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ENFERMEIROS /ENFERMEIRAS 

Fazem nos corredores da morte e da vida, 

Da enfermagem uma arte, 

De saber arremetida, 

E baluarte em toda a parte… 

Lamparina, lhes chama do peito a devoção, 

Que á frente, duas vezes alumia 

Em confiança, 

No caminho da esperança, 

E a pupila, dilata e prenuncía 

Na exclusiva dedicação, 

Dando, a outras vidas significado, 

Pelo preceito do cuidar 

No verbo, em todos os tempos apregoado! 

Enfermeiro, enfermeira 

Dia e noite 

Á cabeceira 

Educa, trata e reabilita 

Sendo no hospital 

E no centro de saúde a pepita, 

Na doença e da saúde inteira… 

Enfermeiro/a é holística, 



Ética… 

Palavra certa, 

Na hora precisa, 

Em que a mão aperta 

A aorta circuncisa, 

Na importância de se fazer ouvir, 

Para o tempo do porvir! 

Hoje… com estudo e primor 

Têm com rigor 

Mais saber, maior entendimento, 

Capacidade e conhecimento, 

Continua, porem 

E ainda 

Na sua laboral situação, 

Muito senão, 

Que importa a todo e a qualquer patrão, 

Granjeador, que é de divisão 

Institucional, 

Na precariedade arbitral, 

No contrato individual, 

No prazo e no desprazo, 

Pelo público e pelo privado, 

Quando a profissão tem o mesmo primado! 

Hoje… já a enfermeira pode casar, 

Mas para o filho amamentar, 

A mama tem que mostrar e apertar… 

 



Somos competência Nacional, 

Que se convida á exportação, 

E torna-se por cá, a dotação 

Ainda mais insegura 

E dá-se, de beijada mão, 

Em governação 

De travessura, 

A nossa competência e doçura…. 

Deixando, ao país e aos pais, o sabor de tão 

Variada amargura! 

Fomos … somos e seremos 

Sempre, Linha da frente 

No conteúdo profissional que temos, 

Que é de risco e penosidade, 

À profissão inerente 

E para todos, constituinte 

Na boa… da verdade! 

Das palmas… nos abstemos 

Neste fado hilário, 

De sina de fadário desventurado… 

Pois que todo o corte, deve ser suturado! 

Sendo que o trabalho, 

Se paga com mais salário! 
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