Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lingüísticos
EDITORIAL
O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lingüísticos
tem o prazer de apresentar-lhe o vigésimo sexto número de sua Revista Philologus, com quatorze artigos (vários dos quais correspondentes a trabalhos apresentados no VI CNLF) e duas resenhas.
Publicaram neste número os seguintes autores: Aderaldo Luciano (73-84), Adilson da Silva Corrêia (157-163), Ana Lúcia M. de
Oliveira (164-172), André Luis Yamaguti (51-65), Carlinda Fragale
Pate Nuñez (117-126), Carlos Alberto Gonçalves Lopes (102-116),
Fernando Antônio Pereira Lemos (145-156), Itana Nogueira Nunes
(66-72), José Pereira da Silva (173-178), Karina Chrysóstomo de
Sousa Nascimento (85-91), Maria Aparecida Ferreira de Andrade
Salgueiro (92-101), Maria Claudete Lima (24-43), Marília Ferreira
Pinto Silva (9-23), Olga dos Santos Caixeta Vilela (9-23), Paulo
Mosânio Teixeira Duarte (127-144) e Rosa Borges Santos Carvalho
(44-50), sendo que alguns não são associados do CiFEFiL, tendo
seus trabalhos aqui publicados por se tratar de participantes do VI
Congresso Nacional de Lingüística e Filologia, cujos artigos não puderam ser incluídos no volume VI dos Cadernos do CNLF .
Os motivos que levaram o CiFEFiL a publicar esses trabalhos
aqui e não nos Cadernos do CNLF foram diversos e particulares a
cada um, tais como a dificuldade técnica de formatação, falta de fonte específica para a editoração na época em que o número correspondente estava sendo preparado, entrega dos originais posteriormente à
data pré-estabelecida, inadequação nos números temáticos etc.
A partir do início deste ano de 2003, a Diretoria do CiFEFiL
resolveu não mais enviar a Revista Philologus aos associados que
não estivessem com suas anuidades em dia relativamente ao ano anterior, pois a associação mantém esse periódico, os serviços virtuais
pelo domínio FILOLOGIA.ORG.BR etc. apenas com as anuidades
dos sócios, contando com o sucesso de seus eventos para custeá-los e
cobrir as demais despesas com publicações impressas e digitais.
A Diretoria do CiFEFiL, em nome da Diretora da Revista
Philologus, se desculpa diante das instituições de ensino e pesquisa
que vinham recebendo este periódico gratuitamente porque, nos úl-
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timos números tivemos de reduzir a tiragem por falta de recursos financeiros para o pagamento da sua impressão e envio.
Esperamos conseguir algum patrocínio de empresas particulares ou de órgãos públicos responsáveis pelo fomento da pesquisa
científica brasileira ou assinaturas da revista por bibliotecas de faculdades de letras ou outras instituições congêneres.
A Direção desta Revista Philologus e a Direção do CiFEFiL
pedem aos colegas que contribuam com as suas críticas positivas e
honestas para que os seus serviços possam atingir a melhor qualidade
possível que os seus recursos permitem.
Rio de Janeiro, agosto de 2003.

José Pereira da Silva
Silva
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