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

 
Aos quatro dias do mês de outubro de 1997, às quatorze ho-

ras, reuniram-se na Biblioteca Carlos Alberto, situada à Rua Rio 
Grande do Sul, no 83-A, Méier, o Presidente do CiFEFiL, Professor 
José Pereira da Silva, o Vice-Presidente, Professor Emmanuel Mace-
do Tavares, O Primeiro Secretário, Professor Álvaro Alfredo Bra-
gança Júnior e o Segundo Secretário, Professor Alfredo Maceira Ro-
dríguez, para discussão de assuntos pertinentes à realização do Con-
gresso Nacional de Linguística e Filologia, em novembro próximo, 
no campus da UERJ, situado em São Gonçalo. Na ocasião, o Presi-
dente do CiFEFiL apresentou aos colegas a lista parcial com o nome 
dos inscritos no referido Congresso (até aquela data) e com a indica-
ção daqueles que já pagaram as taxas pertinentes. Em seguida, o Pro-
fessor José Pereira entregou ao Primeiro Secretário, Professor Álvaro 
Alfredo Bragança Júnior, todas as propostas de comunicação já rece-
bidas, solicitando ao colega que organizasse, o mais rapidamente 
possível, um Caderno de Resumos de Comunicações, que deverá 
conter os resumos dos trabalhos a serem apresentados no Congresso. 
Em seguida, o Professor Álvaro comprometeu-se, juntamente com o 
Professor Emmanuel, a procurar junto à Editora Ática e à Editora 
Tempo Brasileiro, auxílio material para a realização do Congresso. 
Para finalizar a reunião, o Professor José Pereira solicitou aos cole-
gas que entrassem em contato telefônico com ele, pelo menos duas 
vezes por semana, para troca de informações sobre o andamento dos 
preparativos para o Congresso. Nada mais havendo a ser tratado, en-
cerrou-se a Reunião às 15:00 horas. Eu, Álvaro Alfredo Bragança 
Júnior, na qualidade de Primeiro Secretário do Círculo Fluminense 
de Estudos Filológicos e Linguísticos, lavrei a presente ata que, após 
lida e aprovada por todos os membros, vai assinada por todos. José 
Pereira da Silva, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira 
Rodríguez 


