


Olá! Somos a Ana e a Teresa, 
duas gémeas idênticas com dois anos 

de idade. Apesar de ainda sermos muito 
pequenas, já sabemos umas coisinhas sobre
a vida. Queres conhecer a nossa história?
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Comecemos então pelo princípio. Ou melhor, comecemos ainda 
antes do princípio, quando nós ainda nem sequer existíamos. A nossa 
mamã ainda não estava grávida e os nossos papás já tinham escolhido       
os nomes para um rapaz ou para uma rapariga: João António ou Ana 
Teresa, os nomes dos nossos queridos avôs e avós. Por isso, quando 
souberam que teriam dois (ou duas) bebés, foi muito fácil, pois dividiram 
cada nome ao meio e fi cou um nome para cada um (ou uma!).
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A descoberta de serem dois (ou duas!)

A descoberta foi feita durante uma ecografia, um exame que per-
mite observar, ao longo dos meses, o desenvolvimento do bebé. Na               
primeira ecografia que a mamã fez, quando nós éramos apenas do ta-
manho de uma ervilha, via-se uma luzinha a piscar, que era um coração… 
e de repente apareceu outro; eram duas luzinhas a brilhar no escuro! 
Não havia quaisquer dúvidas, estavam a caminho dois filhos.

Na nossa família foi uma grande alegria saberem 
que a nossa mamã tinha dois bebés a crescer den-
tro da barriga. Sabes, há pessoas que ficam em 
estado de choque, com medo de não conse-
guirem cuidar de dois ao mesmo tem-
po. Mas os nossos papás nunca 
tiveram medo. Leram tudo         
o que podiam sobre 
gémeos e sempre 
que ficavam com 
dúvidas ou receio 
pensavam em coisas 
boas: que bom que 
devia ser ter um irmão 
gémeo, um amigo que nos 
acompanhará para toda a vida,
logo desde a barriga da mãe. 
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Ainda a mamã só estava grávida 
de cerca de 3 meses quando uma 
médica muito perspicaz, ao ver 
outra ecografia, lhe disse que pos-
sivelmente seriam duas raparigas.

O papá deve ter pensado que 
assim não teria com quem jogar à 
bola, mas para a mamã foi quase 
como se lhe dissessem de novo 
que estava grávida! Estava muito 
feliz. (E nós às vezes até jogamos 
à bola com o papá, e ele adora...).
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