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Homenagem aos professores.
Foto do Colégio Naval.

Independência denota aquisição 
de responsabilidade e proposição de  
resultados positivos: conquistas  
solidificam independência. 

Os óbices são estímulos para a 
criação de cenários promissores, 
através da: educação, a maior arma; 
cidadania,  a  maior conquista;  
prosperidade, o maior alicerce; paz, o 
melhor ambiente; saúde, que torna 
possível trabalhar.

Mesclando linguagens de 
comunicação o Círculo Literário 
cumpre a missão de reverberar cultura, 
utilizando o idioma nacional como 
arma de integração e soberania.

Homenageamos nesta edição, a 
Independência do Brasil, em 07 de 
setembro e o Dia do Professor, em 15 de 
outubro (pág. 3).

Viajar! Buscar, mar em fora, 
Outras plagas, outra gente...(pág. 5).

A dimensão da criatividade 
literária publicada no Mare Nostrum é 
exemplo de que sempre haverá 
oportunidade para que todos possam 
versar sobre o universo de suas 
emoções.

Minhas rimas, muito simples, 
S e m  r e b u s c a m e n t o ,  s i n g e l a s ,  
T r a z i d a s  p e l o  s e n t i m e n t o ,  
Pura emoção, assim são elas (pág.20). 

Velas ao vento...

CMG (Ref - FN) Gil Cordeiro Dias Ferreira 



O Círculo Literário do Clube Naval homenageia, nesta edição, os nossos 
professores, ao ensejo do transcurso do Dia do Professor, em 15 de outubro.
       Ao iniciarmos esta matéria, se faz necessário reafirmar ser dever de todo o 
cidadão alfabetizado reconhecer a importância do professor para a sua formação 
educacional e na forja de seus valores morais e éticos.
   E quem não se lembra da sua primeira professora, dos distantes tempos da 
infância? Por certo, experiência das mais marcantes!
    Mas, infelizmente, nos dias hodiernos os professores não têm mais o 
prestígio que possuíam no passado e o respeito a eles devido. E, poucos se dão conta 
do fato de que se hoje alcançaram uma posição na sociedade, sendo profissionais 
bem-sucedidos nas mais diversas áreas da atividade humana, a base de todo o 
conhecimento adquirido deveu-se aos nossos primeiros professores, sem a menor 
dúvida.
    E se estamos a exaltar os professores que nos acompanham ao longo de 
nossa vida, não poderíamos deixar de fora aqueles que, no âmbito da Marinha, 
como de outras instituições, incluindo as co-irmãs das Forças Armadas, preparam 
os futuros oficiais e praças para bem desempenhar suas funções. Assim, é por dever 
de justiça que, também, homenageamos um dos mais destacados professores que a 
Marinha do Brasil teve. Fazia parte do Magistério Militar da Marinha. De pronto, 
nos vem à memória, o saudoso Almirante João do Prado Maia, a respeito de quem 
passamos a transcrever breve biografia, extraída do livro “Poetas nas Bandas do 
Mar – Uma Antologia. João do Prado Maia e outros marinheiros Poetas”, iniciativa 
da APRAMA (Associação Almirante Prado Maia) : “Nasceu em Belém do Pará. 
Ingressou na Escola de Aprendizes Marinheiro em 1911. Na Primeira Guerra 
Mundial serviu na DNOG. Autodidata, aprovado em concurso, foi nomeado como 
Vice-Almirante. Poeta, escritor, filólogo e pesquisador, sua obra literária inclui 
livros didáticos, históricos e de poesia...”.
     E não poderíamos concluir esta homenagem, sem que destacássemos o fato 
de esse “Homem do Mar”, além de ter contemplado os mistérios insondáveis do 
mar, esquadrinhou com leveza e sensibilidade a alma do marinheiro de todos os 
tempos. E, portanto, se enquadra, à perfeição, no modelo de brasileiro que teve o 
privilégio de reunir a um só tempo em seu ser as qualidades de Marinheiro, 
Professor e Poeta. Que Deus seja louvado! Prado Maia foi um afortunado exemplo, 
a dignificar a Marinha, o que muito nos honra, e nos inspirou a escolhê-lo para ser 
símbolo desta despretensiosa homenagem. Ele perfila ao lado dos nossos valorosos 
Mestres civis, de todos os tempos. 

       

Homenagem aos ProfessoresHomenagem aos Professores
CF (Ref) Gilberto Rodrigues Machado
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Comissão organizadora: Almirante Valbert Lisieux Medeiros de Figueiredo... [ET alii], editor José Nazar, Rio de Janeiro, Cia de Freud, 2007.
Divisão Naval de Operações de Guerra.
Ver à página 5 desta revista, o poema “CANÇÃO MARUJA” que ilustra a presente matéria.
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Telma Sebadelhe

Egeu, Mármara, Meditarrâneo, Cáspio e outros muitos mares 
espalham suas águas pelas praias e rochedos do mundo, quebrando-se em 
ondas de suave música.

Em alguns lugares suas águas são mornas, quentes, frias e até mesmo 
gélidas; azuis como águas marinhas, verdes como esmeraldas ou 
transparentes como cristais.

Suas brancas espumas parecem delicadas rendas enfeitando os mares 
e depois se desfazem ao sopro da brisa ou de forte vento.

Preamar e baixa-mar fazem suas águas oscilarem num ritmo constante 
e harmonioso; à noite a lua traça um brilhante caminho de luz sobre a 
superfície dos mares.

Salgado em sua composição química e ao mesmo tempo doce em sua 
beleza, mistério e fascínio que inspiram poetas, amantes e sonhadores.

Mare Nostrum, nosso lindíssimo, misterioso e encantador mar, 
benção de Deus para a humanidade.



Não me sinto bem em terra,
Meu desejo é navegar:
Sou marinheiro de guerra,
Adoro a vida no mar.

     As ondas cantam cantigas
     De adormecer, de embalar,
     Ao sopro de auras amigas
     No instante crepuscular.

          E na hora incrível, medonha,
          Da tormenta e do escarcéu,
          Nos vagalhões o mar sonha
          Subir, impávido, ao céu

                De qualquer jeito amo o oceano,
                Que é meu sonho, meu prazer.
                Passa um ano, vem outro ano,
                Só nele quero viver.

                     Não me sinto bem em terra,
                     Meu anseio é navegar:
                     Sou marinheiro de guerra,
                     Adoro a vida no mar.

                           Feliz quem segue o pendor
                           Que ao berço lhe vem primeiro.
                           Nunca sonhei ser doutor.
                           Sempre quis ser marinheiro...

                                 Viajar! Buscar, mar em fora,
                                 Outras plagas, outra gente...
                                 Ver novo céu cada aurora,
                                 Nova estrela cada poente...

Alte. João do Prado Maia

Alte. João do Prado Maia



Tamoio  *  

Seu nome Tamoio 
Homenagem a um povo guerreiro 
De raízes indígenas, 
E de sangue brasileiro 

Desfilando nosso orgulho 
De maneira sutil e silenciosa 
Trazendo consigo a marca, 
Da cidade maravilhosa 

Patrulhando nossas águas 
E defendendo nossa costa 
Assim ia o Cetáceo dos mares 
Mais conhecido como Orca 

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

*Submarino Tamoio.

Filippe Pereira R Barbosa. 

 

Em meio as profundezas 
Dos mares ali ele estava 
Comandando sua área 
Como se estivesse no mar deJava
 
O que poderia descrever 
Essa nossa gratidão 
De tê-lo como primeiro 
A alcançar tal imersão 

20 Anos de História, 20 Anos de Glória
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Há quem diga que ele está velho 
Só por completar seus 20 anos 
Mas emocionou muita gente 
Navegando nos oceanos
 
Primeiro submarino brasileiro 
Feito para guerrear 
Guarneceremos qualquer faina 
Que tivermos de enfrentar
 

Completando 20 anos 
Sua história não acaba aqui 
Mergulhamos nas lembranças 
Da pátria amada servir 

A ti Brasil serviremos 
Em meio as muitas águas 
Aqui nós temos marinheiros 
Até debaixo d'água
 
É com nobre sentimento 
Que hoje venho agradecer 
A todos que nele servem 
E cumprem sempre o seu dever. 



 
Não deixo que 
Me entendam 
E decifrem 
Sentimentos guardados 
Que trago comigo. 
Tenho medo que me 
Devorem. 
Não entrego sorrisos. 
Aos que me olham 
Respondo com um 
Olhar sorrateiro. 
Para aqueles que me 
Fazem perguntas 
Querendo desvendar 
Mistérios que por serem 
Tão meus 
Já nem me lembro mais deles, 
A esses respondo por enigmas, 
Hieróglifos, 
Que se bem interpretados 
Talvez cheguem à chave 
Do baú de recordações 
Que eu vou te contar, 
Em segredo, 
Está em meu modo simples de olhar 
Para você. 

CMG (Rm1) Nilberto



CMG (Ref - FN) Wilson Soares Diniz

Pinhas, espias, cabos e portalós. 
Vai singrando os mares, barco valente. 
Vai com outros ou vai só 
pelos mares, pelas terras, com a gente.
 
Leva no bojo a palavra amiga, 
o marujo bravo, a cultura irmã, 
enquanto o mar lhe diga 
segredos doces junto à casca terçã.
 
Vai, barco velho e destemido, 
ensinar, a domar o mar, 
ensinar a encontrar o gemido 
das sereias, que cantam ao luar. 

Vai, barco velho, contar histórias 
pros jovens, de suas lutas bravas, 
relembrando tempos de glórias, 
de gentes que já foram escravas.
 
Vai, que hoje, na despedida, 
o mar chora a cada batida 
e todos choram a partida 
do velho barco que deixa a vida.

Despedida do CT Acre



Mar calmo, mar grosso...
Oceano de mar, tenebroso!
Voo na água fria espumosa!
Espuma de água tenebrosa.

Vou atento no oceano descobrindo os rumos,
Na direção do movimento das ondas do mar!
Percorrendo as milhas no caminho do oceano...
Desbravando as montanhas de águas do mar!
Vou passando por vagas das ondas de ar !

Vejo no horizonte o sol se por...
Vejo no horizonte o sol nascer !
Vejo no horizonte o semblante oceano !
Vejo no horizonte a terra transparecer ...

E assim vou caminhando de mar em mar !
E assim vou remando de oceano em oceano!
E assim vou passando pelas águas do mar !
E assim vou chegando na terra, mar e terra ...

Quanta beleza refletiu em minha mente ...
Quanta grandeza refletiu em minha conciência !
Que nunca parei de pensar e bem viver...
Sem deixar de ver o tempo do mar, no oceano... 

Viajando 
em alto mar

CMG (Ref) Agnaldo Xavier Furtado 



O mar e o poeta
O mar me fez
calar:

sua profundidade, sua desmedida
presença,

o torvelinho das expectativas
sem solução,
mergulhos imaginários que perseguem
o infinito desejo,

a perda do sentido
(ou dos sentidos)
do adeus,

a fuga dos horizontes
imperscrutáveis,

a multiplicação das ondas
no açoite vário
dos ventos.

E, por calar-me
ante o mar profundo,
recolho, em meu silêncio,
a dimensão
de estar só.

CMG(Ref) Lucimar Luciano
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na catraca do estômago bola de pingue-pongue 
matará albatroz inocente onívoro das ilhas 
não mais isoladas pelo oceano 
indicado para se jogar o lixo. 
Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, 
desarticulados do Ártico, 
tentados a desarticular o Antártico.
 
o peixe voador voa para
fugir do mar infectado pelo pus 
do abscesso civilizatório. 

a bióloga cata esferovites, 
metais e peças de plástico 
no bucho do albatroz onívoro,
ave alimento das ratazanas,  
ratos e ninhos de camundongos, 
em paz para comer os albatrozes, 
na alva e nos crepúsculos e nas tardes 
dos programas televisivos do National Geographic, 
Inspiring people to care about the planet since 1888. 

E quando anão 
cavalgar ornitorrinco Fabio Daflon



Para  o meu pai
Nunca mais voltará. 
Não virá para me abraçar, 
Não chegará,
Não me fará ninar. 
Nunca mais ouvirei meu nome chamar 
Nem sua voz gritar. 
Não mais será. 
Foi embora de vez 
E lembro de tudo que fez 
Só o bem, sem cansar, 
Sem desistir, sem desanimar. 
No som das suas músicas 
Fico nele a pensar 
Com uma saudade 
Que não vai passar. 

Daniela de Oliveira Coimbra

Papai Léo*

Homenagem póstuma ao Engenheiro Dr. Léo Serejo Pinto de Abreu

Cumpriste o verdadeiro rumo norte 
Q'uinda jovem traçaste à tua vida 
Sem apelar aos rituais da sorte 
Ou suplicar na reza preferida 

Não evocavas santos de suporte 
Nem amuletos de força sabida 
Dizias que o viver após a morte 
É uma ilusão fanal pré-concebida 

Sem referência ao nome de Jesus 
Mantinhas o respeito pela cruz, 
Erguendo alguém que te caísse aos pés. 

Do teu rebanho e dos parentes teus 
Ungiu-te o amor, e, assim, filho de DEUS 
Viveste entre Marias e Josés. 

CMG (Ref) Sylvio Sampaio (In memoriam)
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Eu vi
 
Eu vi 
Ao longo do meu caminho 
E muitas vezes sozinho 
Eu vi o entardecer. 
As estrelas já surgindo, 
Um vento frio soprando 
E aquela névoa caindo.
 
Eu vi. 
À noite de lua cheia, 
Vi cantar uma sereia, 
Vi gnomos, querubins 
Vi fadas e vi magia 
Que nos encantam a vida 
E os sonhos do dia a dia.
 
Eu vi. 
Ao longo da minha estrada 
Muita gente sendo amada 
E muita gente odiando. 
E também vi alegria 
No rosto de quem chegava 
E tristeza em quem partia.
 
Eu vi.
A verdade e a mentira, 
Muito amor e muita ira, 
Vi a fé e a heresia. 
Vi a serpente e a maçã, 
Vi o bem e vi o mal, 
Eu vi Deus e vi satã.
 

 
Eu vi. 
Que no decorrer dos anos 
Há acertos, há enganos, 
E também há desencontros. 
Lembranças do que vivemos 
E até mesmo a saudade 
Daquilo que não tivemos.
 
Eu vi. 
Nesta minha longa andança 
A fome de uma criança 
E velhos tristes chorando 
Vi gente desesperada 
Fugindo cheia de horror 
De uma casa desabada.
 
Eu vi. 
Vi heróis e vi vilões, 
Vi cordeiros, vi leões, 
Vi os fortes e vi os fracos.
O predador e a caça, 
Vi quem ofende e ataca, 
Também quem beija e abraça.
 
Eu vi. 
Eu vi gente arruinada 
Sofrendo sem dizer nada 
Escondendo a sua dor. 
E vi quem nunca se apraz, 
Que parece que tem tudo 
Mas que sempre pede mais.
 

 
Eu vi. 
Vi o amor e vi a paz 
E vi a guerra que traz 
A dor e a desesperança. 
Vi corpos entrelaçados 
Cheios de ternura e afeto 
E vi corpos mutilados.
 
Eu vi. 
E eu vi então finalmente, 
Bastante triste e descrente, 
Eu vi o tempo passar. 
O que deixei de fazer, 
O que fiz e não devia, 
Vi o que deixei de ver. 
  

Comte Agostinho Fortes
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Nasci com o dia, morrendo, bradando 
"Eu volto"... 
Fiz-me criança, cresci, alegrei-me, 
Virei meia noite, noite de meia idade. 
Encobri romances, 
Serenos, ardentes, furtivos. 
Servi de abrigo a tentativas 
Legais, clandestinas, frustradas. 
Acolhi bêbados, em zigue-zague, 
Exauri damas da noite, cansadas 
Protegi cafetões, brutamontes. 
Acompanhei navegantes, em vigília, 
Embalei vigias, sonolentos. 
Ouvi cantores, cantigas, 
Sumindo, enquanto eu avançava. 
Quase no fim, madrugada. 
O dia, chegando. 
Sua vassoura, espanando-me. 
Acabei. 
Renascerei quando o dia, 
Morrendo, bradar, de novo 
"Eu volto".....

Sou a noiteSou a noite
Paulo Roberto Gotaç
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Mara Joaquim

Das coisas do coração
CF(T) Cleber Ribeiro da Silva 

Das posses e das coisas não ditas 
Das coisas não esquecidas...
Das coisas benditas. 
Das coisas ditas com emoção!
 
Do que é o certo ou o errado 
Do que é mais sagrado 
Da mais doce ilusão!
 
Do amor não correspondido 
Da nossa vida em perigo 
Da arte de se dizer um NÃO!
 
Assim é a vida descrita 
Pelas imagens da alma 
Pela vida vivida 
Pelas coisas do coração! 
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Voei. 
Pelos ares livremente surfei. 
Os pensamentos 
do meu corpo saltaram, 
e a imensidão, livres, ganharam.
Uns foram muito longe, 
e desapareceram com num passe mágico. 
Outros, felizes, voltaram, 
E no meu ser se reintegraram, 

 
Preferindo a cumplicidade profana 
de um comum mortal, 
à liberdade sacrossanta do infinito 
Voei... voei... 
E com meus fiéis pensamentos, 
em terra firme pisei. 
Não é que o homem tem 
Tendência ao pecado?! 

Pensamento e pecado Sergio Vianna

Lucia Romeu

Sim, eu já ouvi uma música 
Que ninguém ouvia 
E uma voz que me conduzia 
De dentro pra fora de mim 
Persegui tanto a luz no fim do túnel 
Pulei infinitos espaços no tempo 
Quase cheguei ao começo do arco-íris 
Tentei alisar os cabelos crespos do vento 
Foi difícil me libertar 
Da rede que o destino 
Joga pra nos moldar. 

Tanto que eu lutei 
Que finalmente cheguei 
Ao espaço sem limite da harmonia 
Agora consigo livremente 
Compor minha própria melodia 
Sem me importar 
Se só eu a ouço tocar 
Acertei finalmente o giro do caleidoscópio 
Vejo claramente como tudo se encaixa no lugar certo 
Pra quem é fiel ao seu sonho 
E segue sua estrela de perto.

Ser diferenteSer diferente
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Da caçula ao futuro
Beto Cunha

 
De meu, nada tenho. 

De você, o seu amor.
 
De nós, Mariana. 

De Mariana, a continuidade. 

Da continuidade, a esperança.
 
Da esperança, o futuro.
 
Do futuro, os inventos.
 
Dos inventos, a cura, o respeito e a paz.
 
Da paz, o descansar do poeta. 

Do poeta, a rima, a prosa e a lembrança,
 
De um eterno sonhador. 



Gilson Zulu Ramos

Que vontade de chorar! Virgem. 
Flor amorosa! Desvirginou. 
Daí o primeiro! Origem. 
De calado chorão! Joaquim. 
Ave Pixinguinha! Querubim. 
De origem europeia! A si recriou 
Viraste tão brasileiro! Inteirinho.
Não tens mais sinais! Procriou.
Se não o próprio! O puro chorinho.
Brasileiro! Brasileirinho. 

Chorinho 
Brasileiro

9
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Versar: “Sempre haverá uma 
poesia popular sem arte, e poetas 
populares sem apuro gramatical e 
métrica, versejando com o falar da 
gente rústica”.
(Olavo Bilac - Últimas Conferências p.23)

Confissão CarIos CasteIar

Sei, com certeza, 
Que poeta não sou. 
Da métrica, pouco entendo, 
Apenas escrevo, versejando vou.
 
Minhas rimas, muito simples, 
Sem rebuscamento, singelas, 
Trazidas pelo sentimento, 
Pura emoção, assim são elas.
 
Verve, um dia, hei de ter, 
Rimas e métrica dominar, 
Sonhando poesia, versejando. 

Poeta pudesse ser, 
Versos rimar, metrificar, 
Vivendo poesia, poetando.

Olavo Bilac



No fraterno convívio com a solidão e a saudade vivo colhendo 
pedaços do passado para consolar o entristecido presente, sem coragem de 
entreabrir as janelas de angustiante e desconhecido futuro. 

Sei que não será apenas com palavras, mas sim com palpitantes 
impulsos sentimentais que serei sacudido de apático estado de espírito para 
uma verdadeira paz espiritual. 

Talvez assim possa rever minha vida, açoitada por fatalidade, por 
indescritível tempestade do destino, por irreparável perda. 

Vasculho o vazio, o silêncio e a própria imaginação para revê-la, para 
ouví-la, para saudá-lá. 

Debalde insisto em tê-Ia presente, apenas posso reavê-Ia na melodia de 
sua preferência, que tanto ecoava em minh’alma com sua meiga e bela 
imagem de mulher. 

Creio que serei sempre um permanente viajante ao passado para  
viver o que amei, o que perdi e o que não esqueço. 

É verdade, não preciso enfatizar, que solto do peito o triste 
coração para dizer do meu amor, da minha saudade e do meu pedido de 
perdão. 

Que a felicidade seja sua eterna companheira na divina 
dimensão que Deus há de conceder a você. 

Enxugo, querida, meu rosto pois não posso impedir que as 
lágrimas saltem dos meus olhos, de minh’alma, do meu coração. 

Suplício 
de uma saudade

Cel Aluizio da Cunha Garcia
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Mais belo – e de difícil descrição literária – tema não se poderia 
conceber. Tantos e de tal maneira expressivos os anseios a dele sobressair, que a 
prosa não é bastante. Represento-o poeticamente, usando apenas a letra “C”. 
De casa. De chão. De crença. De cidadão. De céu.

Comprar casa... Como concebê-lo? Cabana, choupana, choça, casebre, 
cidadela, castelo! Cara cônjuge, caminha comigo! Corram, crianças! 
Conquistemo-la. Competição... Concurso, cabeça... Casa... Concluam-se 
choros, cálculos, crescentes cobranças, comissões, cifrões! Consecução 
cotidianamente conjecturada... Cômodos claros, condizentes, coloridos... 
Casa... Coração... Cama, cabeceiras, cadeiras. Casa, cabedal! Casa 
campestre... Cães, carneiros, cavalos, cincerros... Cozinha cheirosa, caçarolas 
cobreadas, caninha, comida! Casa, convívio: ceia, comensais, colóquio, 
camaradagem... Casa? Caçada! Cadê cacau? Conquanto... Casa, calma... 
Calçar chinelos, cachimbar, conversar... Comprar casa? Considero-me curtido, 
cansado, calejado... Casa... Campinas circunjacentes, camélias, cravos... Céus! 
Cidade cheia, cinzenta, congestionada, confrangedora, calorenta, criminosa. 
Chega! Casa... Cantam canários, colibris... Crepúsculo: candelabros, 
candeeiros, candura! Cedinho: café, canela, canecos, cigarros... Córrego, 
cachoeira, canoa, caniço... Casa, crença: campanário, capela, coros, 
confissões. Casa? Comunhão! Concluo: comprar casa? Combater! Competir! 
Concurso? Cartada, caneta, crônica, chance, chaves! Casa como contei: 
construção colonial, cantaria, caminhos cascalhantes, charretes, caçulas 
cirandando, canteiros circulares, cálido colo carinhoso... Como concebo 
comprar casa? Claro! Como cruzar colinas, cordilheiras, calvários! Chegar, 
conquistar, celebrar, criar, centuplicar, crescerem cãs, chorar, cruzes cravar. 
Cinerar! Cintilar!  Comprar casa... Como citá-lo, caro correspondente? 
Compreende: concorro com cântico clamoroso, clamor cortês, cantata 
citareda... Clímax! Conseguirei! Concretizarei! Confirmarei! Com confiança, 
com certeza, com convicção. Com cérebro. Com coração. Com coragem. Com 
Cristo!

Casa Casa com 

CC   1º lugar no concurso nacional promovido em 1977 
por Revista Casa e Decoração e Casas pré-fabricadas 
Brotto, texto de até 30 linhas sobre o tema:
“O que representa para a família a compra de casa 
própria”. O prêmio foi uma casa pré-fabricada. 
Revista Casa e Decoração, Ano VIII, nº 38, 1978)

CMG (Ref - FN) Gil Ferreira



Quadrinhas 
de assaz azul

De manhã abro a janela 
Para o céu a circundar-me 
E vejo que o azul domina 
Sem jactância, sem alarme.
 
          À tarde olho de novo 
          Para as bandas do poente 
          E vejo que azul é o fundo 
          Pro dourado recorrente.
 
                 Se examino com cuidado 
                 Do mar distante o horizonte 
                 Só percebo a cor azul 
                 Como a jorrar de uma fonte.
 
                           Mais perdurável que tudo 
                           Em tanto embevecimento 
                           É esse azul dos teus olhos, 
                           De minha dor o acalento.
 
                                    Pai Nosso que estás no céu 
                                    Santificado o teu nome, 
                                    Pois ao querer declarar 
                                    Da beleza o codinome, 

                                             Usaste tua palheta 
                                             E pintaste de igual cor 
                                             O céu, o mar e os teus olhos, 
                                             Igualando-os no fulgor. 

Luiz Carlos de Albuquerque Santos



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


