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Ser Mãe:
-É um querer sem limites.
-É amar incondicionalmente
-É nunca mais dormir um sono descansado

Ter Mãe:
-É ter colo
-É nunca estar só
-É sentir que sou tudo para alguém

Episódio
Jamais esquecerei uma manhã de 1997.
A minha filha Carlota com 2 anos fazia muitas birras, era logo ao acordar …
Era a roupa, era as meias era os sapatos, nada estava bem!
Depois de termos acertado com os vestidos chegou a hora dos sapatos.
Assim que a calcei, começou as fitas:
- DOI, DOI …
Lá lhe tirei as botas, e com toda a calma que me carateriza disse:
-Vês Carlota? não tem nada.
Qual não foi o espanto quando de dentro da bota cai uma noz !!!
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Ser mãe, é saber realmente qual o sentido da vida.
Ter mãe, é a melhor sensação de porto de abrigo que existe.

O episódio mais engraçado que eu tive com a minha mãe, foi na altura em que eu estava a dar à luz
o meu filho na ordem da lapa no Porto, comecei a ter as contrações e entrei para a sala de partos, o
meu marido acompanhou-me para dentro da sala e a minha mãe ficou cá fora com o meu Pai, pois
não era permitida a entrada.
Como foi parto normal, no momento em que o meu filho está mesmo a nascer, eu dei um grande
grito e o bebé chorou ao mesmo tempo.
A minha mãe ouviu do lado de fora, agiu por impulso abriu a porta com toda a força e entrou pela
sala de partos a correr, vendo naquele momento a minha médica com o meu filho na mão e a cortar
o cordão umbilical.
Foram a correr ter com ela para a vestir e por uma mascara.
Começou tudo a rir, foi uma experiencia engraçada e lindíssima, pois naquele momento fui mãe e a
minha mãe conseguiu ver-me a ser mãe.
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Ter Mãe é mais do que uma bênção divina
É um sentimento de gratidão profunda
É alcançar o céu com pés de bailarina
E viver o infinito amor que nos fecunda
Dentre os diversos episódios divertidos que vivi com a minha Mãe, partilho este que ocorreu numa
inesquecível noite de 1983.
Fui com a minha mãe assistir a estreia de 007 Contra Octopussy, um filme repleto de aventuras e ação
intensa, típico das películas do James Bond.
À saída do cinema, a caminho do autocarro, e ainda sob o efeito da adrenalina causada pela história
de espionagem, íamos revivendo, entusiasmadas, as cenas mais eletrizantes interpretadas pelo
carismático Roger Moore, quando reparámos numa batelada de pessoas que caminhavam à nossa
frente.
Eis que, do nada, essa multidão vira-se num perfeito sincronismo e desata a correr em nossa direção.
O susto foi de tal maneira que, instintivamente, nos agarramos uma à outra e permanecemos
fortemente abraçadas como se fôssemos um único ser, enquanto a multidão passava desenfreada por
nós, tal como manada de elefantes enraivecidos.
Curiosamente, naquele preciso instante, ambas tivemos a sensação de que íamos ser espezinhadas
por aquele turbilhão de gente desvairada. Contudo, segundos depois, tão logo tivemos coragem para
abrir os olhos, constatámos, para o nosso alívio, que haviam todos passados por nós sem sequer nos
tocar e, cessados de correr, caminhavam tranquilamente na direção oposta.
Ora, o que se passou ali, até hoje continua sendo para nós um mistério... A sério!
Que vendaval foi aquele que, de repente, nos fez sentir como se estivéssemos sido projetadas para
uma cena de filme ao vivo, sem Câmaras, Luzes e Ação? Não sabemos...
O que sabemos, e que recordamos sempre com muito boa disposição, é a consequência desse
episódio que mais nos pareceu uma miragem, uma ilusão.
Já no autocarro, regressando ao lar doce lar, rimos tanto daquele inusitado momento que até nos
varreu do pensamento dar o sinal para parar.
Com a barriga e os maxilares doendo descemos na paragem a seguir, mas sem conseguir conter o
excesso de riso e de ais a nossa morada também ficou para trás, tendo-nos apercebido só depois de
andarmos um quarteirão a mais.
Vale por dizer que chegamos em casa lavadas em lágrimas, ainda que sem tempo de manter secas as
nossas cuecas.
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Especial Narrativa

O que é para mim ter Mãe?
Um dos sonhos da minha Mãe era ir a Santiago de Compostela, a pé.
Em junho de 2012 e a pedido dela, organizamos e participamos numa peregrinação enóloga,
gastronómica, desportiva e familiar a Santiago de Compostela.
A minha Mãe tinha 71 anos e eu tinha algum receio da sua capacidade física, apesar de ela toda a sua
vida ter sido uma desportista.
Apesar do trabalho no Banco ser imenso e da família não estar habituada á minha ausência, mesmo
por pouco tempo, decidi acompanhar a minha Mãe nesta caminhada.
Desde a organização à chegada a Catedral de Santiago de Compostela, foi uma animação apesar de
algumas bolhas nos pés!
A compra do material necessário para a caminhada foi repleta de peripécias e muito divertido.
Depois de vários treinos intensos (intervalados com almoços animados), mochilas ás costas e
acompanhados de poemas oferecidos por peregrinos que não nos puderam acompanhar, iniciamos a
partida em Valença.
Valença - Redondela (32Km a etapa mais longa);
Redondela - Pontevedra (20km);
Pontevedra - Caldas del Rei (24km);
Caldas Del Rei - Padrón (20km);
Padrón - Santiago de Compostela (22 km);
Depois de uma noite bem dormida, regresso ao Porto de carro.
Poema:
"Que a estrada se abra à sua frente.
Que o vento sopre levemente nas suas costas.
Que o sol brilhe morno e suave na sua face.
Que a chuva caia de mansinho nos campos.
E até que nos encontremos de novo,
Que Deus o guarde na palma de suas mãos..."
Devido a uma recomendação da Troika, no capítulo específico das peregrinações, pernoitámos em
pensões deveras surpreendentes, onde vivemos realidades nunca imaginadas!

No Caminho andamos estradas, matas e vilas, seguindo as setas amarelas, facto parecido com um
jogo que nos vai desafiando constantemente e dando-nos alguma segurança de que estamos no
caminho certo.
As setas aparecem pintadas em muros, postes, árvores e até no chão.
Um dos Peregrinos do nosso grupo já tinha feito este caminho, o que nos dava algum conforto.
Ao longo dos dias atravessámos muitas vinhas, bosques e caminhos pela estrada, desertos de asfalto,
onde as sombras eram nulas.
Por vezes o cansaço atacou-nos, em sintonia com o sol implacável.
Descansávamos a meio das etapas, em esplanada improvisadas no meio do mato, onde comíamos
pimentos Padrón e bebíamos cañas.
Ouvir as histórias dos outros peregrinos é muito interessante e o contacto permanente com a minha
Mãe e a contemplação da natureza foi espetacular. Fez-me muito bem.
No último dia caminhávamos lentamente e encontrámos algumas subidas. Esta é a etapa menos
bonita do Caminho, ou os nossos olhos já não a conseguem ver…
O recheio da mochila da Mãe foi distribuído pelas outras mochilas e a sua anca já acusava algum
cansaço. Mas nem assim, quis a ajuda do carro vassoura (meu pai) que já se encontrava em Santiago
á nossa espera!
Com a aproximação à cidade de Santiago de Compostela, seguimos por estradas e abandonámos
definitivamente as paisagens idílicas dos bosques galegos.
Entretanto apareceu-nos um cão solitário, que percorreu connosco esta parte final do caminho, sempre
ao nosso ritmo. À entrada de Santiago de Compostela, como não podíamos ficar com ele, deixámo-lo,
dentro de um jardim duma casa, onde vivia uma família que se ocupou dele.
Chegamos ao Centro do Peregrino (300 metros antes da Catedral de Santiago de Compostela), onde
havia uma fila imensa, de peregrinos com suor e cãibras, para receber a Compostela.
No livro de presenças escrevi: “Estou aqui por ti, Mami 😊”
O motivo que nos leva a percorrer o Caminho de Santiago é pessoal. Não existe um motivo certo ou
errado, adequado ou não, existe o nosso motivo, aquele que é o verdadeiro para nós!
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