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

 
Ao primeiro dia do mês de junho de 1995, às 11h00min h, re-

uniram-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, comunicou aos 
presentes a boa aceitação, por parte da Universidade Veiga de Al-
meida, de todas as palestras realizadas naquela Universidade pelos 
membros do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísti-
cos. Comunicou também que os respectivos certificados das pales-
tras estarão em breve à disposição dos interessados. Na ocasião, 
transmitiu a todos a ideia dos membros da cúpula da Universidade 
Veiga de Almeida em solicitarem ao Círculo Fluminense de Estudos 
Filológicos e Linguísticos a realização de novas palestras de cunho 
cultural. Continuando, o Diretor-Presidente, Professor Emmanuel 
Macedo Tavares, fez sua avaliação de cada palestrante, isto é, dos 
temas apresentados, e transmitiu a impressão dos participantes no 
Auditório da Universidade Veiga de Almeida que consideraram a 
linguagem, de um modo geral, um pouco elevada. Esse aspecto, en-
tretanto, não irar tirar o brilho de futuras apresentações ou palestras. 
Todos disseram que deverão, dentro do possível, envidar esforços 
para melhorar a linguagem, tornando-a mais acessível, ou reformular 
a maneira de apresentar as palestras. Dando prosseguimento, o Dire-
tor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, anunciou que 
o Círculo está convidado a participar da Semana de Cultura, na 
UFRJ, no próximo semestre, cujo projeto a ser aprovado pela Facul-
dade de Letras receberá o nome de "Crítica Textual e Arqueologia do 
Texto", em forma de curso, com apresentação de trabalhos dos 
membros do Círculo. Em virtude desses eventos, o Diretor-
Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, conclamou a to-
dos no sentido de que as atividades culturais do Círculo sejam mais 
frequentes. A seguir, tratou-se das homenagens a serem prestadas 
aos professores Edwaldo Machado cafezeiro, Cleonice Berardinelli, 
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Belchior Cornélio da Silva, Emmanoel [Maria]4 da Santíssima Trin-
dade José dos Santos, Antônio Hauila e Edson Lourenço Molinari. 
Todos os nomes foram aprovados por unanimidade. Os professores 
supramencionados terão o título de sócios honorários. O Diretor-
Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, encarregou o 2º 
Secretário, Professor José Pereira da Silva, de redigir a comunicação 
a ser endereçada aos homenageados. A seguir, o Vice-Diretor, Pro-
fessor Álvaro Alfredo Bragança Júnior, falou sobre a necessidade de 
os envelopes de carta, juntamente com o respectivo papel, serem 
timbrados com o nome da Entidade. Em continuação, estipulou-se o 
prazo máximo de 2 (dois) meses, antes do quadrimestre, a fim de a-
preciar-se e aprovar-se os futuros números da Revista Philologus. O 
2º Secretário, Professor José Pereira da Silva, acrescenta o seguinte: 
os artigos para publicação devem ser apresentados até o início do 
quadrimestre da publicação, isto é no 1º mês. O Diretor-Presidente, 
Professor Emmanuel Macedo Tavares, leu a seguir várias correspon-
dências endereçadas ao Círculo por diversas entidades culturais e li-
terárias. Também aventou a hipótese de os membros do Círculo a-
presentarem palestras no Liceu Literário Português e Real Gabinete 
Português de Leitura. A ideia foi aceita por unanimidade. Em razão 
do significativo número de cartas e ofícios já recebidos, ventilou-se a 
ideia de criar-se na Revista Philologus uma seção destinada a regis-
trar esse fato, seção que se denominaria correspondência recebida. 
Sobre a Revista Philologus, o 2º Secretário, Professor José Pereira da 
Silva, informou que a editora da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, a Eduerj, poderá assumir a publicação quadrimestral da 
mesma Revista, na qualidade de um editor comum. Por oportuno, o 
Diretor-Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, leu o teor 
do ofício 03/95 endereçado à Eduerj. Também fez a leitura do ofício 
02/95 a respeito da realização do Curso a ser dado através da Facul-
dade de Letras da UFRJ, intitulado: Crítica Textual e Arqueologia 
do Texto. Quanto às despesas que se vêm realizando, o Diretor-
Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, comunica ao ple-
nário que, oportunamente, fará a devida prestação de contas e para 
isso espera que se acumulem maiores gastos. Sobre a distribuição de 

                                                           
4 Os caracteres, palavras ou frases colocadas entre colchetes são acréscimos do editor dessa 
cópia digitada das Atas do CIFEFIL e não fazem parte do original manuscrito do livro de atas. 
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tarefas, mormente entre o 1º e o 2º Secretários, o Diretor-Presidente, 
Professor Emmanuel Macedo Tavares, leu o § 4º do art. 4º dos Esta-
tutos do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, 
em que se especificam as atribuições do 1º e 2º Secretários e também 
do Vice-Diretor. Convocou-se nova reunião ordinária para o dia 6 de 
julho de 1995, às 11 horas. Nada mais havendo a tratar, o Diretor-
Presidente, Professor Emmanuel Macedo Tavares, encerrou a sessão 
às 12 h, e para constar, eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual, 
depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por quem de direi-
to. Rio de Janeiro, 2 de junho de 1995. Emmanuel Macedo Tavares, 
Ruy Magalhães de Araujo, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, José 
Pereira da Silva. 


