
Somos Todos Primos - não é nada mais nada menos que “São Tomé e Príncipe”; por 
sermos um país pequeno geograficamente e em termos de população, onde todos 
têm um laço parentesco, traduzimos em poucas palavras: “Primos”.

Esta denominação foi a forma que achamos mais acertada para não deixar morrer 
a ideia e a cultura de que somos um país familiar, hoje acreditamos que com o 
projeto Somos Todos Primos, trouxemos mais brilho, mais vida e por conseguinte, 
tal como já foi dito, unimos os são-tomenses espalhados pelo mundo.
A criação do blog na comunidade social Ning foi o primeiro passo de Somos Todos 
Primos como marca nacional. A partir daí a rede foi, sem exageros, um grande 
sucesso, e quando surgiu a rádio com o supracitado nome já ninguém precisava de 
perguntar muito, porque já sabiam do que se tratava. Devemos todo o nosso 
sucesso até hoje alcançado a este blog, e é de salientar que a maioria das pessoas 
que hoje fazem parte do projecto ou mesmo do grupo Somos Todos Primos, 
conheceram-se através da plataforma Ning.

Tivemos que encerrar o blog porque tínhamos uma despesa mensal de 22€ e 
posteriormente demos conta que com o valor disponibilizado, podíamos desfrutar 
de algo de dimensão maior ao que a plataforma Ning colocava à nossa disposição e 
foi a partir daí que surgiu a ideia de criarmos o nosso “Portal Oficial” de raiz.
Inconformados com o referido encerramento, tentamos procurar alternativas até 
que o Portal Oficial fosse lançado.

Ainda, no nosso blog antigo, visto que somos apaixonados pela música e divulga-
ção de valores são-tomenses, criamos um “Menu Playlist” em que os utilizadores do 
blog podiam desfrutar das músicas em modo “Off”, através da plataforma 
Listen2myradio. Deixando o blog para trás, numa brincadeira entre amigos e com o 
meu irmão Ricolve Medeiros, gravámos um vídeo no meu quarto a brincar de 
locutores e colocámos no Youtube.
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Houve uma aceitação muito considerável dos visualizadores do referido vídeo; 
inclusivamente, alguns mais próximos entraram em contato connosco incentivando 
a criação de uma WebRádio. Com isto, analisamos bem todas as possibilidades e 
procurámos encontrar um mecanismo em que podíamos tornar as ideias numa 
realidade. 

Foi assim que apareceu o nosso génio Hugo Menezes que percebendo de informá-
tica, e com o software na sua posse, precisou de aproximadamente 2 semanas de 
trabalho investigativo. Ao terminar a sua investigação, recebi a melhor notícia que 
que já alguma vez recebi na vida. Contatou-me para mostrar uma surpresa: a rádio 
em funcionamento. A partir daí, reunimos as condições, ainda que sejam elas 
precárias, e temos mantido a rádio online até a data presente.
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