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“Eu na descoberta do trabalho.”                                                                                                                     Nelson Tavares
 

No início o trabalho representava uma forma de sobrevivência, vivência e mesmo de existência. À medida que me fui questionando sobre mim 
mesmo, este trabalho tornou-se um momento e um espaço de catarse de confronto. Hoje na fase de questionamento em que me encontro ele 
representa um espaço, um momento de descoberta das minhas capacidades e estruturação do pensamento. Está ainda sobre a mesa um conceito 
do trabalho como forma interventiva e de autocriação.

“Nunca desistir. Reinventar-se todos os dias. Sorrir.”                                                                                       Paula Riscado

Em 2012, com 40 anos, a minha vida mudou! Desemprego! E agora? O que vou fazer? Confesso, que inicialmente pensei que seria mais fácil, encontrar 
emprego na minha área profissional, que é Comunicação e Marketing. Mas não foi! Tantas candidaturas que enviei, e nada. Tantas entrevistas a 
que fui, e nada. Foram muitas as vezes que desanimei, chorei, desesperei. Mas sabia que um dia, seria o MEU DIA. Não sabia onde, nem quando, 
mas sempre soube que esse dia chegaria. Enquanto não chegou, reinventei-me. Trabalhei como Nanny, Auxiliar de Educação, Assistente de Direção. 
Mas nunca desisti, reinventei-me todos os dias, sorri.  E eis que o MEU DIA chegou!

“Abracei uma área totalmente nova e estranha.”                                                                                                  João Pisco 

A minha formação (e vida) sempre seguiu os meus interesses, sempre considerei que os meus objetivos devessem ser algo que me interessasse 
profundamente, e com esse mote também tomei as minhas opções profissionais. Trabalho em diversas áreas, mas onde sempre desenvolvi 
atividade foi com a fotografia. Desde fotógrafo a formador, foi sempre a minha vocação e tive e tenho coragem de a manter e desenvolver, apesar 
de não ser muito lucrativa financeiramente, agora também cervejeiro seguindo um novo contexto e oportunidades abracei uma área totalmente 
nova e estranha.
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