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Ambiental da Pedra do Sal- São Pedro do Estoril 

 

O (A)CASOS é uma sessão aberta ao público de todas as idades, 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 

Informações: 214 815 945 | dept@cm-cascais.pt 

Inscrições: cascais.pt/percursos-inspiradores   

“ Cinco décadas e um percurso ”                              Mario Palma 

 
“Foi na escola primária que descobri o gosto pelas artes. A descoberta do significado democracia e da liberdade aos 14 

anos. A paixão pelas danças surgiu nos finais da década de 70, depois, veio o teatro como tabua de salvação para 

regresso à dança. O contacto com diferentes realidades sociais e culturais despertou o fascínio pelo trabalho social. Ao 

fim de 5 décadas de experiências e vivências o regresso aos estudos. A sexta década anuncia um novo desafio, 

Investigar as tradições culturas e identidade em pleno seculo XXI” 

 

“ Nunca é tarde para mudar”                                   Patricia Strorni                                          
 
“Um dia ouvi do meu filho, então com cinco anos, a melhor definição da minha personalidade. Quando pediram na 

escola para ele descrever a mãe, a resposta foi: minha mãe tem um espírito inquieto. Aquilo foi libertador!  

Algumas pessoas precisam ter um plano bem definido para seguir adiante. Eu nunca fui assim. Sempre gostei de 

muitas coisas ao mesmo tempo. Já comecei e recomecei muitas vezes. Mudei de vida, de cidade, de país. Mudei de 

ideia várias vezes, mudei de profissão, mudei de opinião. E se você me perguntar se não me arrependo de tantas 

mudanças, eu te direi que me arrependeria se não tivesse mudado.” 

 

“ Aceita o conselho dos outros, mas nunca desistas da tua própria 

opinião”                                                                              Sara Silva 

 
“Agradecendo a oportunidade de poder partilhar as minhas experiências ao longo destes últimos anos, tenho muito 

gosto em participar no Acasos e quem sabe, conseguir fazer a diferença na vida de alguém.”  
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