
 

 

(A)CASOS - PERCURSOS PROFISSIONAIS INSPIRADORES 
TESTEMUNHOS A CONHECER 

(1ª edição) 

26 de fevereiro de 2015, às 18.30h 
 Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal (CIAPS), em S. Pedro do Estoril 

 
 

O (a)casos é uma sessão aberta ao público onde convidados apresentam os seus diferentes percursos 

profissionais, muitas vezes alternativos, inesperados, surpreendentes ou lutadores, seguindo-se uma conversa 

informal em ambiente intimista. 

Entrada livre. 

Inscrições em www.cm-cascais.pt/area/emprego-e-formacao 

Informações através do email dpre@cm-cascais.pt ou 214 815 945. 

"Mudanças... e agora o que vou fazer?"                                       Teresa Oliveira 
 

“Este é o ponto de viragem para muitos e para mim também. Como combinar todo um percurso 

profissional com a minha estória de vida. Foi nesta fase que me apercebi que tinha duas alternativas, 

ou baixava os braços, engrossava a lista de desempregados e começava a enviar o meu curriculum 

para potenciais empregadores, e ser mais um a fazê-lo, ou tornava esta mudança numa 

oportunidade e avançava para um projeto pessoal e tornava-me uma empreendedora. 

Optei pela segunda, e hoje, passados dois anos, percebi que é este o caminho.” 

 

 
 

"A rolar do princípio até ao fim"                                                                   Carlos Lourenço 
 

“Desde cedo que me desloco de cadeiras de rodas. Sempre gostei de ver a vida pelo lado positivo e 

aos 18 anos comecei a pensar o que poderia fazer com apenas um braço, que pudesse ser produtivo 

e competitivo. Foi assim que me tornei artesão. Hoje tenho 53 anos e todos os dias se colocam novos 

obstáculos, é a rolar com alegria que os vou ultrapassando construindo o meu percurso, do princípio 

até ao fim.” 

 

 
 

 "Existe sempre escolha..."                                                                          Mauro Estrela 

“A vida é feita de escolhas que nos constroem por dentro e por fora como se de um puzzle se 

tratasse, o desafio surge quando a peça não encaixa...existem 2 caminhos, moldamos ou somos 

moldados...acima de tudo existe sempre escolha.” 
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