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TESTEMUNHOS A CONHECER

“O caminho faz-se caminhando!”                                                                                                                       José Albino
 
Prestes a chegar aos 47 anos de idade, sinto-me por vezes um sortudo na vida. Sou um sonhador e, por isso, aventurei-me num projeto que 
levou à criação de uma empresa, aventurei-me em várias formações para melhorar as minhas competências, arrisco em diversos contextos da 
minha vida pessoal, profissional e social e nada me retira esta possibilidade de arriscar. E, fazê-lo enquanto pessoa cega… Bem! Sobre isso, há 
muito que se possa contar.. Sou um insatisfeito crónico e estou sempre a “inventar” mais isto ou aquilo, como que se o que já alcancei não fosse 
suficientemente bom mas caminhando sempre pois os meus sucessos não se podem medir pelos resultados que alcancei, mas pela caminhada 
que fiz para lá chegar.

“Acredito nas pessoas e acredito num mundo melhor”                                                                                       Sílvia Floresta

Desde cedo que tenho uma enorme paixão pela natureza, sempre soube que de alguma maneira iria participar na construção de um mundo melhor 
e mais limpo. Trilhei caminho em Portugal, na área da jardinagem, inspirada por amigos segui viagem para a  Austrália na esperança de encontrar 
soluções sustentáveis que se apliquem à nossa realidade portuguesa. Inspiro pessoas em hortas comunitárias, projetos sociais, escolas públicas e 
privadas e no meu projeto pessoal que é um centro de educação ambiental numa aldeia típica portuguesa situada na zona Oeste (Mafra). 

“As minhas escolhas, fazem de mim quem eu sou hoje.”                                                                    Alexander Mogoryan

Bem, certamente ouviram falar da Sibéria, pois eu nasci lá, num país que agora já não existe. Pensava eu que depois dos estudos ia trabalhar 
na área de contabilidade, mas não, o destino proporcionou-me uma viagem diferente, desde o trabalho nas feiras da antiga União Soviética até 
aos Frangos da Guia e passeios a cavalo na Costa Azul. A minha paixão de comunicar e ajudar as pessoas levou-me até a um trabalho que eu 
gosto mais - guia turístico e o sucesso é equivalente ao amor que tenho por esta atividade. Tenho sonhos que ainda não alcancei, os obstáculos 
vão diminuindo e uns sonhos vão ser substituídos pelos outros e isso é só uma parte de mim. Sempre tive que escolher, entre falar ou ficar calado, 
estudar ou ir embora, arriscar..., a escolha é um processo natural na vida e a minha melhor escolha está para vir.
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