Alentejo Doce Alentejo

“Era uma vez…uma menina do Alto Alentejo e um menino do Baixo
Alentejo que viveram uma bela e intensa história de amor…”

Em 2005, a noiva foi tirar o curso superior: terra nova, vida nova! Tudo era
novidade! Numa das primeiras saídas nocturnas ficou encantada por um rapaz
que, segundo se informou, estava no último ano do curso. Vi-o mais uma vez na
biblioteca, perdendo-lhe depois o rasto... Durante 2 anos não soube nada dele. A
não ser que uma amiga dela a tivesse informado na noite de passagem de ano
2006/2007: "o teu homem está aqui em Albufeira". Achou que se reavivava a
esperança, acabando por ficar a pensar nele o resto da noite… amor a primeira
vista?!? … não sabe explicar, mas era fascinada por ele, disso tinha a certeza...
Ele tinha uns casacos muito giros, um deles era de bombazina castanha, nunca
mais se há-de esquecer... Em Outubro de 2007, numa saída com as amigas até
ao bar do costume, enquanto dançava, percebeu que o “tal” rapaz estava
presente. A noiva voltou para casa pensando nele e no que estaria ele a fazer
naquele local - nunca pensando que ele fosse natural da terra universitária.
Ainda pensou que lhe poderia ter perguntado pelo casaco de bombazina, mas
não teve coragem para isso. Contudo, no dia 1 de Novembro de 2007, Noite das
Bruxas, voltou a haver saída com as amigas ao mesmo bar e, aí, o destino dos
dois mudou. O noivo reparou na alentejanita e foi ter com ela, e ela, não se
contendo, perguntou, obviamente, pelo casaco de bombazina – o que o
impressionou. A partir daí, conversa após conversa, perceberam que tinham
tudo para uma relação entre eles dar certo – Amor, Cumplicidade, Amizade,…
No dia 23 de Agosto de 2008 existe o pedido de casamento e no dia 1 de Janeiro
de 2009 dão o grande passo para a construção de uma família – comprando
casa.

Hoje celebra-se a concretização de um sonho para
ambos – a oficialização deste grande amor.

