
 

 

(A)CASOS - PERCURSOS PROFISSIONAIS INSPIRADORES 
 (2ª edição) 

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

 

TESTEMUNHOS A CONHECER 
 

 

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. 

"Fome de Mundo, sede de trabalho"                                                     Inês Ferrão 

 
Agarro cada oportunidade, cada dia com um imenso entusiasmo e certeza que é este o percurso 

certo. Certo que já me desiludi - e continuo a desiludir-me todos os dias, seja no meu caso ou por 

outros. Já gritei que queria sair do país, já saí e voltei a sair, já voltei, já confiei e reapaixonei-me. 

Vou e volto e nunca fico parada - haverá algo pior que a apatia? Vou contar-vos o que me faz 

acordar todos os dias entusiasmada pelo desafio atual e sempre pelo próximo.  

 
 

"O mais importante é meter ação"                                    João Antunes 
 
Desde novo que trabalho e já criei vários negócios. Acho importante ter consciência do risco mas 

não dar demasiada importância ao medo, há que meter ação, há que arriscar. E tem de haver 

paixão. Tudo a que me agarro me apaixona e, assim, do nada consegue-se construir algo. Mas é 

preciso trabalhar muito para o reconhecimento, não só financeiro, mas pessoal. Para mim, um 

projeto tem de ser algo que nos preenche, que nos dá energia para fazer mais e melhor.  

 

 
 

"Há Casos, Acasos e o nosso caso particular”              Ana Patrícia Futre 
 

Há tempo de correr, e há tempo de abrandar, há tempo de ir, e há tempo de voltar, há tempo de 

decidir e há tempo de esperar. Mas, e quando o tempo nos urge a correr e a fazer? Eu avancei mais 

quando desacelerei mas não parei, do que quando corri e não cheguei. 
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