
“Ser Mulher e Profissional
de Saúde são duas faces

da mesma essência:
emprestar o nosso lado
protetor àqueles que de

nós necessitam!”
Sandra Ramos

“Cuidar do outro
com disponibilidade

e elegância.”
António Néri

“8 de Março.
Chegamos mais uma vez a
esta data tão importante e

merecedora de reflexão.
Saibamos todos homenagear

todas as profissionais de
saúde e todas as outras que

lutam diariamente pelo
respeito de ser Mulher.”

Leonor Toscano

“Ser mulher e profissional de
saúde é transportar todo o

saber inerente à sua função e
ao mesmo tempo arcar com

todas as funções da vida que
ainda não estão

equitativamente distribuídas
entre os homens e as

mulheres, essencialmente em
contexto familiar"

Carla Rocha

“Só valorizando e
compensando a

difícil tarefa de ser
mulher profissional
de saúde, teremos
um dia Internacional

da Mulher Feliz. “
Celeste Jesus

“Neste Dia Internacional da
Mulher acredito que ser Mulher

e profissional de saúde -
enfermeira no meu caso, é

muitas vezes priorizar o
carinho, dedicação ao cuidar da
Pessoa com respeito, empatia,

profissionalismo e
determinação!”
Goreti Ferreira“Mulher, trave

mestra vertical.”
Guiomar Oliveira

mulher
dia internacional da

8 de março
2022

"No dia 8 de Março
celebra-se a

determinação, a coragem,
a força, o respeito e a

delicadeza. Ser mulher é
cuidar, é sensibilidade, é
empatia e dedicação... é

ser amor.”
Joana Marques

“Ser mulher é ser melhor,
Haja luz ou escuridão!

É olhar sempre em redor.
E a todos dar a mão.
É viver compaixão. 

 
Ser mulher é saber ser... 

É acreditar e lutar... 
É dar sabor ao saber...

É amar e cuidar...
E continuamente se levantar!

 
Ser mulher é ser de alma e coração.

E eu escolhi ser enfermeira.
Mas seja qual for a profissão,

Ser mulher é ser inteira 
E uma eterna guerreira!”

Ângela Figueiredo

“Ser Mulher é
construir uma

sociedade mais
humana e

acolhedora,
transformar a dor e o
sofrimento, em amor
e afeto ao próximo.”

Cláudia Correia

“Para todas as
mulheres. Aproveite
cada dia para viver a

vida que você escolheu
e nunca a vida que os

outros querem que
você viva.”

Raquel Lucas

“Ser Mulher 
É estar em vários locais,

estando apenas num, 
É desempenhar múltiplos

papéis, sendo apenas uma, 
É ser forte na fraqueza, 

É ter certeza na incerteza,
É superar-se a cada obstáculo,
É carregar a vida com gratidão,

abnegação e determinação. 
A nossa. 

E a de todos aqueles que de
nós precisam.  

Ser Mulher é ter Superpoderes.”
Elisabete Pires

“Ser mãe e
profissional de Saúde
é cuidar do outro em
detrimento dos seus,

levando-os no
coração e no
pensamento.”
Raquel Rosário

“Mulher é
especializada em

várias áreas, a
saúde é uma

delas.”
M. Carmo

“Ser mulher e
enfermeira é

esquecer-se de si
própria tantas

vezes … pelo outro.”
Graça Gonçalves

“As mulheres,
particularmente as

Enfermeiras, são um
exemplo de superação, de
determinação, de força e
de luta; nunca desistem,
são guerreiras e estão

sempre à frente, sendo o
motor da harmonia entre

todos neste mundo!”
Isabel Albuquerque

“Mulher / Profissional
de Saúde =

capacidade acrescida
para conciliar a vida
profissional com a

vida familiar”
Graça Camarneiro

“Mulher é guerreira
por natureza, mãe

por instinto e
profissional por
competência.”
S. Abrunheiro

“Ser mulher!
Ser mulher é mais do que

um género, é fazer parte de
uma história de luta e

conquista para a igualdade,
como símbolo de força,

coragem e determinação,
como a que usamos

diariamente nesta grande
instituição CHUC.”
Elisabete Ferreira

“Ser mulher e profissional de
saúde é colocar o dom da

sensibilidade ao serviço do outro,
é projetar o instinto maternal em

quem mais precisa, é fazer da
aparente fragilidade a força da

ação. É cuidar como quem cuida
de um amigo, de um irmão, de um

filho, sem nunca perder a
racionalidade na ação. É chegar
ao fim do dia, olhar para trás, e

dizer: missão cumprida.”
Ana Silva

“Mulheres... 
Que inspiram, 

São mães, filhas, esposas,
irmãs, 

Que cuidam e trazem beleza e
luz nos dias mais difíceis. 

Mulheres, ontem, hoje e
amanhã!”

Rita Tavares

“Ser MULHER é ser luz e alegria
Trabalhar, amparar e cuidar

Na rotina do dia a dia 
Nunca desistir, sempre lutar

FELIZ DIA DA MULHER”
Patrícia Basílio

“As mulheres são
feitas 100% de força.”

Fernanda Marcelino“Mulher. Sem ser omnipresente consegue
estar presente para todos os que dela

necessitam. Imperfeita! Vê-se "embrulhada"
na teia dos estereótipos da sociedade que
lhe exigem competências sobre-humanas.

Imperfeita! Ao longo do tempo tem mostrado
que sensibilidade não é fragilidade e que a
capacidade de pensar é inata a todo o ser

humana, independentemente de género,
etnia, etc. Imperfeita! Atualmente, seria

impensável impedi-la de votar ou mantê-la
subserviente, porque ela aprendeu a lutar e a
exigir mais e melhor. Mas continuará sempre
imperfeita, a viver no seu mundo imperfeito

rodeada de pessoas imperfeitas!”
Sónia Santos

"Ser Mulher é ternura,
mas também é bravura,

 É lutar com unhas e
dentes,

 Olhar para cada um e
para toda a gente."

Generosa Morais

"Ser mulher e profissional
de saúde, é viver em dupla
entrega ao cuidado do ser
humano em todas as fases

do ciclo vital. 
Entrega ao cuidado da sua

família biológica e ao
cuidado da sua família

adoptiva - aqueles de que
cuida diariamente.

Ser mulher e profissional de
saúde é, acima de tudo,

viver todos os dias com o
coração fora do peito."

Áurea Andrade

“MULHER
Símbolo de Amor,
perseverança e

desprendimento...
Guerreira, amiga,

carinhosa e dedicada...
Uma criação para
abençoar vidas.

FELIZ DIA DA MULHER”
Anabela Velindro

“O que é ser Mulher? - Mulher
retrata todos os cinco
sentidos e mais um. A
resistência humana: a

resiliência do olhar num sorriso
hoje escondido, o abraço de
mãe, o perfume de um jantar
acabado de fazer, um ouvir
sereno dos que nos querem

falar, o sabor de um café
partilhado...a intuição de que o

hoje fará diferença amanhã! 
Feliz dia da Mulher - 8 de

Março!”
Susana Carvalho

“A mulher, profissional de
saúde, é a que cuida com o

coração fora do peito. 
A que assume o papel de filha,
mãe, irmã de tantos que não

lhe são sangue. 
A que às vezes vive outras
vezes apenas sobrevive na

dor do outro.
A que nunca despe a farda de

ser amor ao outro."
Carla Heitor

“Ser mulher e profissional de
saúde é ser diversidade, é

conciliar força e sensibilidade,
trabalhar com competência,

superar obstáculos, é amar, é
perdoar, é ser vida, é ser mãe,
é ser esposa. É chegar a casa
e levar um sorriso no rosto e
segredos como profissional

de saúde no coração. É
chegar ao fim do dia e dizer

com honra, que sou mulher e
profissional de saúde.”

Ana Gonçalves

“Mulher... símbolo
de amor, força e
determinação!

Guerreira, amiga
e dedicada!”

Rute Silva

Mulher - resiliência, amor,
sensibilidade, emoção 

Um ombro amigo, olhar de ternura e
dedicação 

Legado de vida e amparo de muitas
outras vidas  

Há tantas mulheres numa só Mulher! 
E se és Mãe, então carregas todo o

infinito dentro de ti 
Resplandeces luz e buscas as

estrelas no brilho de cada olhar 
Salomé Marques

"A relação entre
Mulher/Enfermeira é
uma relação entre

generosidade e
competência" 

Lina Barra

“Força impulsionadora,
ser mulher e

profissional de saúde.
Supera as

adversidades e dá o
melhor de si pelo

próximo.”
Maria do Céu Ferreira

“O meu orgulho de ser
Mulher é ter conseguido
cuidar dos utentes, fazer

especialidade e
mestrado, ao mesmo

tempo que cuidei de três
filhos maravilhosos,

tentando sempre dar o
melhor durante já 33

anos! Adoro ser
Enfermeira!”
Maria Teresa

“Ser Mulher e
trabalhar como
profissional de

saúde é ser
guerreira e cuidar

com asas de anjo.”
Maria Rocha

“Ser Mulher e
Profissional de

Saúde é ser
sensível e

duplamente
responsável.”
Isabel Augusto

“Ser Mulher e
Profissional de
saúde é...ser

sensibilidade e
responsabilidade

redobrada!”
Dulce Cardoso

“Esta sou eu! Orgulho em
ser mulher, mãe e

profissional de saúde.
Objetivos conquistados

com muita coragem,
sofrimento, bondade,

profissionalismo e amor
no coração.”

Maria João Matos


