
No próximo dia 3 de Setembro, a partir das 16h30 

 

Conferência “Nasci Mulher. E Agora?” 

no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa 
 

O Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa acolhe, no próximo dia 3 de Setembro, a 

partir das 16h30, a conferência de empreendedorismo feminino “Nasci Mulher. E 

Agora?”. Serão identificados e analisados os segredos para uma empreendedora ter 

sucesso na sua vida profissional e pessoal. 

 

Uma série de oportunas questões serão dissecadas no Auditório dos Oceanos. 

Empreendedorismo é fazer acontecer, independentemente do cenário, das opiniões ou 

das estatísticas. É ousar, fazer diferente, correr riscos, acreditar no ideal e na missão. 

 

As oradoras Andreia Nunes, Dani Fernandes, Kelly Medeiros, Maura Rodrigues, 

Margarida Marques e Tatiana Ferraz expressarão as suas opiniões sobre quais os 

segredos para se ter sucesso na vida profissional e pessoal. 

 

A abertura da conferência de empreendedorismo feminino “Nasci Mulher. E Agora?” 

estará a cargo da influenciadora digital Lurdes Miranda, enquanto Bruna Alícia será a 

moderadora do evento. 

 

Os espectadores habilitam-se a ganhar um brinde das marcas destas empreendedoras 

de sucesso. Saiam desta conferência motivadas a ser melhores todos os dias! 

Aguardamos por vocês. 

 

O Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa acolhe, no próximo dia 3 de 

Setembro, às 16h30, a conferência “Nasci Mulher. E Agora?”. M/6.  

Preço: até 15 de Agosto: de 8,75€ a 12,5€ / a partir de 15 de Agosto: de 17€ a 25€ 

 

https://ticketline.sapo.pt/evento/nasci-mulher-e-agora-65197 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

 

Distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, o Casino 

Lisboa abre, de Domingo a Quinta-Feira, das 15h00 às 03h00; e às Sextas-Feiras, 

Sábados e vésperas de Feriados, das 16h00 às 04h00. O acesso é livre, sendo que 

a partir das 22 horas, é para maiores de 14 anos, e maiores de 10 anos 

acompanhados pelos pais. Nas áreas de Jogo é para maiores de 18 anos.  

 

Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 

06.08.22 
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