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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS  

E LINGUÍSTICOS – CIFEFIL 

 
Aos vinte e seis dias do mês de abril de mil, novecentos e no-

venta e sete, às dez horas, reuniram-se na residência do Diretor-
Presidente do Círculo de Fluminense de Estudos Filológicos e Lin-
guísticos, Professor José Pereira da Silva, os professores Emmanuel 
Macedo Tavares, Álvaro Alfredo Bragança júnior, Flávio Garcia e 
Alfredo Maceira Rodríguez. O Professor José Pereira da Silva co-
municou que já abriu uma conta nova para uso exclusivo do CiFE-
FiL, em seu nome particular, para evitar complicações burocráticas. 
O Professor Emmanuel Macedo Tavares disse que convinha passar 
os valores da sua conta para a nova. O Professor José Pereira apre-
sentou suas razões quanto à não entrega da revisão da Revista Philo-
logus – 7. O Professor Álvaro comunicou a venda de seus exempla-
res da Revista Philologus. Mencionou também o oferecimento da 
Professora Marlene Soares dos Santos, titular de inglês da UFRJ para 
rever os abstracts dos artigos da Revista Philologus nos próximos 
números. O Professor Álvaro passou os R$ 40,00 (quarenta reais) pa-
ra o Diretor-Presidente. O Professor Emmanuel fez a doação de nove 
exemplares da Revista Philologus – 6 aos membros da Academia 
Brasileira de Filologia. Por deliberação dos membros do CiFEFiL, 
decidiu-se que os números da Revista Philologus podem ser vendi-
dos ou doados, de acordo com a finalidade, a critério dos diretores-
membros. O Professor Emmanuel fez a sugestão que se desse prefe-
rência à venda, para arrecadar fundos para o CiFEFiL, sendo, porém, 
seu voto vencido. O Professor Álvaro comunicou a publicação na re-
vista Confluência, no 12122 de 1996, na pág. 165 de informes sobre 
a Revista Philologus – 4. Essa informação foi-lhe passada pelo Pro-
fessor Emmanuel em encontro que ambos tiveram na Academia Bra-
sileira de filologia com o Professor Evanildo Bechara. Em virtude de 
discussão e de não estar de acordo com o andamento da reunião, o 
Professor Emmanuel ausentou-se da mesma às 11:45 h. O Professor 
Alfredo Maceira mencionou o suplemento O Filólogo de Plantão, 
ressaltando que necessita de informes sobre Filologia para a edição 
de O Filólogo de Plantão que sairá no mês de maio próximo. Não 
havendo mais assuntos a tratar, a sessão foi encerrada às 13:00 e, eu, 
Segundo Secretário do CiFEFiL, lavrei a presente ata, que vai assi-



de sua fundação até novembro de 2008 
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nada por todos, após a leitura. Alfredo Maceira Rodríguez, José Pe-
reira da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior 


