
Espectáculo motivacional 

 

"O Dia da Tua Vida" em destaque 

no Auditório do Casino Estoril 

 
O Auditório do Casino Estoril acolhe, no próximo dia 30 de Outubro, um espectáculo 

motivacional intitulado "O Dia da Tua Vida". Estarão em destaque os oradores André 

Duarte, Jorge Coutinho e Inês Gaya. A não perder, das 09h30 às 18h30. 

 

Como sublinha André Duarte: “Será, certamente, um dia de imersão para desbloqueares o 

teu potencial, condicionares a tua mente para o sucesso e construir uma vida do “caraças”! 

 

Em "O Dia da Tua Vida" serão abordados os seguintes temas: Inteligência Emocional; 

Reprogramação de Crenças; 6 Passos para Prosperar e Enriquecer; Controle de 

Pensamentos; Rotinas de Alta Performance; Passo a passo para uma Vida Abundante; 

Relacionamento com Amor e Paixão; e Treinamento Presencial.  

 

Estarão em evidência várias questões como, por exemplo: Porque é que 93% das pessoas 

não conseguem ter a vida que sonharam?  

 

Conquistar a vida que sempre sonhamos não é uma questão de sorte ou berço. Atingir o 

que se quer é, acima de tudo, um exercício de desenvolver competências para te tornar 

capaz de realizar o que desejas.  

  

A maioria das pessoas não desenvolveu competências como: Inteligência Emocional, 

Resiliência, Foco, Garra, Capacidade de gerar riqueza e Gratidão e, por isso, não 

conquistam a vida que tanto sonham. 

 

Quem é André Duarte? 

André Duarte é um jovem palestrante que mora no Algarve e estuda psicologia na 

Universidade Lusófona. Soube, desde cedo, que o seu sonho passaria pela comunicação e 

por ajudar pessoas, criando então uma página no Instagram, através da qual, diariamente, 

passa a sua mensagem. Os seus vídeos contam já com milhares de visualizações nas várias 

plataformas digitais e mais de 1445 alunos nos seus cursos online. O seu desejo é continuar 

a impactar cada vez mais pessoas. 

 

 

O Auditório do Casino Estoril acolhe, a 30 de Outubro, das 09h30 às 18h30, o 

espectáculo motivacional "O Dia da Tua Vida". M/12. Preço: 63€. 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

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

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 
 

Bilhetes à venda em: https://ticketline.sapo.pt/evento/o-dia-da-tua-vida-andre-duarte-56632 
 

Cumprindo as orientações emitidas pela Direcção-Geral da Saúde, será obrigatória 

utilização de máscara bem como a compra de lugares individuais, assegurando o 

distanciamento social. 
 

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/evento/o-dia-da-tua-vida-andre-duarte-56632


É de salientar que, o Casino Estoril foi distinguido com o certificado “Clean & Safe” 

do Turismo de Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean 

Surfaces Safe Places, emitido pelo ISQ. 

 

Gabinete de Imprensa 

Tel: 214667791 * Fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradece-se a divulgação desta notícia 
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