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publicação dos textos e das ilustrações é de 
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Nostrum.

Ref

CMG (FN) Wilson Soares Diniz

Construir é comprometer-se. 
Admitir como resultado a vitória. 

“Ao próximo, como a si”... é 
filosofia, ética, procedimento.

Há que ressaltar-se o valor 
dos que se dedicam a construção de 
um país mais culto, independente, 
gerador de progresso, acolhedor de 
seus filhos...“Ao próximo, como a 
si”. 

O Mare Nostrum, ao publicar 
os textos de seus autores, expressa 
culturalmente a ação de servir ao 
Brasil, reverberando o sentimento 
de respeito ao idioma nacional 
como elo indissolúvel de seu povo. 

Homenagem ao Professor 
Mazza Francesco, artista plástico, 
fundador do Salão do Mar, e que nos 
deixou recentemente, eterno amigo.

 

O autor doa-se à obra. O 
militar dedica-se à conquista da 
vitória. O político serve ao país.

Os meios possibilitam adir 
glória ou vergonha ao resultado.

Nesta edição glorificamos os 
150 anos da vitoriosa Batalha Naval 
do Riachuelo. No “convite ao 
desafio: com bravura lutar”, pág. 7.



 

Mar... é belo quando manso, 
Tenebroso quando bravo, 

Mercê de seus mil encantos, 
Faz do espírito um escravo.

As tardes lembram romance. 
As noites só solidão. 

De dia não há instante 
Que não toque o coração.

 
Quando velho, o marinheiro 

Vai viver de nostalgia 
Após largar o timão.

 
Matutando noite e dia, 

No mar, pensava na vida, 
Em terra, vive sem chão.

Osmar Boavista
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Tamoio*  
20 Anos de História, 20 Anos de Glória

Ó Tamoio, tú, que és tão grande 
e mesmo assim não consigo ver-te. 
Que andas debaixo de um céu tão azul, assim, invisível. 
Em uma longa espera, neste silêncio, 
nas profundezas, com maestria ataca sua presa e se vai. 
E talvez algum dia alguém se atreva a perguntar: 
-Dize-me, por que vives a espreitar eternamente neste oceano, 
tão quieto por debaixo deste mar? 
Um monstro marinho de 1.400 toneladas 
com inteligência artificial avançada, 
rompendo a madrugada, vigiando Atlântida, 
em uma caçada sem fim.

 

Buscando seu inimigo em um mundo submerso, 
se fazendo presente sempre que preciso
Audaz e valente, com seus marinheiros prestando-lhe apoio, 
a Orca dos mares, lá vai o Tamoio.

(Primeiro Colocado no Concurso de Redação “Tamoio 20 Anos”)

*Submarino Tamoio.

Germano Elias Böck



ubmergindo e espreitando 
movendo-se de onda em onda, 
torpedeando e camuflando-se 
em uma zona de sombra. 
Na guerra dos mares, batalha naval, 
espera sem pressa pelo seu rival. 
E a doce menina se pôs a esperar, 
desde que seu marujo lhe prometera voltar. 
E hoje senhora, com olhos cansados, 
ficam marejados ao olhar o mar. 
E seus tripulantes, eternos navegantes, 
contarão histórias, falarão de seus feitos 
e sentirão saudades de todos os jeitos. 
Em cada novo porto, uma nova surpresa, 
cumprindo-se a lenda de sua tradição. 
Colecionando amores, ouvindo rumores 
do medo da guerra na população.
E seguem em frente, sem medo da morte, 
contando com a sorte, com fé na missão. 
E esperam que um dia, com muita alegria, 
entre tantos rostos e mãos calejadas 
coloquem suas fardas pra voltar pra casa. 
Com honras no peito e algo em comum... 
Usque Ad Sub Acquam Nauta Sum!* 

 

S

*Lema dos Submarinistas, em latim, numa tradução livre, 
pode ser dito assim: “É sempre Marinheiro até debaixo d’água”.



CMG(Ref) Lucimar Luciano de Oliveira

Foste o velho marinheiro,
trouxeste o grito do cais.

Foste o velho marinheiro,
trouxeste no peito a dor do mar.

Foste o velho marinheiro,
velho nauta,
viste o sol nascer
do ventre das águas.

Foste o velho marinheiro,
e recolheste profundamente o teu anseio,
como pescador de pérolas.

Trouxeste a longínqua esperança
de todas as saudades
e de todo adeus.

Marinheiro,
és só.
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Ah! Quantos Barcos encontram-se fundeados 
Em ancoradouros inseguros, ao desabrigo 
Das tempestades de mares convulsionados 
Pelos fortes ventos... A vida em perigo!
 
Barcos parados... É preciso navegar! 
Buscar oceano vasto que o olhar não alcança, 
Convite ao desafio: com bravura lutar, 
Encontrar novas terras... Eis aí a esperança! 

E a fé fará içar as velas... Anelar 
Pelo sopro Invisível, vento favorável, 
Que as enfune tão majestosas rumo ao Mar,
 
Este insondável mistério do Inefável, 
Que intrépidos Barcos se põem a enfrentar, 
E o Prêmio da perseverança conquistar! 

CF(Ref) Gilberto Machado 



Laureano é compactador de lixo em um condomínio no  início da Barra da 
Tijuca. Evangélico, mora nos confins da zona oeste, Barra de Guaratiba. Desperta 
diariamente às quatro da madrugada, toma um cafezinho se desloca para o 
trabalho.

Baixo, esperto, magrinho, sempre reclamando do transporte público, 
confinado, vivia pensando em alternativas de locomoção. Dinheiro curto, 
motocicleta, muito cara, carro nem pensar. Possuía uma bicicleta, das antigas, 
robusta, há muito encostada. Distância grande, pernas não aguentariam. E se lhe 
adaptasse um pequeno motor, que diminuísse o esforço muscular? 

Percorreu pacientemente os ferros-velhos da comunidade. Num deles 
encontrou uma pequena bomba, com motor a gasolina que já servira outrora para 
aspirar água. Com sua engenharia instintiva conseguiu recuperá-lo e encaixá-lo em 
sua “máquina”. Cabos de transmissão improvisados que, pela mão, dosavam o 
combustível, variando a velocidade transmitida à roda da corrente, completando a 
tração. Vela - uma só - magneto, freio e outros pequenos detalhes.

A geringonça, pronta. Pintada, brilhando. Laureano quase chorou de 
emoção quando circulou pelo bairro pela primeira vez. Motor meio ruidoso mas...

Um dia, encheu-se de coragem e foi trabalhar com ela. Sucesso. Notou 
porém que o “sistema” não tinha raio de ação para ida e volta. Tinha que completar 
o tanque - pouco menos de um litro - no regresso. Entrou na rotina, conseguira 
livrar-se do transporte público. Podia até dormir um pouco mais. Chamava atenção 
quando chegava ao Condomínio. Barulho característico, capacete redondo, 
aspecto de homem-bala. 

Com o tempo, algumas falhas o impediam de usar seu veículo. Vinha então 
de ônibus. Pequenos defeitos. Um dia, a vela afogava, estava velha, trocava-a. 
Noutro, a corrente partia. Tudo rapidamente reparado, pronto de novo.

- Laureano - diziam-lhe os colegas - desista dessa sua gambiarra. Muito 
arriscado. Essa Avenida das Américas...

- É gambiarra, é meio maluca e perigosa, mas vale a pena. Em todo o caso, 
Deus está no controle. 

Fé evangélica.  
Um dia, Laureano não chegou na hora. Todos imaginaram o pior. Hora do 

almoço, surge ele.
- O que aconteceu? perguntavam todos.
- Estou bem, gente. Atrasei-me, passei a noite no hospital. Saí de lá há 

pouco.

CMG Paulo Roberto Gotaç



- Hospital? Bem o avisamos. O que aconteceu?
- Comigo, nada. Parei, como sempre, num posto para completar o 

tanque. Meio litro. Deixei próximo a bicicleta e fui tomar um café na loja de 
conveniência. Nunca fiz isso, sempre seguia direto para casa após abastecer. Aí 
aconteceu, vocês não vão acreditar. Ela desabalou em louca carreira, sozinha, 
sem controle, ninguém explica.

- Ela quem?
- A bicicleta.
Todos boquiabertos, alguns até sorriram furtivamente, achando que 

Laureano estava variando.
- E aí?
-Que podia fazer? Corri atrás dela. Um gato e rato incrível. E aconteceu. 
Atropelou um frentista e só foi parar ao colidir com um muro. A 

“vítima” teve alguns ferimentos e a minha máquina, quase destruída. Levei-o 
ao hospital de táxi. Fiquei lá durante toda a noite até ele ser liberado. 
Ainda hoje, Laureano não tem explicação para o insólito ocorrido. Nunca mais 
tentou um transporte alternativo. 

No seu íntimo, acha que a bicicleta, ao ser deixada para que ele tomasse 
seu café, sentiu-se meio abandonada, ambiente desconhecido, surtou... 

- Quem disse que coisas inanimadas onde deixamos algo de nós 
mesmos - carros, bicicletas, navios, etc - não têm alma?, pensava às vezes. 



Gostaria de ter vivido 
As noites da boemia 
Com o céu enluarado 
Com seresteiros apaixonados
 
Pegaria o violão 
E tocaria nas cordas 
Sonetos e modinhas 
Cantadas com minha paixão 

Sairia andando nas ruas 
Coberta de emoção 
Tocaria sob as janelas 
Derrubando corações
 
Com a chegada do dia 
Lindo, lavado pela noite 
Voltaria um pouco esguia 
Aos braços do homem que me vigia. 

Myrian Guanaes Rego

Tem gente que convida
Só por convidar
Tem gente que convida
Só para ganhar presente...
Tem gente que convida
E nem liga...
Tem gente que convida
Mas não tem tempo pro convidado!
E ainda reclama dos penetras...

Clari Machado



Quando penetro em teus olhos
Perco-me num infinito azul.

    E quando me vejo perdida,
    Na imensidão do teu olhar. 

   Sinto-me navegar 
No fundo do azul do mar. 

Às vezes, me procuro em você
E me encontro em teus olhos. 

Se eu precisasse 
De uma razão de ser 
A razão estaria em teus olhos. 

Porque em teus olhos
Eu encontro a luz, o brilho. 

Porque o brilho dos teus olhos 
Faz-me pensar 

Que estou navegando 
No imenso azul do mar. 
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       Os dias 14 de março (DIA NACIONAL DA POESIA) e 30 de 
abril (DIA NACIONAL DA MULHER) nos dão a oportunidade 
para homenagear aquela que foi em vida e, nos dias atuais, 
permanece como inspiração na luta da mulher brasileira pela 
dignidade humana, sobretudo da gente simples do interior do Brasil. 
E o instrumento dessa luta é a sua poesia.
       Simplicidade e obstinação são atributos que saltam aos olhos 
quando lemos a obra poética de Cora Coralina. Percebemos, 
também, que há uma ligação visceral de Cora com a poesia em 
estado puro. Isto se dá, por certo, devido à profunda interação entre 
ela, a criadora, e a poiesis, a obra realizada, o que nos conduz à 
convicção da impossibilidade de distinguir uma da outra, pois a 
nosso ver, são feitas da mesma substância, aquela que constitui o ser 
poético em essência. Para tanto, convém conferir no exemplo na 
página a seguir:

DIA NACIONAL DA POESIA 
DIA NACIONAL DA MULHER

CORA CORALINA - UM SÍMBOLO
                                                CF (Ref) Gilberto Machado

1 Anna Lins Guimarães Peixoto Bretas (20/8/1889 – 10/4/1985), nascimento: cidade de Goiás 
(Goiás Velho), em Goiás.
2 Extraído da pág. 96 do livro”Meu livro de Cordel – Cora Coralina” – Global Editora Ltda, 
São Paulo, 1987.



                                                            

                                                            Irmanadas na poesia
                                                            nos encontramos:
                                                            Quem vem vindo.
                                                            Quem vai indo.
                                                            Na roda viva da vida
                                                            girando se esbaldando
                                                            no encalço de uma rima fugidia.

                                                            Pegar no laço do pensamento
                                                            a rima feliz e plantar com amor
                                                            na divisa extrema do verso...
                                                            A chamada rima de ouro
                                                            que tem forma de chave de ouro.
                                                            E, dizer que há poetas consagrados
                                                            Que têm delas um chaveiro! 
                                                            
                                                            Com os dedos pegamos a luz.
                                                            Começou o seu tempo,
                                                            Meu tempo se acaba.
                                                            O esplendor de uma aurora.
                                                            O poente que se apaga.                                                     
       
                                                            Fui na vida o que estás agora.
                                                            Tu serás o que sou.
                                                            Nosso traço de união.
                                                            És o passado dos velhos.
                                                            Eu, o futuro dos moços.

TRAÇOS DE UNIÃO
                                                Cora Coralina
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Se o vento sopra cada vez mais forte 
Se a chuva desce pela encosta lisa 
Se cai o raio provocando a morte 
Se amarga vem a voz dessa juíza 

Se o rio sobe a encobrir as casas
Se a lama desce nos deslizamentos
Se o mar engrossa levantando as vasas
Se existe o medo em todos os momentos 

Então é hora de pensar em ti, 
No verde claro de teus lindos olhos, 
No teu carinho que jamais perdi 

Pra encher-me a vida com esperança nova 
De superar, de destruir escolhos 
Que submetem meu amor à prova. 

Luiz Carlos Albuquerque Santos
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Lucia Helena

Quem são elas?...

São charmosas, seguras, sempre unidas, 
convivem, inspiradas em Deus. 
No que for preciso, reunidas,
para bem viver a vida.

A cada instante, se integram, 
através de mensagens inspiradoras.
Não importando a filosofia, se agregam,
no estilo de vida, na religião.

A amizade faz parte desta irmandade,
sincera, incondicional.
Suas mensagens, tem alegria e humor
solidariedade, carinho, amor,

No momento certo agradecem,
com símbolos que inspiram cada coração.
São elas, as musas inspiradoras
que sabem conviver a cada emoção.

Quem as assiste evidencia
amigas sinceras, de sentimento, derradeiras.
Unidas e solidárias, comprometidas
em todas as horas, livres, mas, companheiras.

Junto à família se unem 
em mutirão, se amam,
convivendo em união.
Fazendo, “Só delas”
a vida bem vivida,
reunidas, em um só Coração. *“Só Delas” é um grupo no WhatsApp
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Mara Joaquim

CC Cleber Ribeiro

Eu queria ser o seu pincel 
de passar batom!
Para poder, lentamente, 
passear nos seus lábios, 
E durante o percurso, poder ir 
dando-lhe micro-beijo como 
cada uma das minhas cerdas. 

Se eu fosse o seu pincel de passar batom... 
Estaria por inteiro realizado. 
Pois, em uma extremidade, sentiria o toque suave 
dos seus dedos a me sustentar. 
E, na outra, passearia pela maciez dos seus beijos, 
umedecido pelo contato com o batom. 
Nesse meio tempo, ainda poderia apreciar, bem de pertinho, 
os seus dentes límpidos feito marfim.
E ao me aproximar dos seus lábios, perceberia, além do seu hálito 
delicioso e quente, a sua boquinha em formato de coração.

Ainda, extasiado pelo momento... 
Poderia observar, ainda que breve, os seus lindos olhos 
e muito bem feitos, pelo espelhinho que a sua outra mão segura.
 
E ao terminar o meu serviço... 
Poderia me deleitar com a expressão da sua face 
ao fazer o contato de um lábio contra o outro para espalhar o batom. 

E, então, permaneceria na expectativa, de, com sorte, 
poder ser novamente solicitado para corrigir uma improvável 
imperfeição no cantinho da sua boca.
 
E assim, poder reviver este ritual por diversas outras vezes! 
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Em que verdade está esta vida? Nos sonhos ou na realidade? 
Sei que um dia virá a resposta com a soberana majestade do 

destino, guiado ou não pelo dedicado livre-arbítrio
Até lá longa caminhada de esperanças que de repente se 

encurta, revivendo apenas lembranças de profundo amor e divino 
encantamento. 

Aprisionado por este sentimento quase cósmico perco a 
dimensão da verdade, nem sempre ao meu alcance mas vivente e 
inspiradora no meu inconsciente. 

Sinto-me um cofre de segredos sentimentais, mas atormentado 
por não saber abrí-lo para louvar seus tesouros.

Lá estão preciosas joias, como seu meigo sorriso, seu suave 
perfume, sua graciosa figura de mulher e sua delicada sensibilidade. 

Os espaços do tempo e da imaginação não convergem quando 
caminhamos com carinhosa lembrança - esta é a verdade que não se 
questiona, que não se extingue mas que inspira, cria e enobrece a 
alma. 

Creio que a verdade da vida se confunde com a felicidade em 
que vivemos, desejamos, conservamos e dignificamos. 

Coronel  Aluizio Garcia
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Lúcia Romeu

Segundo domingo de maio. 
O Dia das Mães bate à porta. 
E quando ela se abre, apesar de tantas frases feitas e lugares comuns, 
surge um dia especial! 
A diferença de como encaramos essa data está no olhar e na sensibilidade 
de cada um. 
Pode se tornar um dia comum, extraordinário ou sofrido ---- isso vai 
depender da memória afetiva do filho que repensa seus amores e o fluxo 
eterno das coisas. 
Nada é permanente, a não ser a mudança. 
Daí a necessidade de se driblar o efêmero com a certeza do Amor. 
Neste dia, portanto, se você ama sua mãe, diga que a ama em alto e bom 
som. E mais uma vez. 
Economizar amor é avareza ... não conte moedinhas de afeto. Diga que a 
ama! 
Repita muitas vezes ... sua mãe vai ouvir isso como uma melodia celestial 
e pensar em seu íntimo: "diz de novo!" 
Dizer não dói. Quanto mais o amor circula, mais amor a gente tem. 
Mas diga agora quando ela pode ouví-Io. 
Não deixe para depois. Depois é sempre duvidoso ... 
E se você não tem mais sua mãe presente, mesmo na convivência com 
essa ausência interminável, repita em silêncio que a ama. 
E chore muito essa imagem vazia... 
Afinal, o fato de sermos experientes, vividos e bem resolvidos não cria em 
nós uma blindagem aos sentimentos profundos de tristeza ou dor. 
Ao menos não diante de perdas tão significativas! 
O fato é que nada é natural em se tratando de Amor no Dia das Mães. 
Perder a mãe ou tê-Ia junto de si, nos leva, a todos, de volta a infância e a 
sentimentos atemporais poderosos! 



9

Beto Cunha

CMG (FN) Ref Wilson Soares Diniz  

Robert Johnson diz que não há contrários 
entre o homem e a mulher. 
O choque dos contrários, 
as dificuldades do entendimento estão na 
concepção da necessidade de conjugação 
e de complementação. 
O homem, como Parsifal, do mito, 
busca a meta da plenitude e não da perfeição. 
A mulher, como Afrodite e Psiquê, 
dos mitos, a fúria e pureza caracterizadas. 
O conhecimento mútuo deve ser a base da relação, 
como no mito de Tristão e Isolda - romântico, harmônico. 
Qual Jung- “mitos e arquétipos”, eu me lembro de nós, 
hoje, neste quase Natal, tão difícil.

De tanto beijar tua boca,
Meus lábios viraram mel.
De tanto olhar os teus olhos,
Pude ver a mais linda luz do céu.
De tanto afagar teus cabelos,
Senti a mansidão do mar.
De tanto acariciar teu corpo,
Senti o êxtase de amar.
De tanto dizer que te amo,
Não sei outra palavra falar.



 
 

Jovem, alegre, hospitaleiro nos seus quatrocentos e cinquenta anos. 
Este é o meu Rio de Janeiro, 
com suas praias e montanhas que a todos encantam. 
Montanhas altares sacros: Pedestal do Cristo Redentor 
com seus braços abertos. 
abençoando seus filhos, legítimos ou adotados.  
Da igreja da Penha, com 365 degraus, 
onde fiéis pagam promessas por graças alcançadas. 
Da Capela Nossa Senhora da Pena, 
protetora dos escritores, em Jacarepaguá.
Rio, com seus parques e jardins aconchegantes: 
o Parque do Flamengo que margeia a 
linda praia de ondas espumantes, fazendo um brinde aos visitantes,
aos pés do monumental Pão de Açúcar. 
Copacabana, a "Princesinha do Mar", 
com lindas mulheres faceiras que mais parecem sereias.  
O Passeio Público, frequentado por jovens sonhadores à procura de amores. 
O Campo de Santana, habitado por aves exóticas, cotias e micos. 
A Quinta da Boa Vista, antiga residência dos imperadores, 
que guardam em seus salões segredos de amores, paixões e intrigas, 
onde reis, rainhas e embaixadores traçavam os destinos do povo. 
A Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, 
com sua flora e fauna abençoadas pela mãe natureza. 
O Maracanã... Ah! O Maracanã, a cada gol os torcedores vibram 
e cantam com emoção o hino do time do coração. 
A arquitetura do imponente Teatro Municipal, palco da arte, 
que acolhe os grandes espetáculos do mundo. 
O Clube Naval, o Museu e a Biblioteca Nacional, em estilo ec1ético, 
um toque parisiense na Avenida Rio Branco, orgulho de cidade. 
O charme da sala Cecília Meireles, onde são realizados consertos e saraus.
A boemia da Lapa e Santa Teresa com o tradicional bondinho. Que saudade! 
O Paço Imperial, primeira residência da Corte Portuguesa no Brasil, que 
testemunhou acontecimentos históricos, 
como a assinatura da Lei Áurea e o "Dia do Fico". 
A bucólica Paquetá, com charretes, bicicletas e pedalinhos 
a percorrem as famosas praias da eterna "Ilha dos Amores". 
Quem conhece o Rio, não esquece suas paisagens, 
o calor e a alegria do seu povo. 
O Rio que o poeta inspirado batizou de "Cidade Maravilhosa". 

Nina Fernandes
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Celi  Luz 

Ainda é muito cedo
encontro a lagoa quieta
mas não adormecida
ela pulsa no sempre. 
No respaldo da cadeira
os braços jogados 
a música da manhã 
que parece adormecida,
de repente, sirenes abusivas
caminhões roncadores
escavações, apitos
que parecem agressivos.

No silêncio de mim
guardei suaves cantos
conversas improváveis
inusitado jardim.

Claros se descortinam 
cheios de ousadia
crua varanda se debruça
nenhum cão habita
nenhuma criança pula
nenhuma flor se abre
mas, ainda é muito cedo
a orquídea forma botão.
Há sempre uma algazarra
e, um pedido de cão
a povoar uma saudade,
porque ainda é cedo, não, tarde.
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Wagner Fraguas
 

O entardecer é uma hora sublime,
É a hora da Ave Maria! 
É a hora em que os pássaros
Recolhem-se para o descanso
E no outro dia, cantar no alvorecer!
É a hora em que o sol debruça
Nas montanhas com seus raios dourados,
Iluminando as árvores frondosas,
Tornando-as douradas, quentes,
Com um dourado avermelhado,
Com a suavidade do seu calor 
E recolhe-se para, no outro dia,
Voltar a nos aquecer!
Assim é o entardecer da Terra onde vivi!
Os pássaros recolhem-se alegremente
Pois, tiveram um dia feliz, cantando!...
E, assim, como uma sinfonia de cores e sons,
Aos poucos silencia e vai anoitecendo,
Para nos recolhermos e descansarmos
Para no outro dia, começarmos
Tudo de novo, todos em harmonia,
Para seguirmos em paz no alvorecer
Desta grande Nação!



No Cinema...
Estou na terceira idade
E há muito, tinha vontade
De, ao cinema, voltar...

Isso já faz muito tempo
Pois desde o meu casamento
Eu lá nunca pude estar

Filhos pequenos, tarefas...
As razões, somente, estas
E o Cine ficou pra trás!

E depois de muitos anos,
Alegrias, desenganos...
A um Belo Cine eu voltei.

Um Belo Cine, «non vero»
Pois até esquecer, eu quero
Das mudanças que encontrei!

Existem salas e salas
Gritinhos, risos e falas
Lanchonetes, pra valer!

Pipoca em sacos enormes
“Refris” em copos uniformes
Tudo ao gosto do freguês!

A poltrona, deslizante,
Não me deixou confiante,
Nem sentar-me de uma vez...

A tela, Báh! Que tamanho!
O som forte, tão estranho,
Nem parecia, português!

As imagens, coloridas,
Passavam lá tão corridas
Que eu, nem podia ver!

E nesse ambiente bizarro
Eu me senti como um carro
Andando, sem direção!

E vi meu passado à frente
O «Metro» de antigamente
Que doce bela emoção...

E o filme foi terminando,
Todos, de pé, se empurrando
E eu sem sequer entender!...

Então me vi, perguntando,
Aos netos, todos me olhando:
Que filme, mesmo, eu fui ver?

Zeloanda Ribas



Acesse a revista Mare Nostrum pelo site:www.clubenaval.org.br
Entre em contato conosco pelo e-mail: circuloliterario@cnsocial.org.br

Aos prezados autores que nos dão a honra da participação 
nesta revista literária:
 Temos o prazer de convidá-los para comparecer ao 
encontro de poetas e escritores que têm os seus trabalhos 
publicados nesta revista. O evento ocorrerá na 4º feira do início 
de cada trimestre (excetuado o 1º trimestre, devido ao recesso 
anual). Aproveitaremos aquela oportunidade para avaliar a 
qualidade da revista, recém editada. É intenção divulgar por e-
mail, telefone, ou outro canal disponível de comunicação, a data 
precisa desses encontros.
 Lembramos, também, que as nossas reuniões semanais 
ocorrem, sempre, às quartas-feiras, a partir de 14:30h na sala 
COMTE RONCHINI, no 5º Andar da Sede Social do Clube 
Naval. 

Por fim, reafirmamos o que já foi dito aqui (edição nº 62): 
“UM CÍRCULO LITERÁRIO PODE PRESCINDIR DE SEU 
VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO (no caso, a Revista Mare 
Nostrum), MAS ESSE VEÍCULO JAMAIS PODERÁ 
PRESCINDIR DE UM CÍRCULO LITERÁRIO”. Portanto, 
reiteramos o convite para que participem, sobretudo, com a sua 
presença física e, não somente com a “virtual”, da vida do 
CÍRCULO LITERÁRIO DO CLUBE NAVAL.

Agradecemos, desde já, o seu prestígio e gentil atenção!

A  COORDENAÇÃO


