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Eu tenho muita profissão 

 

«Eu tenho muita profissão, 

eu tenho muita profissão, 

eu tenho muita profissão, 

eu tenho muita profissão.  

 

No jardim sou jardineiro. 

Na horta sou hortelão. 

Sou almocreve e sou ganhão 

e nas arenas sou toureiro. 

Na charneca sou carvoeiro 

e sendo assim faço carvão. 

Sou maioral sou abegão, 

dos jornais sou jornalista. 

Nos comboios sou maquinista, 

eu tenho muita profissão. 

 

Sou piloto aviador 

por isso sou da aviação. 

Mas cá em baixo, no chão, 

de carros sou condutor. 

Na escola sou instrutor, 

dou aulas de condução. 

Faço tudo na perfeição.  

Se for preciso sou alfaiate, 

faço barcos, sou calafate.  

Eu tenho muita profissão 

 

Faço enxadas, sou ferreiro 

e faço estátuas, sou escultor.  

No liceu sou professor  

e nas minas sou mineiro. 

Na padaria sou padeiro 

e por isso fabrico pão. 

Trabalho na televisão, 

mas também sou guitarrista. 

Canto fado, sou fadista. 

Eu tenho muita profissão. 

 



���������	
�����
���������
����������������
��
����������������������������
��������������������

��� �
������
��� �
��
���!�
������
��� �
��

Sou vendedor ambulante 

nos mercados e nas feiras. 

Roubo cordões e pulseiras 

e qualquer peça de diamante. 

Sou da marinha mercante,  

sou gatuno, sou ladrão. 

Na igreja sou sacristão  

Porque faço parte da missa 

Sou tirador de cortiça. 

Eu tenho muita profissão.»  
Manuel Augusto Francisco (Rusga), Grândola, Fevereiro de 2007 
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Eu tenho muita profissão → Classificação dos Versos:   

• Décimas. 

  

• Classificação: Paulo Correia (CEAO/ Universidade do Algarve) em Julho de 2007.  

 → Assunto:  Poesia sobre as profissões do poeta.  

 → Palavras-chave:  Alentejo, Grândola, profissões, poesia, poesia alentejana. 

 → Região:   

• Região:  Alentejo Litoral  

• Distrito: Setúbal 

• Concelho:  Grândola 

• Localidade: Grândola 

 → Contador:   

• Nome:  Manuel Augusto Francisco (Rusga) 
• Data de nascimento: 05/03/1948 

 → Vídeo:  

• Entrevista: José Barbieri 

• Data de Recolha:  19 de Fevereiro de 2007 

• Filmagem:  José Barbieri 

• Local de filmagem:  Biblioteca Municipal de Grândola (Grândola) 

• Montagem de vídeo e Web design:  José Barbieri 

• Agradecimentos: Biblioteca Municipal de Grândola (contacto Cristina Bizarro).  

• Duração:  0:01:55 

 → Transcrição:   

• Transcritor:  Filomena Sousa  

• Data de Transcrição: Agosto 2011 

• Palavras:  190 

 → Versão literária: 

• Execução:  Filomena Sousa  

• Data de execução: Agosto 2011 

• Palavras: 190 (sem alterações) 


