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

 
Às onze horas do dia doze de novembro do ano de mil, nove-

centos e noventa e seis, reuniram-se os associados do CiFEFiL para 
realizarem a eleição do novo Conselho Administrativo e tomar ou-
tras providências, estando presentes os professores Emmanuel Ma-
cedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Ro-
dríguez, Maria Antônia da Costa Lobo e José Pereira da Silva. Logo 
que o Professor Emmanuel abriu a reunião, o Professor José Pereira 
propôs a alteração do Conselho Administrativo, para incluir os car-
gos de Tesoureiro, Relações Públicas, etc., ampliando a própria dire-
ção do círculo, além de desvincular a Equipe de apoio Editorial da 
Revista Philologus do Conselho Administrativo. Como não tínhamos 
os Estatutos em mãos, foi pedido que se adiasse essa discussão para 
outra oportunidade, o que foi aprovado tranquilamente e por unani-
midade, A seguir, o Professor Alfredo foi nomeado Redator de O Fi-
lólogo de Plantão, que será um folheto informativo bimestral do Ci-
FEFiL, que deverá circular nos meses ímpares (janeiro, março, maio, 
julho, setembro e novembro), evitando-se assim a sua coincidência 
com a circulação da Revista Philologus, que circulará nos meses de 
abril, agosto e dezembro. O Professor Emmanuel se propôs a conti-
nuar como responsável pela organização da Revista Philologus, ne-
gociando com a Senhorita Blandina a realização da arte final a partir 
do número sete da revista, o que foi aprovado pelo conselho. A se-
guir, apresentou ao grupo os originais do número seis da revista, com 
quarenta e três páginas que vai ser impressa dessa vez na DIGRAF 
(da UERJ) ao custo de R$ 0,035 (trinta e cinco milésimos de real) a 
lauda, com o que poderemos fazer cem exemplares, ao invés de se-
tenta. O Professor Álvaro devolveu dois exemplares do número um 
da Revista. A seguir, o Professor Álvaro fez a leitura da ata da reuni-
ão do dia trinta de setembro. O Professor Emmanuel exigiu que se 
corrigisse a parte que relata o desentendimento entre o Diretor-
Presidente e o Primeiro Secretário do Círculo, afirmando que o Pri-
meiro Secretário ofendeu o Diretor-Presidente, fazendo-lhe inúmeras 
acusações graves, antes de se afastar da sala de reunião. Declarando 
que, sem essa correção, não assinaria a ata, ficou certo que, em qual-
quer hipótese, todos os membros presentes à reunião devem assinar a 
ata, fazendo-se as ressalvas e correções na ata da reunião seguinte, 
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para evitar os possíveis numerosos "em tempo". A seguir, o Profes-
sor Álvaro prestou contas dos gastos com a remessa do número qua-
tro da Revista Philologus, no total de R$ 42,00 (quarenta e dois re-
ais), que deverão ser divididos com os então membros do Conselho 
(Emmanuel, Álvaro e José Pereira), tocando a cada um a despesa de 
R$ 14,00 (quatorze reais). O Professor Emmanuel informou que es-
teve reunido com o Sr. Gilberto Vilar e com a Sra. Ana Fanfa para 
estudar a possibilidade de se conseguir apoio para o Círculo e para a 
Revista. Segundo ele, ficou de se marcar uma segunda reunião, em 
que a Sra. Ana Fanfa orientará o preenchimento do formulário de 
proposta ao PRONAC. Por fim, realizou-se a eleição do novo Conse-
lho Administrativo, para gerir o Círculo no período de doze de no-
vembro de mil, novecentos e noventa e seis a onze de novembro de 
mil, novecentos e noventa e oito, tendo sido propostas oito chapas 
diferentes e sendo eleita a chapa constituída pelos professores José 
pereira da Silva como Diretor-Presidente, Emmanuel Macedo Tava-
res como Vice-Diretor, Álvaro Alfredo Bragança Júnior como Pri-
meiro Secretário e Alfredo Maceira Rodríguez como Segundo Secre-
tário. Apesar de a próxima reunião estar marcada para o dia dezes-
seis de dezembro, preferiu-se não colocar essa data em discussão, fi-
cando dependendo da convocação que será feita pelo Diretor-
Presidente. Às treze horas e cinquenta minutos, terminou a reunião, 
da qual lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, José Pereira 
da Silva, e pelos demais sócios presentes. José Pereira da Silva, Ál-
varo Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Rodríguez12 

                                                           
12 O Professor Emmanuel Macedo Tavares não assinou esta ata. 


