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“2013....o ano em que literalmente a minha vida ficou de pernas para o ar!”                                               Marta Pereira
 
Adoro os números 3 e 13.  Nasci a 3 de Agosto, 3ª feira às 3 da tarde. Deve ser por isso. Neste ano de 2013 comecei literalmente a viver a minha 
vida: senti um misto de emoções como tristeza, raiva, angustia, mas também alegria, amor e paz. Senti-me livre! Foi o ano em que perdi todas as 
certezas da minha vida profissional e pessoal, mas ganhei oportunidades, novas experiências e aprendi muito. Afinal a vida não é isso mesmo? 

“Ser tocado pela vida”                                                                                                                                       Pedro Valdjiu

Gosto de tocar vários instrumentos, mas sobretudo de “tocar” a Vida, ou ser tocado por ela. Existem tantas coisas para fazer... Tantas oportunidades. 
Cedo descobri que, mais do que ser mestre de uma profissão ou um trabalho, procurei compreender sobre como é estar ocupado com a vida, 
plantar comida, construir casas com terra e palha, produzir energia, construir instrumentos e tocá-los, fazer escolas para as crianças da terra, 
filmar o mundo e contar histórias. Nascemos com tantas dádivas... Como escolhe-las sem as experimentar? Vamos falar sobre isso?

“Não há nada como viver em Portugal e conseguir levar além-fronteiras o meu trabalho”                  Marta Montalvão

Após frequentar a licenciatura em Design gráfico e trabalhar dez meses numa agência, decidi que queria criar algo que ganhasse forma.  Aliando 
à paixão que tinha por sapatos, fui rumo a Itália, para tirar um curso de Design e Modelagem de Calçado e, de seguida, fiz-me Mestre em Design 
de Moda na FA – Universidade de Lisboa.
Combinando as minhas áreas de formação e experiências relacionadas com o design decidi arriscar e criar o meu próprio negócio aproveitando 
uma das indústrias que Portugal tem de melhor e cada vez mais bem conceituada no estrangeiro, mais propriamente, uma marca de calçado 
que tem como estratégia principal, a exportação. 
Tem sido um percurso atribulado e cheio de peripécias que considero uma aprendizagem valente... mas como se diz, “quem corre por gosto não cansa!”
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