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Fernando Correia 
Uma vida dedicada à Enfermagem e ao Sindicalismo 
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TESTEMUNHOS 
“Nas coisas pequenas, mais que nas grandes, reconhecemos o valor dos homens. Foi uma honra 

conhecer, acompanhar e aprender com uma das maiores referências da enfermagem em Portugal. 
O Enfermeiro Fernando Correia partiu, mas viverá sempre na memória dos enfermeiros, através 

da sua obra e o legado que nos deixa.” 

Fernando Parreira | Presidente do SIPEnf 

 

“A memória que fica não é a do dia 28 de Janeiro deste ano 2022, mas sim todos os momentos 

destes últimos 20 anos com as conversas curtas que se tornavam longas. Desde o elevador dos 
HUC no ano 2000, quando eu ainda era aluno da Universidade, ocupou um lugar preponderante 

no meu crescimento pessoal, profissional e nos valores que passo aos meus filhos... ” 

Rui Cavaleiro  | Diretor da Revista 

www.sipenf.org.pt 
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“A partida do enfermeiro Fernando Correia deixa o sindicalismo mais pobre. Foi um lutador 

incansável e dedicado pelos direitos dos trabalhadores em geral e, muito em particular, dos inte-
resses dos profissionais de enfermagem. 

A sua dedicação e a sua generosidade às causas do sindicalismo muito contribuíram para afirma-
ção do Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPEnf) e, enquanto seu presi-
dente, em muito fortaleceu a Frente Sindical coordenada pelo STE, desde a primeira hora, com a 
sua opinião forte e esclarecida. 

A sua inquestionável herança nestas lides é certamente fonte de motivação para continuar a afir-

mação dos interesses coletivos dos trabalhadores.” 

 

Maria Helena Rodrigues | Presidente do STE 

 

“No plano factual da história da Enfermagem, importa registar que o Fernando Correia enquanto 

Presidente do Sindicatos dos Enfermeiros da Região Centro, depois, Sindicato Independente dos 
Profissionais de Enfermagem, dedicou a maior parte da sua vida profissional às causas da enferma-

gem, dos enfermeiros e do sindicalismo em que acreditava.”  

José Carlos Martins | (Presidente do SEP) 

 

“Testemunho de 46 anos de colaboração administrativa com o Ex-Presidente do SIPEnf FERNAN-

DO RODRIGUES CORREIA  

Serve o meu testemunho para prestar ao citado Ex-Presidente, FERNADO RODRIGUES CORREIA, da 
associação sindical do centro, SIPEnf, a merecida HOMENAGEM, pois dedicou parte da sua vida à 
Enfermagem, bem o podem confirmar os Ex-Auxiliares de Enfermagem. Esteve à frente da mais 
justa e importante Greve da Enfermagem Portuguesa em 1977. Em nome desses Enfermeiros, Ex-
Auxiliares de Enfermagem e também em meu nome pessoal, como funcionária do SIPEnf, pela for-
ma como sempre me respeitou e me acarinhou como um Pai, Obrigada Até sempre Sr. FERNANDO 

RODRIGUES CORREIA. ” 

Fátima Valério | Ex- funcionária e chefe de serviços 

 

www.sipenf.org.pt 
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“O Enfº Fernando fez parte da minha vida tanto quanto a enfermagem. Frequentava na altura o 

então "Curso Superior de Enfermagem" quando em determinado momento, a minha vida acadé-
mica assumiu um papel de relevo, com a minha candidatura à direção da Associação de Estudan-
tes. 

À procura do tradicional apoio para a campanha eleitoral, através de alguns amigos, foi-me apre-
sentado o Enfº Fernando, como Presidente do então Sindicato dos Enfermeiros do Centro, cargo 
que acumulava com o de Presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros. 

Tenho ainda bem presente aqueles momentos: a apresentação formal e aquele "em que podemos 
ser-te útil?". Mais do que esperava, sinceramente. 

Além de algum apoio logístico, tradicional nesta coisa de campanhas para as associações de estu-
dantes, o Enfº Fernando fez questão de "gratuitamente", como quem lê alguém que se está a 
aventurar nestas coisas pela primeira vez, me lecionar uma aula sobre alguns aspetos importan-
tes, a ter em conta, a quem se candidata a estas coisas do associativismo juvenil: estar ao lado dos 
estudantes. Incutir neles a responsabilidade de ser enfermeiro. A defesa da enfermagem e o orgu-
lho de ser enfermeiro. Ouvir opiniões. Debater ideias. Não foi assim tão simples, claro, mas as suas 
ideias ficaram. "Volta sempre que quiseres e vai dizendo como está a correr". Assim terminou este 
encontro. E assim passou a ser a partir desse momento. 

Não sei se sempre estive à altura de corresponder às expectativas do Enfº Fernando, porque para 
ele, elas eram sempre bem altas. Homem de fácil discurso. Tinha o dom da palavra. Por vezes até 
demasiado erudito na forma como escrevia, fruto da sua educação, chegando mesmo eu a criticá-
lo, porque entendia que muitos enfermeiros não iriam entender a mensagem. O Enfº Fernando 
defendia que a linguagem tinha de ser cuidada. Afinal, éramos enfermeiros. 

Escutava-o durante horas, porque ele aparentava saber de tudo e sobre tudo. Muito critico, mas 
muito apaixonado no seu discurso. Via a enfermagem como poucos, tinha projetos, diria até so-
nhos, em ver uma enfermagem forte, unida e com aquela projeção social que teimava ou teima 
mesmo ainda em aparecer. Apresentava as suas ideias sobre temas tão diversos desde as ques-
tões laborais (naturalmente, ou não fosse ele um sindicalista), mas também acerca do futuro do 
ensino da profissão e na altura, na criação da Ordem dos Enfermeiros, que seria criada por fim 
mais tarde. Orgulhosamente posso dizer, assim como tantos outros, que direta ou indiretamente 
estivemos na origem daquilo que é hoje a profissão de enfermagem. Com coisas positivas ou me-
nos positivas. 

O Enfº Fernando vivia o sindicalismo de tal forma, que recordava com paixão a famosa greve de 
enfermagem em que os enfermeiros abandonaram literalmente os seus postos de trabalho, em 
pleno estado novo, na defesa de melhores condições de trabalho. Sem receio das represálias e na 
liderança do movimento. Contava a história da profissão como ninguém: lá ía procurar com a pai-
xão do costume, os velhos decretos em que constava que para se ser enfermeira, "tinha de se ter 
origens em boas famílias"! 
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A ele devo a minha passagem pelo sindicalismo, pois foi inspirador. Permitia-me discutir com ele 
os assuntos, mas mesmo quando me dava razão em coisas que discordávamos, fiquei sempre com 
a sensação de que ele tinha sempre razão no final. 

Presto aqui a minha homenagem ao Enfº Fernando Rodrigues Correia, eventualmente não com o 
decoro linguístico que ele tanto apreciava, mas antes à medida que as palavras me surgem, pois é 
assim que sinto. Quero escrever esta última mensagem, como se o estivesse a apresentar a um 
amigo. Também assim foram os últimos momentos que me recordo de estar com o Enfº Fernan-
do. Como bons amigos, porque foi também isso que ele representou. Em alguns momentos mais 
atribulados da minha vida pessoal, mais do que o Presidente do Sindicato, mais que o sindicalista, 
foi um amigo, não deixando de se interessar e preocupar com a vida pessoal daqueles que priva-
vam com ele e de estar presente com os seus conselhos, como se de um pai de tratasse. 

Faltou aquele último abraço Fernando Correia, que endereço agora. E, com alguma mágoa, por 
sentir que a profissão te devia mais reconhecimento. Perguntar-me-ão agora, nesta coisa de ho-
menagear os que desta vida já partiram, se ele não tinha aspetos menos positivos. Talvez. Mas não 

deviam ser importantes, porque não fazem parte da minha memória. Até sempre Fernando.” 

 

Walter Silva |  Sócio SIPEnf 

Questionário de Opinião / Satisfação aos 

sócios do SIPEnf 
Prezado Associado 

 

O SIPEnf valoriza os seus associados. Para melhorarmos os nossos serviços, gostaríamos de pedir 

a sua valiosa colaboração no preenchimento do questionário online. A sua opinião é muito im-

portante para nós. Com o resultado, teremos oportunidade de melhorar os nossos serviços. Bas-

ta ler o QR Code ou usar o endereço 

 https://forms.gle/zDQ6v8PXkoYFJgvb9  

https://forms.gle/zDQ6v8PXkoYFJgvb9
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TOMADA DE POSSE DOS NOVOS CORPOS GERENTES 

QUADRIÉNIO 2022/2026 
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A atribuir: 

• Na área de Enfermagem (pós-graduações  
e/ou especialidades) 

• Pagamento 50% da propina 

• Mediante apresentação de projeto inova-

dor para o SIPEnf 

Bolsa Fernando Correia 
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Boletim do Trabalho e Emprego n.º 32, separata 

Projeto de decreto-lei que procede à aprovação do Estatuto do Serviço Nacional 

de Saúde 

 

Aponte o telemóvel para ler DL completo 

Tabelas Salariais Carreira de Enfermagem 2022 

Tabelas salariais atualizadas. 

Aponte o telemóvel para ler DL completo 

Despacho 4046/2022, de 7 de Abril 

Determina que a distribuição dos postos de trabalho referentes à categoria supe-

rior de enfermeiro gestor e à categoria superior de enfermeiro especialista, nos 

termos da autorização concedida pelo Despacho n.º 11398-C/2021  

Aponte o telemóvel para ler DL completo 


