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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO DO CÍRCULO FLUMINENSE  
DE ESTUDOS FILOLÓGICOS E LINGUÍSTICOS 

 
Aos trinta dias do mês de setembro de 1996, reuniram-se às 

10:30 horas, no décimo primeiro andar da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor Em-
manuel Macedo Tavares, o Vice-Presidente, Professor Álvaro Alfre-
do Bragança Júnior, o Primeiro Secretário, Ruy Magalhães de Arau-
jo e o Segundo Secretário, Professor José Pereira da Silva. Abrindo 
os trabalhos, o Professor Emmanuel informou aos colegas o endere-
ço da home page www.ibase.org.br/~visualbook, a qual seria útil pa-
ra a divulgação de trabalhos de membros do CiFEFiL. A seguir, o 
Vice-Presidente, Professor Álvaro, informou aos membros do CiFE-
FiL sobre seus esforços para agendar, na Academia Brasileira de Le-
tras, uma Semana de Estudos Filológicos e Linguísticos, que está a-
inda para ser analisada pela direção da Casa supracitada. Em segui-
da, o Professor Álvaro passou às mãos do Diretor-Presidente do Ci-
FEFiL, Professor Emmanuel, 3 (três) propostas de orçamento para a 
impressão da Revista Philologus, propostas essas coletadas pelo 
Primeiro Secretário, Professor Ruy. Logo a seguir, o Diretor-
Presidente passou à leitura de uma carta, apensa a esta ata, na qual se 
dirigiu a todos os membros da direção do CiFEFiL, explicando os fa-
tos que o levaram a se desentender com o Primeiro Secretário, Pro-
fessor Ruy Magalhães de Araujo, sobre a nota editorial presente na 
Revista Philologus número 5. Após a leitura da mesma, o Professor 
Ruy, depois de inflamado discurso, apresentou sua demissão, em ca-
ráter irrevogável, de suas funções na direção do CiFEFiL, por estar 
em total desacordo com o teor da carta e com os métodos administra-
tivos do Diretor-Presidente, retirando-se do recinto logo em seguida. 
Após o fato, os demais membros da direção do Círculo Fluminense 
de Estudos Filológicos e Linguísticos decidiram pela marcação de 
uma reunião extraordinária, dia 16 de outubro, às 10:30 horas, na 
UERJ, para apresentação e eleição de uma nova diretoria, eleição 
que contará com a presença de todos os sócios do CiFEFiL. A seguir, 
o Diretor-Presidente mostrou ao Vice-Presidente e ao Segundo Se-
cretário as guias quitadas do Imposto de Renda, anos 1995 e 1996. 
Nada mais havendo para ser tratado, encerrou-se a reunião às 11:30 
horas. Eu, Álvaro Alfredo Bragança júnior, na qualidade de secretá-
rio ad hoc para esta reunião, lavrei a presente ata, que vai assinada 



de sua fundação até novembro de 2008 
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por todos de direito, após leitura e discussão da mesma. Rio de Janei-
ro, 01 de outubro de 1996. Álvaro Alfredo Bragança Júnior, José 
Pereira da Silva10 

                                                           
10 O Professor Emmanuel Macedo Tavares não assinou esta ata. 


