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CONHEÇA A FRANCISCA ATRAVÉS DE 6 OBJETOS



A internet trouxe-me os acordes e a insistência.
Trouxe-me o som da minha primeira música, as
Dunas, dos GNR.  Este instrumento de cordas,
para além de revelar a minha resiliência e
vontade de aprender, é uma forma de dar corda
às minhas ideias. Às vezes, enquanto toco,
surgem, na minha mente, novos conteúdos e,
por esse motivo, acaba por ser uma verdadeira
inspiração para mim, que ponho em prática no
contexto profissional. 

A GUITARRA 



O PAPEL 
E A CANETA 

O papel e a caneta andam de mãos dadas. São

ferramentas indispensáveis para fazer aquilo que

mais gosto: escrever. Para mim, o poder de um papel

e de uma caneta é inquestionável. Por isso, quer

sejam textos, mensagens ou breves notas, tento

sempre que a minha escrita acrescente valor. 



O COMPUTADOR 

Viveria sem computador? Certamente, mas não

saberia como! Para mim, é um objeto fundamental

no meu trabalho. É através do computador que

penso, executo e publico conteúdos nas redes

sociais, quotidianamente. Para além desse aspeto,

não só é o lugar onde guardo a minha dissertação

em Ciências da Comunicação, mas também as

fotografias de dias memoráveis que passei junto da

minha família e amigos. 



O CARRO

Depois de ter trabalhado na Kia Portugal, durante

quase 2 anos, percebi que não há nada melhor do

que desfrutar do caminho que me leva a um

lugar que gosto. Por esse motivo, conduzir para

além de significar independência, também é

liberdade para poder escolher o meu próprio

percurso. Hoje, escolho estar na ALL

Comunicação porque sei que aqui posso expor as

minhas ideias e, trabalhá-las em conjunto com os

clientes, é uma boa maneira de os ajudar nas

suas viagens profissionais.



O SACO DE BOXE 

Não pratico boxe. Comprei-o por pura diversão

e, na verdade, é sempre isso que sinto quando

decido exercitar o corpo sem técnicas ou

regras. Corpo são, mente sã, não é verdade?

Só assim  teremos a capacidade de

ultrapassar obstáculos.  




