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I 

Rompia a manhã de 18 de setembro de 2006. O outono ainda não espreitava e o calor, aquele a 

que o sol das Marinhas nos habituou, era quebrado pela leve brisa que só quem aí vive sabe e 

sente, de tão característico que é. Os donos da ironia mais mordaz apelidam-lhe, comummente, 

de “ar condicionado natural”, outros defendem, de forma acérrima, que até o vento deste clima 

ameno e constante, ao longo do ano, se compraz para fazer daquela que é a maior freguesia de 

Esposende um verdadeiro cartão-postal entre o rio, o mar, a montanha e a felicidade. 

Um cafezinho no estabelecimento do adro dava o mote do “rumo à cidade dos arcebispos”. A 

cidade mais antiga do país - a bela Braga - esperava-me para aquela aventura por que todos os 

jovens anseiam. Fazer-me “gente” implicava sair do aconchego do que nos é conhecido…e dizer 

“adeus”! Dizer adeus aos pais, ao senhor Franklim do café do adro, aos amigos da rua, à 

simpática senhora do posto de gasolina, às conversas no autocarro, às caminhadas noturnas, e 

aos velhotes da petanca1 que, num sorriso de ânsias para ‘queimar’ um pouco do seu (muito) 

tempo, nos lançavam aqueles agasalhados “bons dias” quando por eles se passava. Tudo nos 

lembrava que deambulávamos por nossa “casa”, ainda que fora das 4 paredes. Dizer adeus, 

também, tanto aos belos passeios à beira-mar num dia de verão, como às caminhadas a cheirar 

a terra molhada bem lá na montanha e mais perto do céu, onde abríamos os pulmões a um oásis 

de cor verde. Dizer adeus a um lugar de gente humilde, mas empreendedora, onde a evolução 

não lhes rompeu as origens e que, numa bolha de conforto, compõe o elenco de um sedutor e 

irrebatível convite para se viver por cá. 

- Anda Rita, está quase na hora e ainda temos que descarregar as coisas no apartamento! - Era 

a voz de quem esteve sempre do meu lado nos marcos mais importantes da vida, o meu pai, 

que me relembrava o passar das horas enquanto que, inesperadamente, todo este cenário de 

melancolia e pré-saudosismo me quebravam a alma, como jamais previra. De um só trago e a 

queimar-me as entranhas, terminei o café, como em muitos dos dias em pé, ao balcão, enquanto 

folheávamos os jornais ou o boletim2 da paróquia, sem dispensar as boas novas do Sr. Franklim 

 
1 Jogo de origem francesa, praticado ao ar livre, pelas ruas de aldeias e pressupondo o lançamento de 
bolas metálicas, cujo objetivo é ficar o mais próximo possível de uma bola de madeira. Acredita-se que 
foram os emigrantes das aldeias que trouxeram o tradicional jogo para as aldeias portuguesas. 
2 Espécie de folheto informativo de âmbito religioso, tradicionalmente colocado nas caixas de correio dos 
paroquianos, onde consta a calendarização de missas, comunicados da paróquia, horários de catequese, 
óbitos da semana e informações gerais da freguesia. 



 

que, num frenesim entre o café e a venda3, não deixava pelo caminho a sua constante simpatia 

e malandrice. Até ele estava a medos por mim, mas lá fui com uma sua piscadela como quem 

diz «Boa sorte Ritinha!».  

Ao entrar no carro do meu pai, apercebo-me de dois detalhes triviais que só quem está na 

iminência da perda e/ou privação se pode dar conta: a primeira, é que este amoroso espaço se 

dava pelo nome de Belmar e que, ao fim de tantos anos, desfragmentava aquele naming e o seu 

propósito: “Belo Mar!” «Que giro e que verdade», pensei! A segunda, era pela janela daquele 

carro que me assolava a real perceção de que não ia poder estar ali as duas ou três tardes por 

semana, a jogar a bela da sueca, com todos aqueles velhinhos que tão bem me acolhiam, desde 

pequena. Sim, não há duas sem três, e agora via-me a sorrir com a introspeção do quão felizarda 

era, por cedo ter aprendido o virtuosismo de saber estar com o senhor Eng.º ou com o humilde 

senhor da obra, do café, ou dos campos, porque nesta minha terra há decoro no trato, há 

sorrisos e compinchas. Há vizinhos amigos e alcunhas para todos. Não há títulos, mas honra.  

Mas por que raio me estava a custar tanto?! Afinal, Braga era “só” maior que Esposende, e 

míseros 50km distavam a real possibilidade de vir matar qualquer crise de saudades. Para já, a 

missão de iniciar um curso de Comunicação Social e honrar o “investimento” dos meus pais, que 

viram na sua longa vida de trabalho, desde tenra idade, essa hipótese lhes ser negada, era o 

motor de toda a coragem!  

Braga estava para lá de quente. A sensação térmica em nós fazia-nos sentir debaixo de uns 

tórridos 35°C, próprio de quem vinha habituado a se refrescar com a natural brisa do mar. 

Descarregara todos os pertences necessários à sobrevivência da primeira semana de uma caloira 

e, como que inspiração, regozijava-me pelo facto de a janela do meu quarto me transportar à 

imponência do Santuário de Nossa Senhora do Sameiro. De facto, estar em Braga acalmava-

me…estava ainda no meu Minho. Um Minho que, pese embora eu tão jovem, já me aquecia o 

coração e espelhava um outro misticismo, tão similar ao das Marinhas de Esposende.  

Braga era-me sinónimo de belos jardins e templos. Recordava as fotos em criança na escadaria 

e lago do Bom Jesus do Monte, sem esquecer a estrada “mágica” que, naqueles tempos, fazia 

as delícias das crianças “detetives” que viam algo de transcendente e enigmático naquele 

processo macabro de um carro se movimentar sem ninguém ao volante e, ainda por cima, de 

marcha atrás4. Assim, lembrei-me de levar uma das melhores recordações de Braga, para esta 

 
3 Denominação do pequeno comércio, antigamente; comercialização de produtos de primeira 
necessidade, localizados em pequenas aldeias. 
4 Rampa que liga o Parque do Bom Jesus à estrada nacional e leva de volta à cidade ou ao santuário do 
Sameiro. Efeito de “ilusão” de o carro andar sozinho, quando colocado em ponto-morto, parecendo estar 
a descer até ao cruzamento quando, na verdade, estamos a subir na sua direção. 



 

nova Braga! Afinal, as fotos e as músicas sempre me levaram a viajar por situações e momentos 

e, cada uma delas, conta uma estória… [Oh, e como eu sou uma Storyteller…!] ou vão-me dizer 

que não têm um retrato a preto e branco “à la minute” 5, em cima do cavalo de madeira, ou 

simplesmente a pé, tirado e revelado em água pelos senhores das caixas de madeira, em frente 

ao Bom Jesus ou a Santa Lúzia?! Eu cá tenho, e têm os meus pais, e quiçá os meus avós…e todas 

a preto e branco! Porque as tradições não se perdem na voragem do tempo antes, o Minho, 

enaltece-lhes a importância da sobrevivência aos anos e a elas se lhes dá continuidade e 

reconhecimento. 

Mas Braga não era só a mais antiga Cidade cristã, ou da famosa Sé, da grandiosa Semana Santa 

ou até da Roma portuguesa...isso seria ver “Braga por um Canudo” 6, e a cidade que me acolhia 

era isso tudo, mas muito mais que isso, também! A capital do Minho era me relatada como 

sendo genuína, autêntica, de gente jovem e, cima de tudo, muito feliz! O irmão do meio, no ano 

que me assumia como caloira, via o seu ciclo de estudante universitário terminar. Orbitávamos 

em dois estados de espírito antagónicos e nele já via outro tipo de saudosismo distinto do meu: 

ele preparava-se para viver o seu último ano numa cidade que já dele fazia parte. A mim, custava 

assimilar que me iria desconectar da cidade que gritava ser “Esposende, um privilégio da 

natureza” 7, mais propriamente as “minhas Marinhas”. A ele, era-lhe visível o sofrimento por 

antecipação e já falava no seu último ano com pesar. Braga já o tinha tomado. Será que comigo 

seria igual?! A pergunta era retórica, dadas as minhas expectativas de seguir o rumo do 

poderoso curso de Comunicação Social e ir para as cidades “onde tudo acontece”, seja nas 

redações de importantes Jornais, seja nas estações mais conceituadas de televisão! Porto ou 

Lisboa, inevitavelmente, o futuro passaria por aí, e a Universidade era só o caminho de 

preparação para o destino final! 

II 

«Bem-vindos à melhor Academia do país, bem-vindos à U.M!» Um arrepio rompia-me a espinha, 

quando ao microfone se ouvia o início da frase e que, em segundos, se ecoava pelos quase 4mil 

caloiros. A receção era feita pela reitoria e a Associação académica, daquela que havia ganho o 

ranking de melhor universidade do país naquele ano, e eu sentia-me a emanar adrenalina e 

orgulho, por todos os poros da minha pele. Era o calor, o nervoso, o sentimento de pertença a 

 
5 Fotógrafo ambulante que exercia a sua atividade nos espaços públicos como jardins, praças e feiras. 
Teve um papel importante na popularização da fotografia a preto e branco, nos inícios do séc.XX, tiradas 
com a máquina-caixote, e reveladas em água. 
6Expressão que significa criar expectativas sobre uma coisa e depois ficar “aquém” das mesmas; 
perspetiva redutora de algo. Deriva do telescópio localizado no Bom Jesus que permite observar a cidade, 
ao longe. 
7 Slogan com que a cidade se apresenta, fazendo alusão à forte ligação com a natureza.  



 

uma grande instituição e o concretizar de uma das muitas metas de um jovem adulto, e mais o 

medo, o belo do medo do desconhecido. Eis que me começo a sentir digna daquela “casa”, 

daquela cidade, daquelas pessoas e de toda aquela vitalidade, quando outro arrepio me faz 

“xeque-mate” ao som do Hino da Universidade. Recordo que aquele coro misto a 4 vozes 

tiveram o seu apogeu em mim, quando nos seus picos lembravam que “(…) estes anos são 

viagem, Entre a água e o acontecer (…) Um amor de mar e margem, Na euforia de viver (…)”. 

Tão verdade! A viagem começava agora, uma muito mais complexa que meros 50 km’s. 

Caderneta de caloiro ao pescoço, davam-se as primeiras conversas com os quase 80 colegas de 

curso. Vinham de todos os cantos do país, inclusive madeirenses e esses sim, cortavam muitas 

mais amarras que eu, aquela bairrista que, ao terceiro dia, já sonhava com a brisa do vento de 

que tantas vezes se queixara mas que, naquele calor infernal, tanta falta já fazia e lá vinha a 

verdade dos clichés… “damos mais valor às coisas, quando não as temos!” . [Mas que raios, era 

de mim ou todos aqueles ditados que em 18 anos fui ouvindo, ora da mãe, ora dos conterrâneos, 

estavam agora a ter aplicabilidade?!] 

Das coisas da vida que não se explicam, talvez a empatia, o acaso e o sorriso, queiram ter 

aproximado uma Rita de Esposende, de uma Cristina de Viana do Castelo, uma Elsa de Vila 

Verde, uma Daniela dos Arcos de Valdevez e uma Carolina da Madeira (que, tão rapidamente, e 

outra vez cliché, havia sido apelidada de “Madeirense”). 

Perfilávamos sempre ao lado umas das outras nos dias de praxe e, num ápice, da praxe passou 

a ser também “lado a lado” que levávamos a vida académica, fosse nas salas de aula, nos cafés, 

e até nos passeios, em descoberta da cidade. 

A empatia geral entre estas 5 personagens era genuinamente transversal entre todos, sendo 

que, apesar de sermos imensos e ainda juntarmos nesta equação a relação de praxe aka amizade 

com os Srs. “Doutores” que nos praxavam, os dias seguiam com intensidade e as emoções ao 

limite. Assisti de tudo, e com complacência vi vários colegas sofrerem pela distância dos seus 

entes queridos, outros por inadaptação outros, simplesmente, por estarem a viver algo que não 

correspondia às expectativas. Observava a logística de outros tantos que, achando ser mais 

económico ir e voltar diariamente para as suas terras, poupavam em euros e hipotecavam-se 

em exaustão. Sentia-me privilegiada, admito, ao testemunhar algumas desistências desta prova 

da vida. E aí, na minha faculdade apurada de reminiscência, lá viajava eu, nas analepses e 

prolepses dos meus pensamentos. 

De facto, somos o fruto de várias somas da vida e naquela cidade, aos 18 anos, comprovava o 

resultado da soma da educação, experiências e ensinamentos, que a minha (ainda pequena) 

“bagagem” da vida carregava. Ali, na nova Braga, realizei a importância disso e agradecia. 



 

Agradecia à minha infância: no seio dos rapazes, na audácia de ser a mais nova e de me ter de 

afirmar perante eles para poder fazer parte do grupo, poder jogar futebol (ainda que sempre a 

ir à baliza) e, em muitas dessas lutas (por vezes inglórias), e em tenra idade, ter de possuir o 

artefacto da argumentação e da resiliência, que muitos graúdos hoje não têm! Aqui, no coração 

minhoto e noutra realidade da vida, senti que o que nos é cultural nos acompanha sempre, e 

onde eu cresci, fui privilegiada com uma educação de rua, de liberdade, com o correr na praia, 

o mergulhar fora do verão, ou até o escalar do alto monte para desfrutar da calma de um 

miradouro como o do Castro de S.Lourenço8, numa visão impetuosa sobre o litoral de 

Esposende, desde os campos agrícolas ao extenso areal das várias praias. Agradeci por, durante 

estas peripécias que se viviam a pé ou de bicicleta, no palco daquelas cangostas9 e aldeias de 

um Minho rural, ter criado a robustez de quem não tem medo da lama, a raça e o desembaraço 

perante as adversidades, e o perfil de alguém que sacode as lágrimas e o ranho com a manga da 

camisola tão rápido, que só os próprios os viram! 

Desculpem. Desculpem os demais. Mas crescer no Minho não é o mesmo que crescer fora dele. 

Sem ser melhor ou pior, crescer no Minho é crescer-se na ingenuidade, na luta e na honra pelos 

nossos e por nós mesmos! É ter o coração na boca e andar-se em permanente excursão por 

lembranças e estórias que passeiam nas nossas mentes. É inspirar o verde das colinas como que 

o azul do atlântico. É preferir os tascos a estrelas Michelin, porque neles se pratica uma cozinha 

de músculo e com o prato vem o sorriso aberto e a humildade de um amigo, disfarçado de 

servente. 

E tudo isto me estava a servir! Não estranhei pessoas e senti que vingava o propósito do curso, 

todos os dias. Era para lá de social, ao mesmo tempo que introspetiva, no sentido analítico da 

experiência. Tudo era contemplável. Porque tudo partia das pessoas. E a minha educação era 

essa: a das pessoas.   

A praxe não me estava a ser dura, pelo contrário. Sentia-me em vantagem por ter a bagagem 

certa para aquela fase da vida de caloira. 

- Olhos no chão! - Ouvi o grito e obedeço. Afinal, a U.M tinha um código de praxe exímio, e a 

segurança de que havia limites bem balizados, não me permitia ter medo. Pelo menos a mim. 

Até que oiço o som, bem mais perto! 

 
8 Um dos pontos mais altos da arriba fóssil, numa linha que separa a planície litoral dos primeiros relevos 
mais a nascente. Ponto privilegiado de onde se apura o olhar sobre a bruma atlântica, em todo o redor. 
9 Ruas estreitas e sinuosas no linguajar mais comum dos antigos e perpetuada até aos dias de hoje, 
maioritariamente, pelos habitantes de aldeias. 



 

- Então a caloira, em seis opções para tentar entrar no Curso de Comunicação Social, coloca as 

seis em Braga, preferindo arriscar em 6 cursos diferentes…desde que estivesse por aqui?!  

Congelo. Apercebo-me que estes Srs. “Doutores” se haviam munido de toda a informação 

acerca destes 80 (inexperientes) viajantes. E de facto era verdade. Visto assim, parecia que não 

tinha amor ao curso, mas a Braga e à Universidade do Minho. Na verdade, tinha uma média 

confortável e sabia que entrava na primeira opção. Nas 5 restantes, não coloquei o mesmo curso 

no Porto, ou em Coimbra, Lisboa…mas foi a segurança a falar…ok, ok, e a vontade de ficar perto 

de casa! 

- Gosta mesmo deste curso caloira? (compasso de espera) à vontade para responder! 

- Eu gosto mesmo do curso, e sabia que entrava. Gosto da Universidade, de Braga e estou perto 

de Esposende! 

Do outro lado a resposta é curta e num tom colocado para todos os outros encapados pretos e 

caloiros ouvirem, oiço: - Está batizada!!! Esta é a caloira Esposes! E temos casa no verão! 

Ainda de olhos no chão, percebi que anotaram o meu novo nickname e que todos teriam um. 

Entre eles, ironizavam o amor à “terrinha” e à sua proximidade com a universidade, que se 

sobrepunha ao amor ao curso! Não era tudo verdade, mas tinha um pouco dela! O amor ao 

curso, tinha tempo para o provar. Agora impunha-se desfrutar cada momento. 

III 

- Já viste os trajes?! Nada a ver com os do Porto Coimbra ou Lisboa. Parece do tempo das guerras 

e o tricórnio parece coisa de realeza! - Dizia a Madeirense, quando nos encontrávamos todas na 

sala de estar. Sim, por entre trocas e baldrocas, tinha conseguido que todas arrendassem um 

quarto no apartamento onde já me tinha instalado nos inícios, em regime de arrendamento ao 

quarto. Estávamos todas juntas, arriscando na intuição de umas duas semanas de convívio. 

Para a Madeirense Carolina tudo era uma novidade. E pelos “olhos” dela íamos nós, de Portugal 

Continental, apreciando e refletindo sobre o quão sui generis certas coisas eram por ali. Rompia 

o mês de outubro e tínhamos a receção ao caloiro em Guimarães, polo da mesma universidade, 

mais virado para as engenharias. A “latada” fazia-nos percorrer as ruas da cidade berço, e em 

frente ao castelo que escreve “Aqui nasceu Portugal” cantamos o hino do curso até a garganta 

não mais poder, exibindo a nossa faixa de curso e pintados pelas nossas cores. Assim fizeram a 

mais de meia centena de cursos. Víamos e ouvíamos populares, que de máquina armada 

registavam os momentos. O cortejo tinha feito parar a cidade. Milhares de estudantes, cânticos, 

exaltações patrióticas, tambores, cornetas, fumos, “desafios de curso”, latas e carrinhos de 

compras adaptados a uma imaginação que só me recordo de pensar “isto é o fim do mundo…”. 



 

A união do bloco aconteceu neste dia. A noite de concertos ainda na cidade de D. Afonso 

Henriques fortaleceu o tal sentimento de pertença. À noite, na nossa casa, e com uns copitos a 

mais, decidimos criar um blogue (sim, naquele tempo, não sabíamos o que era Facebook ou  

Instagram), onde descreveríamos as nossas aventuras por Braga, sob a perspetiva de cada uma 

nós. Seria o nosso diário tornado público, e talvez fossem as doses de cerveja (que até então 

não sabíamos que gostávamos) que nos estivesse a fazer fervilhar a ideia e, no dia a seguir, a 

ressaca lá nos faria ganhar tino. Mas meus amigos, não é estudante quem não admitir que são 

estas noites as mais genuínas. Acordamos a lembrar que tínhamos até chorado e feito 

promessas de amizade com as emoções ao rubro e sentimos alguma vergonha, confesso. Mas o 

blogue ficou e, nessa mesma tarde, ao final das aulas e enquanto cozinhávamos, de punhos no 

computador, dá-se o brainstorming e nasce o “5 ao Minho!” Só nós sabíamos que queríamos 

transmitir a espécie de um “ataque” generoso à província.  

E assim foi, escrevíamos tão devota e freneticamente naquele blogue, quanto frenética e 

devotamente absorvíamos TUDO do que a experiência podia dar. Íamos a praxes, passeios, 

atividades e furávamos algumas aulas, sem comprometer o aproveitamento – Bah, estudante 

universitário que é estudante universitário, falta algumas boas vezes neste primeiro ano!  

Tão depressa a vida avançava que de parceiras desta aventura começamos a criar elos bem 

familiares, e ligações que não se esquecem. Recordo o dia em que arrumámos o carrinho de 

compras que tínhamos trazido “emprestado” do Feira Nova (atual Pingo Doce) e que tinha se 

deixado ficar por lá por nossa casa, com algumas placas de transito em cima, porque os pais da 

Daniela dos Arcos de Valdevez nos iam visitar a um sábado, num fim-de-semana que tínhamos 

ficado por lá a estudar para exames.  

Nesse dia, almoçamos todos juntos, e fomos mostrar Braga, como se fosse nossa. À noite, a 

nossa ligação tinha-se fortificado e a Daniela escrevia sobre isso no blogue, de uma forma que 

me fez cair uma lágrima nos lençóis, quando “lia” a sua gratidão, pelo silêncio da noite. 

Recordo que, no 2º ano de curso, a Madeirense não podia ir passar o Natal à Madeira por 

questões financeiras. Estávamos numa das belas quartas académicas, quando a vilaverdense 

Elsa, já com um copito a mais, abraça a Carolina e diz: 

-Já falei com os meus pais e tu vens passar a consoada connosco e não aceito um não!  

Nós, as restantes 3 da grupeta, não emitimos nenhum som. Como se diz por aqui, encavacadas 

de emoção. - Não comemos peru como tu lá na Madeira, mas tens uma bela posta de bacalhau 

à tua espera e muita animação à mesa! 



 

A Carolina era simples. Mas imensamente saudosista, também. Muitos foram os fim-de-semana 

que a Elsa, a Daniela e a Cristina se tinham ficado por Braga, à vez, para não a deixar sozinha. Já 

eu admito que fui a que fiquei “de menos”. Esposende era-me preciso, e muito nova interiorizei 

que no meu futuro tinha de caber a missão de zelar pelos meus pais, como eles zelaram por 

mim. E como podia zelar criando distâncias?! Alimentando-as, não aproveitando todos os 

pequenos momentos “vestidos” de oportunidades para isso?!  

Entre o peso na consciência de não me permitir fazer companhia à Madeirense, em muitos dos 

seus tenebrosos fins-de-semana só consigo mesma, naquele apartamento tão contrastante 

entre o corridinho de domingo a sexta, e o silêncio sufocante nos dias fora destes, surge-me a 

brilhante ideia, ao 3º ano de curso; bem ao jeito de quem se apieda de emoção própria de uma 

bênção de finalistas, faz-se forte a promessa: 

- Certamente tomaremos rumos diferentes, mas vamos prometer hoje, aqui e agora, que todos 

os anos, pelo menos uma vez por ano, faremos um almoço/jantar na terra de cada uma, e todas 

têm de estar presentes!  

Anuíram que sim, em uníssono lacrimejante! Se bem que o meu desafio só em mim tinha 

segurança. Sabia que queria ficar por perto…já elas, aguerridas numa luta à escalada 

profissional, sonhavam ir para Lisboa, a Cristina de Viana do Castelo para Londres, até! Ela e a 

Elsa ambicionavam ser jornalistas de redação, e vinham dando provas de serem factuais, 

precisas e audazes o suficiente para deixar barcos e remos em busca do objetivo. A Madeirense 

e a Daniela dos Arcos de Valdevez, mais contidas um pouco, sonhavam alcançar algo na área dos 

audiovisuais. Sobrava eu, Rita, que embora fosse a idiota – das ideias – lá do grupo, a 

sentimentalista, storyteller e a que gostava de socializar, queria algo abrangente e tinha 

escolhido a área das Relações-Públicas, sem rumo algum, só com a cabal certeza de querer 

vingar sem deixar “barcos e remos”, tal e qual uma boa “marinheira”, de uma terra de 

mareantes, impunha-me não deixar os meus! 

Será que esta forma de olhar para o futuro, tão agarrada às raízes, iria hipotecar a vida desta 

filha do Minho?! 

IV 

Volvida a fase dos estágios profissionais, em que as “5 ao Minho” tinham conseguido fazê-lo 

pela zona, um caminho mais delineado se descortinava. Os almoços prometidos aconteciam e 

neles se falavam de como ia a vida, em conversas alimentadas pela sede de prosperar.  

- Até eu Rita…até eu saí dos Arcos porque sei que na nossa área não há a mínima hipótese por 

cá! - Advertia a Daniela. De facto, as oportunidades advindas do curso estavam muito 



 

centralizadas nas grandes metrópoles e já por isso, aquando da escolha da área 

profissionalizante do curso, tinha já evitado o Jornalismo, por ser uma verdade à La Palice de 

que só num Porto ou numa Lisboa poderia se fazer jus a uma realização plena. As Relações 

Públicas davam-me margem para continuar por estas bandas, numa boa empresa ou entidade 

que acreditasse no poder da Comunicação. Do pensar ao conseguir urgia fazer acontecer. - Não 

seguiste Jornalismo e és a que melhor escreve de todas nós, com receio de seres uma 

Jornaleira!10 - Troçava a Elsa, a primeira a firmar contrato na admirável RTP. 

A pressão dos almoços que decorriam, religiosamente, pela terra de cada uma ora com ora sem 

a Carolina, que trabalhava e vivia em Lisboa, em videografia na consagrada Sport Tv, deitavam 

por terra a crença de que era perentório lutar, pelo que queremos que seja nosso. Coisa que me 

havia sido estimulada desde pequena. Talvez não estivesse a priorizar, e as tais amarras invisíveis 

à terra, à família e à raiz me estivessem sim, a limitar. 

A Cristina tinha seguido para Londres. Havia conseguido um emprego num restaurante, com o 

intuito de aperfeiçoar o inglês e, conseguido isso, tentaria a sorte em redações, televisão ou o 

que fosse, convicta de que tudo isto fazia parte de uma experiência global, entre vivências 

pessoais e realização profissional. 

Segui-lhe as pegadas numa fase de angustiante cansaço. Por esta altura, já colocava em causa 

todas as escolhas feitas até então e revoltava-me por tantas premissas enraizadas numa fase 

temporã da vida. Faltava-me a coragem necessária para deixar um porto seguro e que não me 

estava a abrir as portas sonhadas nem, tão-pouco, uma pequena janela de esperança.  

Em busca de um emprego condigno aos sonhos de outrora, fui! Fiz as malas e, em setembro de 

2011, após dois anos de procura infrutífera, alentada pelas “5 ao Minho”, (mais propriamente 

pela minha eterna caloira da cidade vizinha que já lá me prometia um teto e comida à mesa), 

meti-me num avião e fui em busca de uma luz ao fundo do túnel. Mais uma vez disse “adeus”. 

Mal sabia eu que o “outro adeus” (rumo a Braga), não tinha sido nada. Na verdade, já vos tinha 

dito que, durante os 3 anos, muitas foram as semanas em que, por nada e do nada, fosse terça, 

quarta ou quinta-feira, lá ia matar as saudades dos meus, do mar, do Sr. Franklim e dos velhotes 

do adro?! O novo adeus repassava-me a dor por todo o corpo. As pernas estavam bambas e, 

ingloriamente, despedia-me da minha terra de poesia, onde o mar e o monte se beijam. A poesia 

pintava-se agora de drama, numa história que não sonhava escrever. Mas estoica fui; honrando 

 
10 Trabalhador pago ao dia, pela sua jornada. Remete à sociedade rural antiga e à lavoura camponesa. 
Formato de atividade que, embora em vias de extinção, subsiste nos dias de hoje. 



 

a fé e o investimento que os meus pais haviam depositado naquela que acreditavam ser uma 

jovem de estaleca, empreendedora e sonhadora. 

- Londres dos meus 22 anos. Assim evocarei este “episódio” da minha Estória! Londres estava 

frio, muito frio, apesar de ser setembro. A Cristina vivia confortavelmente num apartamento na 

zona 2 da cidade mais populosa do mundo, partilhado com duas inglesas e um enfermeiro 

português. Das moças, não sabia quase nada. Cruzavam-se, pontualmente, na cozinha e cada 

uma cumpria com a sua rotina sem prestar muitos cuidados aos transeuntes do espaço. Eu tinha 

a Cristina. A Cristina e o meu Minho, estampado no seu rosto. Comungávamos da mesma 

gastronomia, expressões, piadas e ideias. 

Tinha levado duas dezenas de currículos e o plano estava delineado: tentar a sorte, deixá-los em 

tudo o que fosse passível de me dar emprego e nele, fosse qual fosse, desde que digno e capaz 

de me sustentar, me permitisse aprimorar o inglês e, posteriormente, conseguir lutar por uma 

oportunidade na minha área. 

Enquanto batia a portas de lares, hotéis e lojas, ia deixando o meu currículo e aproveitava a 

oportunidade para explorar a arrebatada cidade. Fui a museus, paralisei a apreciar a London Eye, 

o Big Ben e o majestoso Palácio de Buckingham. No entanto, o que os olhos viam não aquecia o 

coração. A beleza dos monumentos eram visões vãs de sentimento e conforto. A ausência da 

cor, de que esperava pincelar o meu coração, vazava-se numa paleta monocromática de 

cinzento. O sol não cucava e o semblante das pessoas, mal se via no meio do frenesim do passo 

acelerado e preocupado, de olhos postos nos telemóveis ou nos autocarros de que corriam 

atrás. 

Numa das cidades mais multiculturais do mundo, senti que era a cidade de todos, mas não para 

todos, não para mim. Senti, mais que nunca, saudades do meu Portugal, mais precisamente da 

minha cidade tocada pelo mar, do Cávado princesa, de um Esposende onde há tempo para viver. 

Decorriam duas semanas e neste périplo por vários recantos, sentia que viver em Londres era 

ter a experiência do mundo inteiro numa cidade, mas nela me sentia pequena. Entendia o 

porquê de lhe chamarem a cidade do nevoeiro, e sonhava com o meu verde. Na verdade, 

lembrava, também, aqueles que nunca partem: os emigrantes da minha terra, e entendia-os, 

com a sensação de culpa pelo julgamento de tantas vezes: o de encherem a nossa terra nos dias 

de verão, de andarem a modos na estrada, imbuídos num espírito que agora me fazia querer 

poder ter: o da calma, o de olhar com “olhos de ver”, para a real beleza de cada detalhe, da 

nossa terra querida.  

Viva a democracia que me permite verbalizar a inclemência do que presenciei. Vivia um Londres- 

tímido, tão contrastante ao lugar de onde vinha, naquele lugar onde se mora num abraço! Se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_de_Buckingham


 

isto não é audaciosamente romântico, não sei…então voltei! Num desalentado estado de 

espírito, voltei! Não quis esperar respostas, muito menos equacionei viver num manto de 

infelicidade, em prol de outra coisa qualquer. Afinal, só nós sabemos o significado da palavra 

saudade. 

V 

Viver em Portugal é bom, mas viver no Minho é bem melhor! É ter o coração na boca, gostar de 

romarias, tradições, e sossegar num bem-querer; e assim vim: chorosa, derrotada e sustida pelas 

ganas de matar a saudade. Não tinha vingado. Voltava em surpresa, para os braços daquilo que 

me era amor, daquilo que sai do que as nossas mãos constroem e o nosso peito sonha: a Família. 

Ironicamente, quem me tinha ido buscar ao aeroporto, eram 3 das “5 ao Minho”, num ato 

misericordioso como quem diz “estamos aqui no voo, como que na queda estamos!”. Havia 

lágrimas de alegria, misturadas com lágrimas de frustração. Mas estava, pelo menos, no leito de 

quem me entendia, e sentiu todo o processo.  

A primavera trazia a beleza de uma bela celebração. Com o florescer das pessoas, a Elsa fazia 

brotar uma nova vida e preparava-se para casar. A Carolina tinha vindo de Lisboa para a festa 

do ano. Se não sabem o que é casar no Minho, lamento, porque não vos vou falar de como se 

faz um verdadeiro festão, em que se come, dança, se abraça, se surpreendem os noivos, muito 

menos falar em como homens de barba rija se vergam à emoção, e choram pelo meio de um 

tradicional arraial; em como nas quintas ou restaurantes se abana o lenço branco ao som do 

“boa sorte!”, com toda a gente em cima de uma cadeira desafinando, orgulhosamente, pelos 

acordes da alegria.  Não vou relatar, em como em Vila Verde, as 4 ao Minho assoaram umas 

lágrimas no linho dos namorados11, no meio de cantares, das concertinas, do folclore, da 

filigrana, e do vinho verde! Ai, não vou contar! 

Após esse dia, como que um reset, recomeçava tudo: a procura e a incerteza! A Carolina por cá 

tinha ficado, ainda estremecida pela memorável festa de que não imaginava poder ser possível. 

“Bem-vinda ao Minho”, vangloriávamo-nos! Prontifiquei-me a oferecer-lhe teto e rentabilizando 

a vida de uma desempregada, mostrar-lhe-ia os encantos da minha freguesia, cidade e concelho, 

de que tantas vezes fui embaixadora e que ficara de provar, com argumentos, tamanhos 

encantos. Comecei pela rotina que orgulhosamente descrevia e iniciamos a manhã no café do 

Sr. Franklim, como em tantos outros dias banais. Se podia levá-la a uma bucólica pastelaria com 

vista para o mar?! Podia sim, mas passei-lhes sempre a versão do meu “eu”, como a de um “eu” 

 
11 Lenços dos Namorados, tipicamente vilaverdenses e extensíveis a terras Minhotas. Remonta ao séc. 
XVIII. Panos brancos em linho onde as jovens raparigas bordavam, com linhas coloridas, os símbolos do 
amor e da natureza, quadras apaixonadas onde declaravam amor ao seu pretendido. 



 

que se construíra e construía, em modo simplicidade. Apresentei a Carolina ao Sr. Franklim. Na 

verdade, queria mostrar à Madeirense de que matéria somos feitos, e que esta simpatia e 

sorriso é-nos natural e gratuito. Sentamo-nos a tomar o pequeno-almoço enquanto lhe contava, 

ora a ela ora ao Sr. Franklim, o que tinha vivido em Londres e em como estava descrente num 

futuro que se repisava num esconderijo. Ela ouvia, atentamente, enquanto saboreava um dos 

nossos produtos endógenos, a famosa e secular Clarinha de Fão12. Relatava os episódios como 

os sentia, e como sensitiva que era, via-me devolvidas expressões de todos os foros: surpresa, 

empatia, tristeza, lamento, força…enquanto eu própria tentava não perder o norte (e a 

seriedade) ao vê-la lambuzada da farinha branca, daquele doce tão irresistível. 

Uma vez mais, das coisas na vida que não se explicam, soubemos, minutos depois, que ao lado 

se preparavam também, para começar o dia, dois repórteres da Esposende Rádio, que ali 

tomavam o seu café.  

- Meninas, estão ali dois senhores que perguntam se podem sentar-se com vocês para fazer 

umas questões. São da rádio e fazem parte da nova equipa! - Coscuvilhava o Sr. Franklim, 

entusiasmado com o recado enigmático, que não antevia objetivo concreto. Dissemos que sim. 

Tinham ouvido parcialmente a conversa e queriam saber mais da experiência de uma recém-

licenciada da terra, que não estava a conseguir singrar e que tudo isso poderia dar uma boa 

crónica. Quis o destino que de uma eminente estória para reportagem, tivessem gostado da 

forma como lhes foi contada e passados os sentimentos múltiplos, entre altos e baixos. 

Terminam a conversa com uma proposta: - Quer fazer um programa à experiência?! É livre, e só 

tem de falar assim, com o coração, num tema à sua escolha. Aliás, pode começar amanhã, é dia 

14 de fevereiro! 

Não sei explicar o que senti, mas numa montanha-russa de emoções só pensava “aqui?! agora?! 

no café onde tudo começou e onde vim sublinhar o ditado de que “o bom filho à casa torna?! e 

amanhã?! Não tenho experiência nenhuma em rádio e sempre disse que rádio, jamais!!! 

Outra grande verdade, jamais dizer “jamais”. Aquela terça-feira, 14 de fevereiro de 2012 era, de 

facto, o dia do Amor! E o amor à raiz, tinha-me levado por muitos sítios, e eis agora a 

oportunidade de me trazer de volta, de onde eu nunca quis ter saído. A Carolina não me deixava 

raciocinar ou até ponderar - Vês?! é a tua deixa! É agora!” – Madeirense, eu detesto a minha 

 
12 Doçaria ex-libris de Fão, Esposende, criada no início do séc. XX., pela fangueira Clarinha, ao serviço de 
uma Viscondessa da Torre, Senhora de um Solar em Braga. Em 1947 é registado, oficialmente, o espaço 
“Pastelaria Clarinhas” sita, desde então, na vila de Fão. Até hoje, o processo de fabrico da versão original 
do doce é todo um segredo. 



 

voz, não sou locutora, não tenho noções da área, que loucura!” – Nem ‘mas’, nem meio ‘mas’, 

hás-de aprender!  

As palavras são escassas para definir o que, depois deste dia, se passou. O destino tramou-se 

para fazerem os ventos daquela manhã, soprarem em meu favor. Num dia minuciosamente 

organizado para se falar do Amor, do amor ao parceiro, à família, e ao outro, fui “atirada aos 

leões” e, sem experiência alguma, tinha de irradiar esse amor aos que me ouviam, aos da minha 

terra, do meu concelho, falar para as minhas pessoas. Mais uma vez o medo. Mas eu tinha de 

amarrar. Precisava de uma prova da qual não desistisse precisava, pelo menos, tentar. O Dia 

Internacional do Amor daquele 2012 marcou, para sempre, a minha vida. Tinham gostado da 

emissão. Inventei, transmiti amor nas palavras que se ausentavam de imagem. Talvez estivesse 

a emanar os suspiros da esperança, entre decibéis minimalistas de medo. Mas era eu, na minha 

essência, ali, a dar cartas. Ao outro dia daquela terça-feira, quiseram-me novamente no ar. E 

assimilei todas as dicas e ensinamentos que me poderiam dar, em poucas horas. Os ouvintes 

acolheram-me, o meu nome havia sido divulgado como um novo rosto/voz daquela antena. A 

terça-feira começava com flores. Tinha levado a Carolina comigo e agia como se fizesse parte de 

uma telenovela. Sentia-me apoiada, e os meus, aqueles que se apresentavam como motor de 

todos os porquês, estavam do outro lado a torcer por mim.  

Pelos vistos, os ouvintes eram como que uma família gigante e nós, as vozes, tínhamos sim uma 

responsabilidade acrescida, a de fazer valer este reconhecimento. Comecei nos programas 

matinais, ousei entrevistar convidados a critério e pensar, todos os dias, “fora da caixa”. Num 

curto espaço de tempo fiquei com o bloco informativo e, como “não há duas sem três”, propus-

me fazer os tradicionais “discos pedidos” que outrora, admito, cheguei a satirizar, pois as 

pessoas que ligavam a pedir músicas dedicavam-nas a uma lista de pessoas infindável, de quem 

sentiam falta ou queriam mimar. Como eu os entendia agora, como eu realizara que, em Londres 

só me apetecia ouvir, a toda a hora, a rádio local do meu concelho. E aqui, alcançado este leque 

de polivalência, recebia o melhor da vida: não só era locutora como “psicóloga”, amiga e uma 

verdadeira ativista em prol do bem comum. Recebia doces, legumes, flores e mimos quase 

diariamente, e tudo o que fazia por isso, era ouvir, minimizar a solidão de quem em casa a ela 

se sucumbia, ou fazer sorrir quem cumpria a sua obrigação laboral. Era criativa e empenhada, e 

nas chamadas em off para os discos pedidos, tornava mais leve quem ouvia dizer que “não, hoje 

não está tudo bem!”. Nada era frete, muito menos trabalho. Estava a ser eu, a ter a 

oportunidade de ser só eu…e, imaginem, estava a ser paga por isso! O tempo passava e, num 

ápice, de estúdios forrados a caixas de ovos, o meu nome entoou no concelho. Vivia tempos de 

muita responsabilidade, e as janelas abriam-se, finalmente, para paisagens que nunca sonhara 

poder olhar. Assumi, sem fazer por isso, um posicionamento de alguém da terra, tão da terra 



 

que queriam que por ela mais fizesse. Os convites profissionais surgiam, para incorporar e dar 

vida a eventos, apresentando-os, humanizando-os. Eram desfiles, concertos, tertúlias, 

reportagens privadas para diferentes setores de negócio, vídeos promocionais, ora na cultura, 

como no desporto ou na gastronomia. A terra, aquela pela qual tanto apreço tinha, aquela 

contra a qual me havia depois revoltado, estava-me a dar sinais de que me queria tanto, como 

eu desde o início a quis. Foram anos de magia, de “sussurros ao ouvido” daquela família que o 

outro lado da linha me presenteou e, paralelamente, a mesma magia estendia-se num tapete 

de trabalhos múltiplos pelas freguesias e pessoas do meu Esposende. O social e a comunicação 

estavam, agora, na ordem certa, como me tinha ditado o curso. Nenhum dia era igual ao outro, 

e ainda nos 20’s, sentia que tinha sedimentado a imagem necessária para poder fazer vida cá, 

no Minho que tanto me deleitava.  

VI 

Volvidos 5 anos, e numa segurança comedida, quis experimentar outras realidades e elevei a 

comunicação apreendida ao nível corporativo, de uma terra que também muito me dizia: Viana 

do Castelo. A Rádio tinha sido o meu rebento; agora, era tempo de deixá-lo crescer, que é como 

quem diz, aprender com a vida e adquirir novas experiências, sendo certo que a imagem 

profissional estava agora mais madura e no ponto certo, para correr riscos. Enquanto defendia 

e potenciava a imagem de uma grande organização da cidade que viu a Ana num Castelo, em 

125813, os trabalhos na minha “terra entre dois horizontes”, mantinham-se. Como diria 

Fernando Pessoa, empregava todo o amor em tudo o que fazia, e tudo o que fazia passava pelo 

mesmo amor que a terra me dava a mim. Organizava eventos, dava-lhes rosto e fazia 

reportagens sobre tudo o que delas era merecedor. Em 2017, quis o destino que me desafiassem 

para um dos trabalhos da minha vida. Registar a História dos 50 anos do Futebol Clube de 

Marinhas. Na verdade, respirava-se futebol por todos os poros da família e eu, maria-rapaz e 

única menina na família, mais uma vez e em reminiscência, rebuscava poeiras do passado para 

aplicar no presente. Agarrei o desafio e propus-me ouvir 80 pessoas. Novos e velhos, homens 

que se viram sem chão, que falaram de tudo o que o futebol e o clube lhes havia dado, 

percebendo-se que a bola propriamente dita, acabava por ser algo diminuto numa essência que 

goleava união, bairrismo, luta, e honra ao que de melhor temos: às raízes. Reiterei todos os 

valores que me haviam feito chegar ali e percebi, entre estórias de luta para angariar dinheiro, 

peripécias a caminhos dos jogos, perdas sofridas de camaradas, investimento de tempo e 

vontade de se fazer-acontecer que, viver em comunidade, na nossa comunidade, é o maior 

 
13 A Lenda conta que uma paixão de um barqueiro que se apaixonou pela jovem Ana que vislumbrava 
num castelo e a todos perguntava “viu a Ana?” Em 1258, o rei D.Afonso III proclamava o nome da terra 
como Viana. Em 1848 acabaria por ser registada cidade de Viana do Castelo, por D.Maria II. 



 

porto-seguro que podemos ter. É onde tudo começa e onde tudo vai parar. Assim havia 

acontecido comigo. E no filme que culminou estas 80 estórias, decidi que queria ser porta-voz 

de outras tantas oitenta vezes (e vezes) sem conta, aqui, no meu Minho onde tudo é sobre 

pessoas e pelo resto dos meus dias. 

VII 

Decorre o ano 2021, e eis-me pelas Marinhas. Por aqui comecei, Braga alicerçou-me o jeito, e 

Esposende e Viana do Castelo dividem-me os dias pelo meu querido Minho. Esta renascida Rita 

guarda estórias e perspetivas de outros, que alimentam a sua. Chamam de “profissão” aquilo 

que faço, e entre cidades que ladeiam a minha, absorvo cada cântico, cada sabor, cada ar de 

cultura, hábito e testemunhos daqueles que, como eu, por cá vivem e exaltam esta curta 

experiência da vida.  São 08h30 de uma outra qualquer quarta-feira, e dirijo-me para a princesa 

do Lima14. O meu outro “trabalho”, para além deste, faz-se pelo caminho: absorvo tudo o que 

me for inspiração. A nacional 13 tem-me deliciado com a imagem de um avô, boina e camisa de 

flanela, de mãos dadas com a sua neta, na berma da estrada, à espera do autocarro do jardim 

de infância. Aprecio-lhes diariamente e em minutos diferentes daquela hora, até juntar as peças 

desta rotina tão bela. Faço-me perguntas retóricas: “estarão os pais a trabalhar?! Pois, decerto. 

Lembrar-se-á a menina disto, daqui a uns anos? Será que ao deixá-la no autocarro se despedem 

com um beijo? Será que há “destas inspirações” no corrido de outras cidades?! 

- Amanhã paro o carro, peço-lhes uma foto e faço estória da história deles! Penso alto! - É isso, 

concluo! E assim se dá o meu próximo projeto, nos dias que realizo que a questão de se ser bem-

sucedido não está em nenhuma profissão ou lugar. Ser bem-sucedido é estar onde o coração 

mora. É estar aqui, precisamente onde a vida (me) pulsa e vejo correr o resto dos meus dias; 

aqui, onde os recantos são eruditos sem serem caros, onde se estende um tapete estonteante 

de paisagens e costumes e onde me sinto poema por viver no meio da poesia. 

Redijo as últimas confidências no “5 ao Minho”, onde vinha partilhando tudo isto. – Porra, 

atrasada 15 minutos para o almoço do ano. Levo 5 exemplares impressos do nosso blogue, antes 

de o “silenciar” para sempre! Sobre as teclas caem, por fim, a lágrima da muita chieira15 ao 

escrever que hoje, embora uma eterna caloira esposes, sou uma libertina do Minho por dele 

querer ser ‘prisioneira’.  

Não se deixem enganar pelo título…esta é uma Estória de amor!  

 
14 Assim conhecida a sede de concelho e de distrito - Viana do Castelo, na província do Minho, descansada 
na margem direita da foz do rio Lima. 
15 Termo minhoto que significa orgulho e vaidade. 


