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EDITORIAL 

 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lingüísticos 
tem o prazer de apresentar-lhe o vigésimo segundo número de sua 
Revista Philologus, com nove artigos e quatro resenhas, além de um 
catálogo sintético das produções editoriais do CiFEFiL nestes seus 
sete anos de vida. 

Escreveram para este número os seguintes associados: Afrâ-
nio da Silva Garcia, Alfredo Maceira Rodríguez, Bruno Fregni Bas-
setto, Cidmar Teodoro Pais, José Pereira da Silva, Josete Rocha dos 
Santos, Maria Aparecida Barbosa, Nataniel dos Santos Gomes, Paulo 
Henrique Duque, Rejane Cristina Rocha, Simone Zied Pinheiro 
eVito César de Oliveira Manzolillo. 

Dos artigos aqui publicados, três fogem ao padrão que divul-
gamos nas INSTRUÇÕES EDITORIAIS em todos os números deste 
periódico: os dois primeiros, por não apresentarem o resumo e o ter-
ceiro por não atingir a extensão mínima de cinco páginas. Nos dois 
primeiros se justifica pelo fato de serem artigos que foram apresen-
tados para serem publicados nos Cadernos do CNLF e o terceiro pelo 
fato de entrar como substituto de outro artigo que foi retirado por ter 
sido publicado no número 11 do volume V dos Cadernos do CNLF. 

Não farei aqui a apresentação sintética de cada artigo, como 
usualmente tenho feito nos números anteriores, porque pretendo des-
tacar alguns outros fatos particulares nesta oportunidade relativa-
mente a nossa publicação. 

Por motivos econômicos, está sendo diminuída a tiragem de 
nosso periódico porque grande parte de nossos queridos associados 
se esquece regularmente de pagar suas anuidades e isto impede o Ci-
FEFiL de continuar oferecendo os mesmos serviços a todos, visto 
que não recebemos qualquer forma de patrocínio público nem priva-
do. 

A inclusão do resumo e das palavras-chaves nos artigos da 
Revista Philologus é uma novidade que foi reintroduzida no ano 
2001 pelos atuais diretores que, entretanto, nem os têm cobrado dos 
autores nem os têm elaborado eles mesmos, como o fazia o Prof. 
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Emmanoel Macedo Tavares nos primeiros anos da Revista. 

Também foi inaugurada uma seção de resenhas no ano 2001, 
na qual têm sido divulgados alguns livros interessantes e na qual so-
mente o Prof. Vito Manzolillo e eu temos escrito, até o momento. 
Neste número, estão resenhados quatro trabalhos da autoria de Car-
los Alberto Faraco, Claudio Cezar Henriques, Bruno Fregni Bassetto 
e Evanildo Bechara. 

O catálogo da produção do CiFEFiL que vai apresentado no 
final do volume não discrimina os artigos e respectivos autores que 
foram publicados pelo Círculo porque isto demandaria praticamente 
um volume da revista, visto que já se contam por centenas os referi-
dos trabalhos. 

A Direção desta Revista e a Direção do CiFEFiL pedem aos 
colegas que contribuam com as suas críticas honestas para que os 
seus serviços possam atingir a melhor qualidade possível que os seus 
recursos permitem. 

 

Rio de Janeiro, abril de 2002. 

 

José Pereira da Silva 


