
QUADRAS P’RA PULARES
O cheirinho a manjerico
Faz parte do meu rosário
Anuncia o fim de um ano
E mais outro de precário

Concursos p’ra serem justos  
Respeitam a graduação
São como a sardinha na broa
Não mudam a posição

QZP’s menos extensos
Foi promessa eleitoral
As eleições já lá vão
Que prossiga o arraial

Acha o ME e o governo
Que o melhor professor
É aquele que lidera
A lista do diretor

Óioai, cheira a festa e arraial            
Óioai, passa a Marcha Popular        
Óioai, se o Brandão não negoceia
Se o Brandão não negoceia            
Há que pô-lo a marchar                 

Ai meu rico Santo António
Também ficavas zangado 
Se, fazendo os teus milagres,
Visses o tempo roubado

São João tens de livrar
Os professores desta praga
P’ra nenhum ficar p’ra trás
Por não ter havido vaga

Ultrapassagens perigosas
São de evitar na estrada
Na carreira são perversas
Porque a deixam manchada

Carreira valorizada
Os jovens vai atrair
Mas se ficar como hoje
É só vê-los a fugir
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Plataformas, reuniões,
Formações e papelada
Quando chego à sala de aula
Já me sinto arrasada

No arraial popular
Dançavam os foliões
Sentavam-se os professores
Chegados das reuniões

E fui eu ao bailarico
P’ra dançar com a namorada
Só que ela é professora
Passou a noite sentada

No arraial, a sardinha
Sai da grelha em cascata
Na sala de aula, porém,
É mais sardinha na lata
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Promessas de pré-reforma
Talvez aposentação
Afinal era conversa
Da Alexandra Leitão

Professores até aos trinta
São menos de um por cento
Já acima dos cinquenta
Contá-los eu já nem tento

No arraial alfacinha
Muito salta a mocidade
Não arrisca o professor
Que a olhar mata saudade

Quarenta e tal de serviço
De idade quase setenta
Oh São Pedro abre-me a porta
E prepara a água benta
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Santo António é brincalhão
Respeitador no que faz
Bem diferente do Brandão,
Santo António é bom rapaz

Nestes santos populares
Foi suspenso o arraial
O mesmo fez o ministro
Ao diálogo social

Foge o diabo da cruz
Foge o padre às tentações
Foge o morcego da luz
E o ministro às reuniões

Oh meu santo milagreiro
Oh São Pedro e São João
Numa prece vou pedir-vos
Ministro prá Educação
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