
  

1.ª QUADRA 
Renato Correia 

Santos Populares em tempos de pandemia 
Sair de casa nem pensar! 
Bebia um copo, enquanto comia 
Com o pensamento nos homens do mar. 

 
2.ª QUADRA 
Filipe Romão 

Navega pelo mar a marinha 
Como no céu voa uma andorinha 
Como da terra nasce uma vinha. 
É alma portuguesa, tua e minha. 

 
3.ª QUADRA 

Maria Teresa David 
À beira mar se cruzaram 
Marinheiros se tornaram 
Num barco vão navegar 
Até à conquista chegar 

 
4.ª QUADRA 

Mariana Henriques 
Nasceu à beira mar, 
Assim se fez marinheiro 
Fez-se ao mar a navegar 
E cruzou o mundo inteiro 

 
5.ª QUADRA 

Carolina Moura 
Ao longo dos anos 
Marinheiros corajosos 
Atravessaram oceanos 
E mares tortuosos 
 
 
 
 
 

6.ª QUADRA 
Daniela Sousa 

O Museu da Marinha 
É algo especial 
E melhor que a sardinha 
É o mar de Portugal 
 

7.ª QUADRA 
Luan Viena 

Os marinheiros em alto mar 
Em seu verdadeiro lar 
Sempre em serviço com a Marinha 
E podem sempre comer sardinha 
 

8.ª QUADRA 
Vera Félix 

Os marinheiros transmitem coragem 
Com bravura, o mar enfrentam 
Terras desconhecidas percorrem trazendo na bagagem 
O orgulho da nação que representam 



 
9.ª QUADRA 

Maria Carolina Lopes 
Majestoso navio 
Nobre caravela 
Levanta-se a âncora 
Iça-se a vela 
 

10.ª QUADRA 
Nádia Pires 

Fui mancebo da Marinha 
Mesmo sem saber nadar. 
No navio ia e vinha 
Com o tempo fiquei a gostar. 
 

11.ª QUADRA 
Cristiana Duarte 

Quando a brisa do mar 
Levanta as ondas precisas 
As velas do barco ficam lisas, 
E o oceano é uma visão de amedrontar 
 

12.ª QUADRA 
Tatiana Costa 

Um barco no mar 
Com um capitão, 
Marinheiros a embarcar, 
Até começar a navegação. 
 

13.ª QUADRA 
Sara Ferreira 

O mar tão barulhento como elegante 
Chegados vão embarcar 
A marinha sabe tê-lo grande aspirante, 
Toca a navegar 
 
 
 
 
 

14.ª QUADRA 
Joana Fonseca 

Bravos marinheiros no alto do mar 
Heróis Lusitanos, quando é o vosso regresso? 
Deixai, sem receio, as ondas vos levar, 
E festejaremos, juntos, o vosso regresso. 
 

15.ª QUADRA 
Denisa Gati 

Mares gelados, maré aberta 
Com metros de brisa fresca 
À solta na descoberta 
Com um pé na trovadoresca 
 

16.ª QUADRA 
Elvis Gonçalves 

Um dia lá vou chegar, 
Num barco vou entrar, 
Marinheiro, eu vou ser, 
Quando crescer. 

 



17.ª QUADRA 
Maria Cavalcanti 

Os marinheiros a navegar 
Atravessam oceanos 
O som das ondas do mar 
Guia-os todos os anos. 

 
18.ª QUADRA 
Elisabete José 

Entre o mar e o céu, 
Eu navego sem hesitar, 
Aliás, eu já sei onde devo “caminhar” 
Porque no final, eu já sei onde devo chegar. 

 
19.ª QUADRA 
Bernardo Reis 

Marinheiro, ó marinheiro 
Homem da Terra e do Mar, 
Que entre dias e noites, num tempo inteiro 
Não tens quem te venha abraçar. 

 
20.ª QUADRA 

Francisca Pinto 
Os marinheiros com a vela erguida 
veem as ondas por onde passam 
com a tripulação erguida 
obstáculos eles ultrapassam 

 
21.ª QUADRA 

Mariana Oliveira 
Mar doce mar 
Que tem tanto para explorar 
Desde a partida dos marinheiros 
Novas histórias para contar 
 
 
 
 

 
22.ª QUADRA 

Letícia Delgado 
As velas dançam ao som do vento  
No coração a Marinha carrego em alento 
A minha felicidade estende-se pela imensidão do mar 
Junto dos marinheiros tudo podemos explorar 

 
23.ª QUADRA 

Liliana Moreira 
Saudades do azul puro do mar 
A enrolar nas dunas da areia 
E de sentir a brisa fresca no ar 
Seja maré vazia ou maré cheia 

 
24.ª QUADRA 

Laura Merêncio 
Marinha Portuguesa 
Heroína Nacional  
De uma nação, com certeza 
Valente e imortal 

 
 


