
Nota da reunião da 6ª seção 14 maio entre as 14 e 15 horas na sala das relações 
internacionais  
Dez dos onze sócios estiveram presentes ou delegaram, tendo sido aceite a nomeação de 
JR para representante no instituto de lexicologia, conforme anunciado na reunião dessa 
manhã por JBM, bastando o decano informar o presidente da classe. Seguiu-se o debate 
de orientação sobre a substituição do confrade Silva Lopes, relativamente à qual foi 
reafirmado que o critério fundamental era o empenhamento em atividades académicas e 
não a antiguidade, acordando-se que os dois correspondentes mais antigos JR e APB 
poderiam ser auscultados sem pressa particular. Falou-se ainda da candidatura de 
Renato Flores para sócio correspondente estrangeiro, já debatida duas vezes no plenário 
de efetivos por haver unanimidade na seção e ele ter dado apoio ao projeto da Carta à 
Raínha Lusófona, conforme proposta que, de passagem por Lisboa, ajudou JBM a 
redigir e poderá ser divulgada a toda a seção. 
Já a proposta de novos sócios correspondentes deu lugar a um vivo debate sobre o tipo 
de candidatos a procurar serem nomes estabelecidos ou promissores, com preferência 
por mulheres. Chegou-se a um consenso de se equilibrar estas duas categorias, 
recolhendo sugestões de toda a seção, como se fez no passado, e de privilegiar 
candidatos consensuais entre os efetivos para tornar mais difícil perder que haja votos 
contra na eleição pelo plenário dos efetivos da classe. Não tendo sido dado prazo para 
essas sugestões, parece razoável solicitar preferências ou impedimentos para nova 
reunião de seção durante a semana que começa em 29 de Junho. 
Informou-se do lançamento da 2ª edição de Writing to Queens em memória de Jacinto 
Nunes na biblioteca da faculdade de economia da UNL a 21 do corrente as 16:00 na 
presença da viúva e da embaixadora britânica tendo o decano aceite dizer umas palavras 
sobre o seu predecessor. São naturalmente bem-vindos todos os membros da seção. 
 
 


