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ATA DA TRIGÉSIMA [SEGUNDA] REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CÍRCULO FLUMINENSE DE ESTUDOS FILOLÓGICOS 

E LINGUÍSTICOS 

 
Aos sete dias de março de 1998, reuniram-se, às 10:10 h, na 

residência do Diretor-Presidente do CiFEFiL, os sócios ora discrimi-
nados: o Diretor-Presidente do CiFEFiL, Professor José Pereira da 
Silva, o Vice-Presidente, Emmanuel Macedo Tavares, o Primeiro 
Secretário, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, o Segundo Secretário, 
Alfredo Maceira Rodríguez, bem como os professores Salatiel Fer-
reira Rodrigues e Cristina Alves de Brito. Para início dos trabalhos, o 
Professor José Pereira preparou a pauta para a reunião, durante a 
qual foram discutidos os seguintes assuntos: a) no que concerne ao II 
Congresso Nacional de Linguística e Filologia, tratou-se do assunto 
da sede do evento a ser realizado entre os dias 5 e 9 de outubro de 
1998. Foi acordado que o Professor Emmanuel verificará se as Fa-
culdades Simonsen ou a Universidade Veiga de Almeida ou o Setor 
Cultural da Faculdade de Letras da UFRJ poderão oferecer o espaço 
físico para a realização do Congresso. A mesma tarefa caberá ao Pro-
fessor Álvaro no que tange ao Setor de Linguística e filologia da 
UFRJ, ficando o Professor José pereira da Silva encarregado de in-
formar-se a respeito junto ao Liceu Literário Português e ao Setor 
Cultural da UERJ, sendo as informações coletadas enviadas ao Dire-
tor-Presidente até o dia 13/03/98. Foi também acordado que a Co-
missão Organizadora do II Congresso será composta, preliminarmen-
te, pelos professores e sócios do CiFEFiL: Emmanuel Macedo Tava-
res, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Rodríguez, 
Ruy Magalhães de Araujo, Joseph Ildefonso de Araújo e Aileda de 
Mattos Oliveira, estando a Professora Maria Thereza de Sulima co-
mo suplente da Professora Aileda. Quanto à Comissão Executiva, fo-
ram aprovados os nomes dos professores Emmanuel Macedo Tava-
res, Alfredo Maceira Rodríguez, Cristina Alves de Brito, Salatiel 
Ferreira Rodrigues, Maria Antônia da Costa Lobo e Afrânio da Silva 
Garcia, estando o Professor José Carlos Azeredo como suplente do 
Professor Afrânio. Quanto à Comissão de Apoio, será formada por 
alunos e professores da Universidade anfitreã, isto só será decidido 
após ter-se certeza do nome da sede do referido Congresso. Nesse ín-
terim, foi acordado pelos presentes que nomes vetados por um ou 
mais membros do CiFEFiL não poderão participar de Comissões or-
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ganizadas pela instituição. No que tange à edição dos Anais do Con-
gresso Nacional de Linguística e Filologia, foi acordado que aqueles 
serão publicados em 2 tomos, mesclados em Linguística e Filologia. 
Nesse ínterim, os professores Emmanuel Macedo Tavares e Alfredo 
Maceira Rodríguez colocaram-se à disposição para ajudar o Profes-
sor José Pereira na tarefa de digitação dos trabalhos que não foram 
enviados em disquete. Quanto aos patrocinadores para o II Congres-
so, procurar-se-á apoio junto a bancos e editoras e os professores 
Emmanuel e Alfredo Maceira dispuseram-se a cuidar desse assunto. 
Outros assuntos relativos à organização do II Congresso serão discu-
tidos a posteriori. b) no que concerne à segunda edição da Revista 
Philologus, chegou-se à deliberação de que cada número correspon-
dente aos anos de 1995 e 1996 deverá ser vendido a R$ 10,00. Nesse 
momento, o Diretor-Presidente do CiFEFiL informou aos presentes 
que ele tomou a iniciativa de publicar as revistas por sua própria con-
ta e expensas, o que não foi aceito pelos demais membros do Círcu-
lo, sob a justificativa de que todos formam a Diretoria do mesmo e, 
consequentemente, as decisões e respectivas despesas devem ser fei-
tas em acordo. Ao final desta reunião, o Professor Alfredo Maceira 
levará consigo 05 (cinco) jogos da Revista Philologus de 1995 e 
1996 para venda; c) no que toda ao número 9 da Revista Philologus, 
o Professor José Pereira da Silva, Diretor-Presidente do CiFEFiL, in-
formou a todos os presentes que enviou a referida revista para im-
pressão sem submeter sua atitude ao corpo deliberativo do Círculo, o 
que gerou protestos do Vice-Presidente Emmanuel Macedo Tavares. 
O Professor José pereira informou aos colegas que o Professor Afrâ-
nio da Silva Garcia arcou com as custas da impressão da Revista Phi-
lologus, número 9, o que foi aceito pelos membros do CiFEFiL, e a 
formatação da revista, a cargo de uma pessoa contratada pelo Dire-
tor-Presidente do CiFEFiL sem aviso prévio aos demais membros do 
Círculo, também foi aceita em virtude da economia de gastos com a 
impressão. Nesse ponto, foi discutida e aprovada por todos a solici-
tação do Professor Emmanuel de que sejam previamente discutidos e 
aprovados a cada reunião do CiFEFiL o(s) nome(s) do(s) futuro(s) 
patrocinador(es) para a impressão dos números seguintes da Revista 
Philologus, o que não inviabilizaria que o CiFEFiL pudesse arcar, 
exclusivamente, com as despesas de publicação. Quanto à Revista no 
10, da referida publicação do CiFEFiL, está acordado que a mesma 
centrará sobre o tema Geografia Linguística e Dialetologia. Durante 
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a discussão sobre os tópicos "b" e "c", salientou-se a necessidade 
imperiosa do Diretor-Presidente do CiFEFiL fazer o balancete de 
1997 e aquele referente aos gastos relacionados com o I Congresso 
Nacional de Linguística e Filologia, o que foi acertado para a reunião 
do mês de abril de 1998. Desde já, porém, o Professor José pereira 
da Silva avisou aos colegas que o CiFEFiL não dispõe de verbas. 
Neste ponto, os professores Ruy Magalhães de Araujo e Cristina Bri-
to afirmaram que todos os sócios devem pagar a anuidade do CiFE-
FiL para receberem as publicações do mesmo. O Diretor-Presidente 
do CiFEFiL e os demais membros concordaram com a afirmação e 
será enviada correspondência aos sócios, informando-os da próxima 
reunião do Círculo juntamente com a exortação para o pagamento 
das anuidades de 1997 e 1998. Nos informes, o Professor Emmanuel 
Macedo Tavares sugeriu – e foi aprovado pelos presentes – o nome 
de Santo Isidoro de Sevilha para patrono do Círculo Fluminense de 
Estudos Filológicos e Linguísticos, sendo a data de 04 de abril, a par-
tir de então, como data natalícia do Santo, a data da entronização por 
parte do CiFEFiL. Para comemorar tal fato, o Professor Emmanuel 
marcará o local para a celebração religiosa e, logo após, uma confra-
ternização com os membros do CiFEFiL. Por último, o Professor 
Ruy Magalhães de Araujo sugeriu – e da mesma forma foi aprovado 
– o pedido para que retirasse do logotipo da Revista Philologus o 
nome "REVISTA PHILOLOGUS" e, no seu lugar, fosse colocada 
alguma citação retirada de uma das obras do patrono do CiFEFiL, 
Santo Isidoro de Sevilha. O Professor Emmanuel encarregar-se-á 
dessa tarefa. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião 
às 13:35 h. Eu, Álvaro Alfredo Bragança Júnior, Primeiro Secretário 
do CiFEFiL, lavrei a presente ata que após ter sido lida e aprovada 
pelos presentes, vem assinada por todos. José Pereira da Silva, Álva-
ro Alfredo Bragança Júnior, Alfredo Maceira Rodríguez 


