Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lingüísticos
EDITORIAL

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lingüísticos
tem o prazer de apresentar-lhe o trigésimo número de sua Revista
Philologus, com dez artigos, uma entrevista e três resenhas, da autoria dos seguintes professores e filólogos ou lingüistas: Amós Coêlho
da Silva (147-148), Antônio Martins de Araújo (137-140), Bruno
Fregni Bassetto (78-64), Eliana da Cunha Lopes (106-116), Horácio
França Rolim de Freitas (57-67), João Bittencourt de Oliveira (6877), José Pereira da Silva (141-143 e 144-146), Kilpatrick M. B.
Campelo (18-35), Márcio Luiz Moitinha Ribeiro (07-17), Maria
Aparecida Barbosa (126-136), Mariza Mencalha de Souza (95-105),
Ricardo Tupiniquim Ramos (117-125), Ruy Magalhães de Araujo
(36-56) e Vito Cesar Manzolillo (137-140),
Alguns artigos submetidos foram transferidos para o próximo
número, visto que a Diretoria de Publicações do Círculo Fluminense
de Estudos Filológicos decidiu que, a partir do número 28, cada volume terá de variar entre 120 e 150 páginas para conter um pouco as
despesas porque alguns associados vêm deixando sistematicamente
de cumprir suas obrigações financeiras, repassando para nós as suas
dificuldades.
A redução do número de artigos resultou também da extensão
da maioria dos artigos aqui publicados, que vem ultrapassando bastante a média dos números anteriores.
Neste número, iniciamos uma nova alteração na estrutura deste periódico, que passa a contar com uma seção de entrevistas, com o
plano de publicarmos nos próximos números as entrevistas feitas pelo Vice-Diretor de Publicações do CiFEFiL, Prof. Dr. Vito Cesar de
Oliveira Manzolillo, com os filólogos Evanildo Bechara, Bruno Bassetto e João Bortolanza, que são os três filólogos que foram agraciados com a Medalha Santo Isidoro de Sevilha, cuja entrega deverá
ocorrer na semana do dia 4 de abril de 2005, quando se celebra o dia
daquele Santo na Igreja Católica.
Agora, no décimo ano do CiFEFiL e da Revista Philologus,
juntemo-nos aos seus Diretores: Prof. Dr. Amós Coêlho da Silva e
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co de melhor qualidade gráfica, com o apoio que merece ter das empresas ou das agências de fomento.
Como o nosso objetivo é divulgar os estudos filológicos e lingüísticos, poderemos distribuir a revista gratuitamente a todas as bibliotecas de cursos superiores de letras das universidades públicas
brasileiras e para as particulares que a solicitarem.
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.
Ainda não temos em mãos os artigos que serão publicados no
próximo número deste periódico, o que nos leva a sugerir-lhe que
apresente o seu trabalho dentro das normas estabelecidas nas INSTRUÇÕES EDITORIAIS, até o mês de janeiro de 2005, visto que o
próximo número deverá ser aprontado até o mês de abril.

Rio de Janeiro, dezembro de 2004.

José Pereira da Silva
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