretor-Presidente, Professor 
Emmanuel Macedo Tavares, comunicou que a reunião ordinária bi-
mestral de abril não se realizou por motivo de força maior e, nada 
mais havendo a tratar, encerrou a reunião às 12:10 h, e para constar, 
eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, discuti-
da e aprovada, será assinada por quem de direito. Rio de Janeiro, 19 
de junho de 1996. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Ruy Magalhães 
de Araujo (1º Secretário), José Pereira da Silva9 

                                                           
9 O Professor Emmanuel Macedo Tavares não assinou esta ata. 


