
SERÁ QUE O SONHO DE
ONTEM FAZ PARTE DA
PROFISSÃO DE HOJE?

QUANDO FORES
GRANDE O QUE É
QUE QUERES SER?

DIA DA
CRIANÇA

ALL COMUNICAÇÃO



RITA FEVEREIRO
A MENINA DOS (QUASE) SETE OFÍCIOS
"Nunca fui criança de uma paixão só. Comecei por
querer ser pintora, mas também quis ser cantora,
designer e até comediante. Idealizei vários cenários
para o meu futuro, sempre ligados às Artes e ao
Entretenimento. A certa altura quis ser Advogada e
tive o sonho de ser Detetive. 

O que sou hoje permite-me concretizar quase todos
estes sonhos. O Marketing tem um lado criativo, de
artista, onde posso explorar ideias e criar conteúdos
com impacto. Tem também um lado analítico, que
exige pensamento crítico, tal qual o de um Detetive.
E, na verdade, também tem regras que é preciso
fazer cumprir, como é o caso do RGPD. Aqui entra o
bichinho antigo de ser Advogada. 

Cantar pedem-me frequentemente para não o fazer,
por isso talvez tenha sido bom deixar este sonho pelo
caminho. Mas o sentido de humor está sempre
presente no dia a dia."

BEATRIZ MARTINS
A EMOÇÃO NA REPRESENTAÇÃO

"Lembro-me de ficar fascinada sempre que
ouvia o Diogo Infante. Quando fosse grande
queria saber usar a voz como ele, pensava eu.
Queria saber comunicar sem atropelos, com
impacto e emoção. Cedo percebi que fazê-lo em
cima do palco, através do teatro, não era para
mim. Na universidade descobri a rádio e que
por lá, as palavras também beijavam, por isso
deixei-me levar pelo éter e tornei-me, anos mais
tarde, jornalista de rádio. Usava os trava-línguas
como exercícios de treino diário para
aperfeiçoar a dicção. Hoje, continuo ligada às
palavras através da consultoria. Sei o impacto
que têm, por isso tento ajudar os nossos clientes
a usá-las corretamente na sua comunicação, de
forma a passar uma mensagem com valor
acrescentado. Mas admito: comecei a semana a
dizer 3x “casa suja, chão sujo”.   



SOFIA RAINHO
A PROXIMIDADE AOS ANIMAIS

"Desde muito cedo que adoro animais. O
gosto, a preocupação com o seu bem-estar
e a vontade de ajudar os que precisavam,
fizeram-me sonhar ser veterinária, ainda era
eu uma criança. Com o passar do tempo, o
interesse pela Comunicação e pelo
Jornalismo falou mais alto. Mas apesar de
ter largado esta paixão de miúda, ela
continua a refletir-se tanto no meu trabalho
de Jornalista como nas estratégias de
comunicação que planeio: a primeira
palavra que disse na vida foi cão e com ela
fiz nascer este sonho; também na
comunicação é importante procurarmos
sempre a verdade nas palavras para fazer
nascer coisas melhores e maiores."

JOSÉ AGUIAR
UM ASTRONAUTA EM BUSCA
DE UM COMETA 

“Quando era miúdo tinha sede de
aprender. Interessava-me pela
novidade, pelo invulgar e pelo
desconhecido. Queria ir à descoberta,
descolar os pés da terra. Sonhava em ir
ao espaço, em viajar entre estrelas e
planetas e surfar a cauda de um
cometa. Hoje não sou astronauta mas,
como cofundador da ALL Comunicação,
continuo a querer levantar
sistematicamente os pés do chão".



LUÍS LEMOS
UM PÉ NA BOLA, OUTRO NA JUSTIÇA

“Em pequeno sonhava vir a ter o poder
de decisão num tribunal ou a fazer do
relvado a minha casa. À medida que fui
crescendo, o gosto pela Comunicação
foi-se sobrepondo. Hoje trabalho como
Consultor de Comunicação e é
engraçado perceber que há paixões de
criança que, mais tarde, podem vir, de
uma forma ou de outra, ao nosso
encontro. Nesta profissão pensamos
estratégias de comunicação para
clientes de vários ramos, em que o
Futebol e o Direito também estão
incluídos.”

MARGARIDA FIÚZA
O BRILHO DOS PALCOS
"Quis ter tantas profissões “quando fosse grande”. Ser
cantora como as dos discos que ouvia, advogada como as
dos filmes que via, detetive como as dos livros que lia,
mergulhadora para desbravar os oceanos como o Jacques
Cousteau que via e revia naquela coleção completa em
VHS. Então, para “viver” todas essas vidas numa só, decidi
que queria ser atriz. Mas não aconteceu – apaixonei-me
antes pelas perguntas e a verdade, e fiz das notícias a
minha vida. Fui jornalista durante 18 anos e acabei por
contar as histórias de muitas outras vidas. Fui, ou ainda
sou – é que acredito que é-se jornalista para sempre, e até
há quem diga que podemos sair do jornalismo, mas que o
jornalismo não sai de nós.

Agora conto histórias com outra perspetiva, acrescento-
lhes planeamento global, posicionamento e visão
estratégica, penso a comunicação de A a Z, mas as bases
são as mesmas – perguntar, analisar e informar com
verdade e da forma mais eficaz. É isso que fazemos na
comunicação: questionar sempre, para identificar a
mensagem acertada e oportunidades de a comunicar,
diretas aos objetivos estratégicos."



FRANCISCA PORFÍRIO
LUZES, CÂMARAS, AÇÃO!

"Quando era mais pequenina queria ser
apresentadora de televisão. Passar
longas tardes a imitar a Júlia Pinheiro e
a Cristina Ferreira era o meu
passatempo preferido. A criança que fui
ontem não imaginaria que esses
momentos seriam muito importantes
para meu percurso profissional de hoje.
Atualmente, já não sonho em ser
apresentadora de televisão, mas o gosto
pela área da comunicação prevaleceu. E
é por isso que sou tão feliz a trabalhar."

CATARINA BOAL
DE TRÁS DO PANO PARA OS
VÁRIOS PLANOS

"Não me cabem numa mão as profissões
que, em criança, pensei vir um dia a ter.
Gostava da ideia de poder sair de mim, de
abraçar o desafio. Andei maioritariamente
de volta das artes, sobretudo a do teatro que
ainda hoje continuo a aplaudir de pé. À
medida que fui crescendo mais e mais – e
me tornei apenas numa outra criança –
estabilizei na Arquitetura durante muito
tempo. A verdade é que hoje não projeto
casas e edifícios, nem visto diferentes
personagens. A Comunicação foi ganhando
o seu espaço mas, embora tenha seguido
outro rumo, também na Consultoria tenho
de saber mergulhar em diferentes
realidades, adaptando-me a cada uma, e ser
capaz de analisar a comunicação nos seus
diversos planos." 



JOÃO OLIVEIRA
NA MAGIA DAS EXPERIÊNCIAS

"Acho que qualquer criança gosta de
fazer experiências e eu não era
exceção. Li livros sobre os Curies e
pensei em ser cientista, claro. Agora,
como consultor de comunicação,
tento evitar fogos (comunicação de
crise) ao invés de explodir
laboratórios. A verdade é reparei que
aquilo que de facto adorava mesmo
era ler, escrever e investigar!"

CARLA GROU
O DESPERTAR DAS SIRENES

"Era apenas uma criança e
fascinavam-me as sirenes, a
emergência. Talvez pela herança
familiar e pela ideia de que tudo
tinha de acontecer rápido, queria ser
tripulante de ambulância. Hoje não
sou Médica nem Enfermeira, e não
trabalho nas ambulâncias. No
entanto, o trabalho em consultoria
continua a manter-me em constante
alerta: às notícias, aos clientes e ao
que não se vê e que pode resultar em
oportunidades novas, diferentes ou
melhores."




