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REVISTA DO

c lube n aval

C

om imensa satisfação presidi a Sessão Solene
alusiva às comemorações da Independência
do Brasil. O Clube Naval não poderia deixar de
fazê-lo. Desfrutei da oportunidade de dirigir-me
ao Corpo Social, mesmo de forma virtual, antes da
alocução do Professor Paulo André.
Confesso também a nossa satisfação em testemunhar o aumento da frequência dos sócios em nossas
sedes, especialmente no Departamento Esportivo Piraquê e no Departamento Náutico Charitas. Estamos
no regresso das atividades de forma paulatina, com
assessoria médica, em respeito à Ciência e, sobretudo, atentos à proteção do Corpo Social e dos nossos
funcionários.
Agradeço a todos pela compreensão e observação
aos protocolos estabelecidos para garantir a nossa
proteção.
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As informações e opiniões
emitidas em entrevistas, matérias
assinadas e cartas publicadas
são de exclusiva responsabilidade
de seus autores.
Não exprimem, necessariamente,
informações, opiniões ou
pontos de vista oficiais da Marinha
do Brasil, nem do Clube Naval,
a menos que explicitamente
declarado.
A transcrição ou reprodução
de matérias aqui publicadas,
em todo ou em parte,
necessita da autorização prévia da
Revista do Clube Naval.
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Cordialmente,

Eduardo Monteiro Lopes
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Os artigos enviados estão sujeitos a
cortes e modificações em sua forma,
obedecendo a critérios de nosso
estilo editorial.
Também estão sujeitos às
correções gramaticais,
feitas pelo revisor da revista.
As fotos enviadas através de e-mail
devem medir o mínimo de 15cm,
em jpg ou psd, com 300dpi.
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