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Marinha do Brasil!
Defesa da Pátria 

e da Soberania!

Ontem, hoje, sempre!

Marinha do Brasil!
Defesa da Pátria 

e da Soberania!

Ontem, hoje, sempre!

11 de Junho: A data magna da Marinha do Brasil!
Nela comemoramos a vitória na Batalha Naval do 

Riachuelo pelo ilustre Chefe, o Almirante Barroso. Dele 
destacamos o sinal que mandou içar no mastro da Fragata 
Amazonas para os seus navios subordinados: “O BRASIL 
ESPERA QUE CADA UM CUMPRA O SEU DEVER”. 
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CF(Ref-IM) Osmar Boavista da Cunha Junior
Homenagem à Batalha Naval do Riachuelo
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Copa do Mundo no Brasil após 64 
anos, a primeira foi em 1950. Em babel 
ecoa a vontade de vencer. Futebol é 
motivo, fair play o exemplo, a 
competência dignifica a vitória, surge o 
campeão. 

O Círculo Literário é um time 
vencedor, a arte literária sua motivação. 
Fundado em 18/2/1998 sob supervisão do 
Assessor Cultural CMG Carlos Alberto 
de Almeida Pereira da Silva, coordenação 
do CMG Colbert Demaria Boiteux e vice-
coordenação do CMG Nelio Ronchini 
Lima: “Promover o intercâmbio com 
Órgãos Literários do País e do 
Estrangeiro” é grafado em sua Ata de 
Fundação.

O Mare Nostrum completou 15 
anos, registrado na Fundação Biblioteca 
Nacional em 26 de janeiro de 1999. A 
propagação da Arte Literária alicerçou 
sua criação. A liberdade de expressão e o 
talento de seus autores está em 64 edições. 

 “A hora do Gol”, de Mário Jorge,  
pág 22, diz: “Assim como no futebol, o 
navio é uma equipe, e o sucesso ou 
fracasso é consequência do trabalho de 
todos, não somente o treinador (o 
Comandante). Então é isso. O árbitro 
acaba de apitar. A vitória depende de 
todos nós”. Assim é o Departamento 
Cultural do Clube Naval.

Diretor Cultural

Assessor Cultural

circuloliterario@cnsocial.org.br



Ainda de manhã cedo
Do alto de um rochedo

Via a praia em meia lua.

Num desenho casual
A areia à sua volta,

Qual um lábio sensual
Formava uma boca nua.

Breves ondas, lindas, brandas,
Lá quebravam mansamente.

O branco de sua espuma,
Parecendo lindos dentes,

Fazia, com simpatia,
A praia sorrir p’ra gente.

Mar da Manhã

Homenagem à memória de Madalena Crespo,
autora da imagem poética aqui usada.

CF(Ref-IM) Osmar Boavista da Cunha Junior
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       Eu já era tia sete anos antes de 
nascer no Paraíso, em São Gonçalo. 

Em 1935, quando o rosnar dos 
aviões no céu causava ainda temor aos 
terrestres, minha mãe, 44 anos mais 
velha do que eu, embalava-me e dizia: 
"Você vai casar com vilador!", Meu pai, 
com 52 anos, dizia: "Casar com aviador 
é muito perigoso... Ela poderia ficar 
viúva muito nova!". Minha mãe não 
dava importância ao que ele falava. 
Toda vez que o avião de Mello Maluco 
fazia as suas perigosas e arrojadas 
piruetas prateadas no azul do céu, minha 
mãe, alegre, continuava: "Você vai casar 
com vilador!". 

Cresci e, aos doze anos, já 
atravessava a Baía da Guanabara 
sozinha. Ia ao Rio de Janeiro de barca. 
Minha mãe tinha muito medo de que eu 
prendesse meu pé na atracação da barca, 
como acontecera com Dona Maria, 

* Viúva do Capitão de Fragata Heraldo Egger

minha "mãe de leite" que quase perdeu o 
pé em um acidente naquele atracadouro. 
Com receio de que pudesse acontecer o 
mesmo comigo, ainda tão criança, ela 
prevenia-me sempre que eu ia ao Rio: 

- Cuidado, minha filha, dá a mão 
ao marinheiro. 

Desde então, essa frase era dita lá 
em casa todas as vezes que fosse 
necessário o alerta... Cuidado! Cuidado 
com qualquer coisa perigosa... o alerta 
era dado assim: "Dá a mão ao 
marinheiro". Até os vizinhos já 
conheciam a frase, que logo se tomou 
célebre e até corriqueira. Dar a mão ao 
marinheiro significava estar segura. 

Fui crescendo dando a mão ao 
marinheiro, pelo menos, uma vez por 
semana. Era essa a frequência com que 
eu ia ao Rio de Janeiro. Até que, em 
1950, já com quinze anos, conheci, na 
Vila de São Gonçalo, um rapaz aspirante 
da Escola Naval. Meu primeiro 
namorado, meu primeiro e único amor, a 
quem dei a mão definitivamente em 
1957, para alegria de meu pai. Ele não 
era vilador, era marinheiro. 

Entretanto, em 1971, já era uma 
jovem viúva.

Dalva Egger*
 

ao marinheiro
Dá a mão 



Onde está minha antiga lapiseira HB, 
Dos velhos versos que um dia compus? 
Onde está a máquina de escrever, companheira, 
Uma "Lettera 22" que, entusiasmado, usava 
A transcrever meus incipientes poemas? 
Inocentes suspiros de amor, em formas digitadas 
No "cata-milho", soluços gota a gota dum jovem poeta! 
Letra após letra e surgiam palavras...
Quanta emoção ao vê-las se fixarem generosas 
Nas imaculadas folhas brancas do papel, 
Tomando forma, expressando sentimentos! 
Podiam ser desde veladas declarações de amor, 
Guardadas no segredo do pejo, 
Até espécie de espanto pela surpresa, 
Que ganhavam cores e dores impressas pelo coração... 
Por certo, esses fiéis partícipes da minha labuta, 
Nas horas de solidão daquela época, 
Na difusa luz dos meus alumbramentos, 
No mistério estão... Hoje são lampejos da memória!
Quem sabe, perdidos nos desvãos da vida corrida 
E, pela distância percorrida, do tempo veloz que passa, 
Nunca mais poderão ser encontrados... 

CF(RM1) Gilberto Machado 

DivagaçõesDivagações



Sergio Vianna

Arrogante, aparentemente forte
O homem pisoteia o seu igual
Tripudia, sangra o seu rival
Desdenha, despreza o seu irmão
Não perdoa o inimigo
Que clama por clemência
Amedrontado
Tantas vezes açoitado
Com o dorso sangrando
Cai, bruscamente,
As lágrimas, rolando
A dor envolvendo
A carne
Sofrida
O amor
Suportando a dor
Com resignação
Coragem,
Amor ao próximo
O homem enfrentando a dor...
Deus oferecendo o amor!

Sergio Vianna



Cumpli ic dadeCumpli ic dade Lúcia Romeu

Às vezes me bate a vontade 
De não querer tão a fundo a verdade 
De ser simplesmente um Ser 
Mutante, cantante, contente 
Que só vive e deixa acontecer
 
Mas pra mim houve a iniciação 
A LUZ! 
Agora sou prisioneira da visão 
Não adianta fingir-me de cega 
Se a trago nos olhos, na pele, na respiração
 
Por isso essa angústia, essa não acomodação 
Ao ato de viver normal e formal 
Essa cumplicidade aos que se acendem e se consomem 
E como tochas vivas iluminam a escuridão 
Da mediocridade 
Que a idade vai trazendo ao coração. 

Aos que varrem as convenções como teias de aranha 
E arrancam das cabeças toda a artimanha 
Premeditada e embalada pela mídia 
Para ser dose homeopática pra toda essa gente apática 
Que faz fila e espera a demora 
E não ousa fazer a própria hora 

Ah! Que bom saber que existe 
Gente como você, que não desiste 
Do sonho  criação 
Que persiste no caminho planejado 
Traçado e percorrido na aflição

E confia que aos sem descanso 
E que pertence o avanço 
Na trilha estreita, esquecida e quase perdida
Que conduz 
A descoberta da LUZ!

— 

— 

— 
—  

—  

—  

— da —  

—  



HaicaisHaicais de Angela Guerra

Sol, céu azul, mar...
Palmeiras bailam com a brisa:
outono no Rio

Parquinho infantil
Crianças brincam felizes
Domingo de sol!...

Bolhas de sabão,
com seu brilho nacarado,
espocam no ar.

Pequena sardinha
nos peixes presos na rede...
Debate-se muito...

Barulho infernal:
Pica-pau “constrói” seu ninho
Bem no meu quintal!...

Buganvília em flor!
Emolduram a janela
cachos coloridos...

Gatinho peludo
puxa o fio do novelo...
Quanta lã no chão!...

Sete de setembro.
Espada ao céu, no Ipiranga:
“Independência ou Morte!”

Bolha furtacor
equilibra-se na pétala:
orvalho, na brisa...



 

Sempre tive com a miséria relações fraternas. 
Estou jogado numa maca, no fundo de um quintal, 
Embalado pela diabetes que serrou minhas pernas 
E me mantém nesta esfera de uma tristeza abissal.
 
Vivia graças às sobras de comida do vizinho 
E de moleques catando mangas para eu sobreviver. 
Mas, de repente, meu único bem, o meu radinho, 
Sussurrou pra mim uma notícia de estarrecer 

Que a loteria tinha me bafejado uma fortuna! 
Bobo de feliz chorei, mas sem pular de alegria 
Porque... você tem duas pernas mas eu nenhuma. 
Cinquenta e dois milhões de reais que eu queria!
 
A sorte madrasta caiu em frangalhos e me deixou exangue 
Se eu desse azar, estaria vivo, como você, um cara sem sorte! 
Mas a armadilha aziaga resolveu me fisgar com sangue, 
Foi a isca para um amor bandido me levar à morte.
 
Se eu fosse você, um cara arguto, com esses milhões,
Saia por ai de maca e tudo, por esse mundo afora, 
Gozando a vida, cheio da erva, atraindo atenções. 
E homem rico sem pernas, toda mulher adora
 
Você não ia querer palácio, fazenda com gado,
Mulher bandida com gangue contratada, 
Garimpando o ouro da gente bem ao lado 
E nada de quadriciclo, cachaça e birosca na estrada.
 
Agora vejo daqui, envolto em nuvens, o meu triste reinado. 
Anjos e arcanjos, meu apelo a vocês aqui presentes! 
Gente sagrada! Voem até Deus. Levem o meu recado! 
Senhor! Por que deu nozes a quem não tem dentes? 
 

MEGA-SENAMEGA-SENA
Darcy Dalambert



Quando o passado não passa,
Ficam fincadas em nosso peito
As marcas das paixões deixadas,
Perdidas ao longo da estrada da vida;
Assim como os pássaros viajam
E jogam sementes no solo para fertilizá-lo,
Pessoas entram e saem de nossas vidas,
De forma aleatória.
Parece um rio caudaloso
Que ao percorrer seu leito sinuoso,
Retira das margens terras
E jogam-nas em outro ponto;

Assim é o amor, o jogo da vida
O amor parece um navio
Que, de crista em crista, vai singrando os mares,
Cortando as ondas
E deixando seu rastro de espuma branca,
Tantas vezes acompanhado das gaivotas,
Até chegar ao porto seguro.

Doce viagem,
Bela viagem,
A nossa viagem.
Passageiros da agonia que somos.

Atravessamos desertos e abismos,
Em busca de algo, de satisfação, de um futuro, de um amor.
Entretanto, mesmo navegando com mão firme no timão,
Jamais saberemos se chegaremos ao destino pretendido,
Pois a certeza da vida é uma só;
Se seguirmos a trilha errada nos perderemos no deserto árido;
Se seguirmos no caminho certo alcançaremos ou não
O velho farol que pisca ao longe perdido no espaço infinito.
O tempo não para;
O INEXORÁVEL TEMPO E SUAS BATIDAS SILENCIOSAS.
Às vezes, percorremos longos caminhos em busca de um amor.
BOA VIAGEM É O QUE DESEJO.

Quando
Ricardo Palheiros



O retorno...
Jornalista Antonio de Oliveira Pereira

De toda tristeza, surgirá a alegria 
De todo sofrimento, se revelará o elo. 
De toda dúvida, se elevará a certeza. 
Mesmo disforme, o amor será sempre belo. 

De todo medo, conquistaremos a segurança. 
De toda saudade, honraremos a vida. 
De toda jornada, compartilharemos a esperança. 
Confiando, teremos força. 

De toda pesquisa, descobriremos a natureza. 
De todo entendimento, se construirá certeza. 
De toda glória, compartilharemos a humildade. 
E será melhor a humanidade.
 
De toda paz, haverá união. 
De todo trabalho, fomentaremos o sucesso. 
De toda sinceridade, conquistaremos amigos. 
Construiremos um caminho profícuo. 

Fé, amor, emoção, certeza, 
beleza, paz, união, 
competência, entusiasmo, vocação... 
purificação, renovação do espírito...
Evolução.



Esperando

CMG (Ref) Lucimar Luciano de Oliveira

É cinzento o céu, não chove ainda lá fora.
Não ouço pássaros nem sinto a luz do sol.
No entanto, paira sobre nossas cabeças 
tontas
o hálito das árvores cheias de orvalho
ferindo-nos docemente as almas sórdidas
carregadas dos vícios da cidade.

É cinzento o céu, não chove ainda lá fora.

E eu fico na janela. Eu fico esperando.
Esperando não sei quê.



Passam navios envoltos na bruma ociosa 
da manhã.
Navios de longe chegam.
Navios prá longe vão.

(Hoje as águas não são verdes, 
são cheias de óleo.)
Hoje as águas quase não trazem reflexos.
Existe um estranha quietude,
uma líquida quietude.
Onde os ventos não sopram,
quase não se vê o outro lado da baía.

E eu fico na janela. Eu fico esperando.
Esperando não sei quê.

Tudo passa lentamente.
O tempo se arrasta cansado.
Os barcos de pesca parecem navios 
sem pátria
que fogem lá bem prá longe.
Outro dia se falava em guerra.
Eles, no entanto, desconhecem política
e fronteiras no mar...
e avançam rápidos na ociosa paisagem
da manhã sem sol.
E eu fico na janela. Eu fico esperando.
Esperando não sei quê.



Às vezes é preciso brigar 
Pra se ter a paz. 
Às vezes é preciso chorar 
Pra se conseguir o perdão. 
Às vezes é preciso sorrir 
Pra esquecer da dor. 
Às vezes é preciso ter calma 
Pra enfrentar a turbulência. 
Às vezes só é preciso um abraço 
Pra suprir uma carência. 
Às vezes só precisa um olhar 
Pra passar um sentimento. 
Mas em todas as vezes é preciso o amor 
Para nos sentirmos verdadeiramente 
Um ser humano digno de nossa existência. 

Beto Cunha

HaicaisHaicais de Nelio Ronchini Lima
“in memoriam”

Nascemos chorando,
sorriem. Partimos sorrindo,

choram.

O homem é palha,
mas, é barro também.
Somos um instante.

Flores do flamboyant
é dezembro... ela me dizem:

Mais um... menos um...

Teu coração
não separes de tua boca.

Digas a verdade.

Nascemos plantinha frágil.
Viremos

árvore frondosa.

Às vezes



À minha neta
(CF-Ref) José Barbosa da Silva

Assim que saiu da origem
Fui vê-la no berçário
E quase cheguei à vertigem
Ao olhar o tal cenário.
Meu Deus - disse pra mim,
Que sofrimentos hão de vir

Começava nova vida
Talvez refém de lamentos.
Será mais uma sofrida,
Ou cheia de ensinamentos?

Acudiam-me conceitos sãos,
Bons presságios, boa vontade,
Porém, vozes e juízos vãos
Limitavam-me a felicidade.

Subitamente, com alegria
Engoli no peito a emoção
Controlei minha fé pois queria
Maior força no coração

Depois daquela fase
A plantinha germinou
Com rapidez que quase
Aos da família assustou.

Razão dos primeiros anos
A nina Clarisse crescia
Sem causar desenganos
Só agrados produzia

Hoje a moça Clarisse
Ao futuro corre atrás
Pois daquela meninice
Nem lembrança resta mais.



Década de 60, século XX, 
porto do Recife. 

Gabriel e Sandro, jovens 
oficiais de Marinha Mercante, 
embarcados no mesmo navio, 
velho graneleiro. Atracara na 
manhã de sábado. De imediato, 
iniciou o carregamento de açúcar. 
Uma vez concluído, suspenderia 
no mesmo sábado à noite, para o 
porto do Rio de Janeiro. Tempo é 
dinheiro, ladainha do armador. 

Gabriel, máquinas; Sandro, 
náutica. Amizade construída no 
navio, onde embarcaram quase 
simultaneamente. Gabriel, do 
interior paulista, casado há pouco, 
um filhinho, Eduardo, um ano 
e meio, começando a andar. 
Sandro, carioca, solteiro. 

Concluídas as providências 
pós atracação, saíram juntos, 
como sempre faziam. 

Linda Recife. Boa Viagem 
sem espigões, restaurantes quase 
artesanais, vento delicioso. Olinda, 

cheirando a passado, exalando 
poesia em cada esquina. 

Lá pelo meio da tarde, 
resolveram iniciar o regresso. No 
trajeto, Gabriel lembrou-se de algo e 
sorriu. Passaria numa loja de 
brinquedos para comprar um 
presente para o pequeno Eduardo. 
Pediu ajuda a Sandro na difícil 
escolha. Depois de horas no labirinto 
d a  g r a n d e  l o j a ,  d e c i d i r a m -  
se por uma bola. Colorida, impossível 
não atrair olhar de criança na idade de 
Eduardo. Era a última do tipo. Na 
pressa, trouxeram-na como estava, 
cheia de ar. No caminho para bordo, 
cena engraçada: Gabriel com uma 
linda bola sob o sovaco e Sandro 
r i n d o  m u i t o  d a  g e o m e t r i a  
formada pelo amigo. 

Gabriel largou a bola num 
canto do camarote que ambos 
dividiam. Com o tempo já premente, 
iniciaram a preparação, cada um em 
seu setor, Gabriel nos motores e 
Sandro nas derrotas. 

A entrega 
do presente
 

CMG (ref.) Paulo Roberto Gotaç 



Mais ou menos oito horas 
da noite, prático a bordo, navio 
girando dentro dos arrecifes. Sai 
pela boca do porto, ganha o mar, 
sua vocação. 

Tempo bom, navegação 
firme, rumo sul. Sandro retorna ao 
camarote e não vê Gabriel.

Certamente, ainda na 
praça de máquinas, resolvendo 
algum problema. 

-Vou repousar um pouco, 
pensou Sandro. 

Só então notou a bola, num 
canto. Sorriu e deixou-a lá. 

Lá pela meia noite, acordou 
com um pequeno tranco, como se 
o navio tivesse atacado de mau 
jeito uma onda mais atrevida. 
Verificou que Gabriel ainda não 
estava no camarote. Dirigiu-se 
ao convés, viu fumaça. Acidente 
nos motores. Vítimas fatais. 
Gabriel... 

O que se seguiu... Corpos 
transportados por helicóptero. 
Chegada ao Rio, visita à família, 
ainda traumatizada pela perda, 
desembarque do navio. Hora de 
levar os poucos pertences... e aí 
viu a bola. Entregá-Ia à viúva? 
Eduardo, com menos de dois 
anos. Resolveu guardá-Ia. 

Vida que segue. 
A bola, com o tempo, 

murchou. Já completamente seca, 
Sandro, após algum tempo, 
decidiu dobrá-Ia e embrulhá-Ia. E 
assim ficou, durante anos, num 
canto, visível. Cada vez que batia 

os olhos no pequeno pacote, 
lembrava-se do amigo e de 
Eduardo. Não o conhecia mas 
sabia-o formado em engenharia. 

Aposentadoria. 
Jornal da manhã. Anúncio: 

Eduardo, um dos mais respeitados 
profissionais de sua área, 
assumiria importante cargo em 
órgão nacional de classe. 
Solenidade de posse com hora e 
local marcados. 

E na platéia, um senhor 
grisalho, um pequeno embrulho na 
mão. 

Encerrada a cerimônia, 
cumprimentos. Sandro aguarda 
pacientemente o término. Já com 
convidados afastados, aproxima-
se de Eduardo e lhe entrega o 
pequeno pacote. O engenheiro, 
surpreso, pergunta. Sandro conta 
a história. 

R e c e b e  u m  a b r a ç o  
emocionado e nota uma lágrima 
correndo no rosto de Eduardo. 

Finalmente o presente 
havia sido entregue. 



Com um velho barco alquebrado pelas intempéries do tempo seguem eles 
navegando pelos mares revoltos da vida. 

Os motores vão aqui e ali falhando, mas conduzidos por experiente 
maquinista vai ele remendando os defeitos que surgem mantendo as rotações 
necessárias para arrostar as borrascas que se sucedem. 

Ao timão, um MESTRE na arte de navegar, conduz o barco afrontando as 
ondas e cavados que se sucedem formados pelo açoite incansável dos ventos 
nesses mares revoltos. 

Ora imbica direto nas ondas que surgem pela proa, ora manobra para que 
elas se quebrem nas bochechas do costado amenizando sua força, ora aproveita 
as correntes favoráveis; sempre de olho na bússola buscando o rumo certo para o 
porto almejado. 

Em comunicação permanente com o velho maquinista ora lhe recomenda 
toda força nos motores, ora que reduza a rotação poupando o combustível 
finito sem o qual ficariam à mercê das intermináveis vagas que se 
abateriam sobre os costados e conveses do velho barco. 

Assim, MESTRE e maquinista prosseguem navegando 
nas águas das procelas que o passar dos anos traz àqueles que 
têm a persistência, a coragem, a ousadia de viver e enfrentar 
os mares e oceanos a serem percorridos. 

... que cheguem ao porto almejado. 

Navegando
Carlos Castellar



O navio da Esquadra chega 
enfim a Porto Príncipe, no Haiti, 
transportando em seu interior 
toneladas de carga para prestar ajuda 
humanitária. Além dos tripulantes 
habituais, encontram-se a bordo 
representantes do Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro, um 
c o n t a i n e r  d o  S i s t e m a  d e  
Abastecimento da Marinha, cães da 
Companhia de Polícia e uma 
reforçada equipe de profissionais de 
saúde. O navio está fundeado, 
aguardando a autorização das 
autoridades portuárias para atracar e 
descarregar. Neste clima de Copa do 
Mundo, é como o "camisa dez de 
Seleção", aguardando o apito do 
árbitro para cobrar o pênalti aos 45 
minutos do segundo tempo. 

Cada um fez a sua parte. O 
Arsenal reparou as traves e o 
alambrado. A Saúde liberou para o 
jogo os que estavam machucados. O 
Abas tec imento  forneceu  os  
uniformes. O Imediato trouxe o trio 
de arbitragem. A Operações trouxe o 
time adversário. A Intendência 
alimentou os jogadores. A Máquina 
forneceu a energia para iluminar o 
estádio e água para regar o gramado. 
E a Tropa está pronta para fazer a 
segurança. Só falta o Convés fazer o 
gol: desembarcar a carga e “correr 
para o abraço". 

Assim como no futebol, o 
navio é uma equipe, e o sucesso ou 
fracasso é consequência do trabalho 
de todos, não somente do treinador 
(o Comandante). 

Então, é isso. 
O árbitro acaba de apitar. 
A vitória depende de todos. 

A hora do Gol Mário Jorge



O Amor, por Cupido
 Clarissa X. M. Cardoso

 Sensível compartimento de amor
 Assim denominado outrora,
 - Coração.

 Peça de portas estreitas e janelas pequenas
 Nem sempre penetrável, nem sempre contida;
 Mas sempre invisível e misteriosa,
 Sem tom aparente, mas de coloração
 Que sabe ser viva e escura quando quer.

 Escarlate como o sangue que pelo corpo corre,
 Encarnado como a carne humana,
 Ele sente e pensa menos e mais que tudo;
 Corre e cansa sempre e nunca:
 - É o princípio e o fim,
 O primeiro e o último,
 A eterna contradição.

 Despido ou vestido, ele se engana e finge,
 Chora e adora;
 Tem memória longa e é obsessivo e vingativo:
 - Contra o malfeitor se levanta sem cogitar
 E ai de quem tentar escapar...

 O tempo não o congela de fato
 Talvez apenas despedace-o impiedosamente,
 Mas por ser forte, renasce e ressurge
 Das cinzas e do nada.



 Esperançoso, ergue-se contra ventanias e tempestades,
 Engolindo todas as humilhações sofridas,
 Com fúria e paixão,
 Sede e eternidade
 E chora lágrimas de sangue...
 À tarde, o céu é magenta e carmesim;
 E pelos quatro horizontes se espalha
 Um grito em chamas...

 Nos lábios cálidos e vermelhos dos apaixonados,
 Cupido sopra a sua verdade em palavras grenás:
 - O amor!

 O mundo para por um instante, 
 O sol arde e por ser incandescente queima
 Todo o céu e todo o mar.

 - O amor!
 Grita Cupido em prantos,
 Tudo agora é um misto
 De inferno e paraíso...



A revista literária Mare Nostrum, como veículo de divulgação da 
cultura, não somente no meio naval, mas também onde encontre acolhida 
daqueles que prezam e lutam pela defesa do idioma pátrio, decidiu expandir as 
homenagens prestadas a dois ilustres homens das letras, consagrados 
internacionalmente e, por isto, inspiradores da criação do DIA MUNDIAL DO 
LIVRO (MARE NOSTRUM – Nº 60 - JUNHO/ 2013), a saber, William 
Shakespeare e Miguel de Cervantes Saavedra. Resolvemos destacar o viés 
poético desses escritores e dramaturgos. Assim, decidimos publicar nesta 
edição o soneto escrito por Shakespeare com sua tradução. Quanto ao de 
Cervantes, sairá no próximo número desta revista. Com isto, damos 
continuidade à comemoração alusiva à data.

SONETO XVIII*
(William Shakespeare)

SHALL I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair something declines,
By chance, or nature's changing course untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall death brag thou wander's in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
    So long as men can breathe, or eyes can see,
    So long lives this, and this gives life to thee.

*Este soneto foi extraído do livro “Shakespeare – SONETOS” (Vol. XXII) – EDIÇÕES 

MELHORAMENTOS – São Paulo – SP – 1956.

Dia Mundial do Livro



SONETO XVIII *
 (William Shakespeare)

Devo equiparar-te a um dia de verão?
Teu jeito amável, de fato, suave...
Ventos agitam flores em botão,
Passa o tempo de verão, não é entrave:
Antes tão ardente com o sol brilhante,
E mesmo assim ele perde o tom dourado,
Diante da tua beleza significante,
Natureza, o curso desarrumado:
Mas teu verão eterno segue adiante,
Não perderás teu frescor encantado;
Nem a morte será tua acompanhante,
Quando tecidas as estrofes em brocado:
    Já que o poeta respira e os olhos brilham,
    Por ti na vida é que estes versos trilham.

William Shakespeare

*Livre tradução do CF (Rm1) Gilberto Rodrigues Machado, poeta, Coordenador do Círculo 

Literário do Clube Naval e membro do Conselho Editorial da Revista Literária Mare Nostrum. 
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