(A)CASOS

PERCURSOS PROFISSIONAIS INSPIRADORES
1 de março 2018

18h30-20h00 Loja Cascais Jovem – Cascais

“ Sobre Rodas…”

Maria Inês Lopes

Sou uma jovem de 26 anos, portadora de deficiência motora. Por isso a minha vida, anda sempre “sobre rodas”.
Encaro-a de forma positiva, pondo “ tudo quanto sou, em tudo o que faço”. Assim será, o meu testemunho em seis palavras:
Andando, Caminhando, Aprendendo, Sonhando, Objetivando e Superando.

“ Acreditar é essencial …
Mas ter atitude é que faz a diferença ”

Bernardo Jorge

Ser jovem na casa dos 20, apesar de termos acesso a muita coisa pode não ser a coisa mais fácil neste mundo.
Há que decidir muita coisa, há que iniciar caminho desde cedo e a minha atitude e a crença no meu sonho, foi aquilo que me ajudou a trilhar
caminho. Tudo aquilo por que passei ajudou, todos os trabalhos me ajudam a construir o caminho para o meu sonho.
Há sempre algo que se ganha …

“Arte e Consciência”

Nuno Campos

Comecei a minha jornada em 2005 com o nascimento da minha 1°filha... Concretizei vários sonhos ligados às Artes nomeadamente
ourivesaria de Autor (New Karma) e escultura.
Estive ainda em missão de voluntariado na Índia em Auroville de 2010 a 2015 com toda a família.
Em 2017, já em Portugal e por ter sido selecionado o projeto da Casa das Artes e Ofícios como vencedor no âmbito do orçamento participativo
de Cascais 2014 no qual fui o proponente, começo uma nova missão, que pretende alcançar especialmente os mais Jovens, Arte,
Educação e Consciência para toda a Comunidade.

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.
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