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DATA DE NASCIMENTO:
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TELEMÓVEL:
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EM CASO DE  EMERGÊNCIA,  CONTACTAR:QUEM SOU



EM CASO DE  EMERGÊNCIA,  CONTACTAR: AS MINHAS FOTOGRAFIAS

USERNAMES



FILMES

CANÇÕES

LIVROS

SÉRIES

GOSTO



DESPORTISTAS

YOUTUBERS
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ANIMAIS
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OS SIGNOS DO ZODÍACO

CARNEIRO
21 de março a 20 de abril

Se és deste signo, és enérgica e 
ativa e nunca te cansas de procu-
rar respostas para todas as ques-
tões. Adoras ter várias tarefas ao 
mesmo tempo. Por vezes, reages 
a quente e tens ações intempes-
tivas. Mas és uma corajosa e tens 
um ótimo sentido de humor!

TOURO
21 de abril a 20 de maio

Se és Touro, adoras bens materiais; 
quantas mais coisas tiveres, me-
lhor. És uma pessoa de confiança, 
embora muito teimosa, o que pode 
ser uma vantagem: levas tudo o 
que fazes até ao fim. Odeias mu-
danças repentinas. A tua cabeça 
não para, és muito criativa. 

LEÃO
22 de julho a 22 de agosto

Não há qualquer dúvida: és uma 
líder nata. Tudo o que decides 
fazer, fazes, já que tens uma força 
de vontade e uma autoconfiança 
fora do normal. Para ti, as situa-
ções complicadas não são proble-
mas, são desafios que vais resolver. 
Adoras ser o centro das atenções. 

GÉMEOS
21 de maio a 20 de junho

Ui! Num momento, és comunicativa 
e sociável, no outro, és séria e pen-
sativa. Achas que o tempo é pouco 
para tudo o que queres fazer e és 
fascinada pelo mundo à tua volta. 
Estás sempre à procura de novos 
amigos, o que não deve ser difícil,  
já que és muito divertida. 

21 de junho a 21 de julho

Se este é o teu signo, és emotiva, 
carinhosa e sensível. Preocupas-te 
com a tua família e com todos os 
que te rodeiam e és muito ligada 
a quem está perto de ti. És simpá-
tica, mas o teu grande ponto forte 
é mesmo a determinação. Nunca 
desistes, não é?

CARANGUEJO 

23 de agosto a 22 de setembro

Tens olho para o detalhe, és metó-
dica, delicada e cuidadosa. Por isso, 
não é de estranhar que sejas organi-
zada em todas as tarefas que levas 
a cabo. Adoras cuidar dos outros. 
És também muito observadora e 
atenta — não te escapa nada, estás 
atenta a todos os pormenores!

VIRGEM



OS SIGNOS DO ZODÍACO

BALANÇA
23 de setembro a 22 de outubro

Estar sozinha não é contigo, gos-
tas é de parcerias e amizades. 
Para ti, a qualidade é que conta, 
já que és uma verdadeira apre-
ciadora da beleza das coisas. Não 
suportas injustiças e gostas de 
equilíbrio e igualdade. Não fosses 
tu do signo Balança, certo?

ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro

Se és escorpião, cuidado contigo! 
Tens uma personalidade forte, és 
determinada e apaixonada pelo 
que vês à tua volta. Pareces calma 
e fria, o que até te dá um ar miste-
rioso, e és a melhor a guardar se-
gredos. Boa líder, tens de ter aten-
ção aos ciúmes e às desconfianças!

AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro

És tímida, mas podes ser também 
um bocadinho excêntrica. Passas 
a imagem de ser uma pessoa fria, 
mas é só uma defesa, verdade? 
Para recuperares energias, prefe-
res estar sozinha. Não resistes a 
ajudar e a tentar resolver todos os 
problemas. 

SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro

O que te move é a curiosidade. Tens 
uma mente aberta e estás sempre 
à procura de respostas para tudo. 
És extrovertida e otimista, adoras 
mudança, e experimentar novas 
coisas é contigo! Tens um grande 
sentido de humor e não trocavas a 
tua liberdade por nada!

22 de dezembro a 20 de janeiro

Se és deste signo, não há nada 
mais importante para ti do que a 
família. Podes ser um bocadinho 
teimosa e a verdade é que nem 
sempre aceitas as diferenças com 
agrado. Mas és prática e indepen-
dente, e a mestre no autocontrolo 
em situações menos boas. 

CAPRICÓRNIO

20 de fevereiro a 20 de março

Dás-te bem com toda a gente.  
Não há como negar: és simpática 
por natureza. Gostas de atrair a 
atenção, mas és altruísta e sentes-
-te como peixe na água a ajudar 
os outros. As tuas qualidades não 
acabam: és ainda sonhadora e  
talentosa. 

PEIXES



Não utilizes o zoom. É um zoom digital que, no fundo, aumenta os pixéis e diminui assim a qualidade da imagem, especialmente quando vista num computador ou quando a imprimires para colar nes-te diário. Assim, o melhor é… andar! Aproxima-te o máximo que conseguires do que queres fotografar, mas com seguran-ça, claro. 

Pode parecer óbvio, mas acon-tece muito esquecermo-nos: limpa a lente da câmara, para evitar manchas e outras sujida-des na fotografia. Ah, e tenta uti-lizar sempre a câmara traseira, que é, normalmente, a que tem maior qualidade.

Deixa-te levar pela criatividade! 

Experimenta fazer fotografias 

utilizando reflexos ou sombras, 

por exemplo. A imaginação não 

tem limites. Posteriormente, ao 

editar a imagem (podes sempre 

utilizar filtros), fica com esta dica 

de um outro filtro mais «analógi-

co»: faz a fotografia através das 

lentes dos óculos escuros. Vais 

ver que ficam com cores bastan-

te diferentes.

FOTOS PERFEITAS

É sempre preferível utilizar luz 

natural para fazeres as tuas 

fotografias, evitando assim os 

locais escuros. Por isso, se es-

tiveres no interior de um edifí-

cio, tenta chegar o mais perto 

possível da janela. Mas aten-

ção para não te encadeares,  

ou corres o risco de ficar com 

os olhos fechados na imagem.

ATENÇÃO  
À LUZ NATURAL

LIMPINHO!

ZOOM OUT
CRIATIVIDADE: ON



Tenta segurar o telemóvel com 
as duas mãos. Além de dimi-

nuíres o risco de cair ao chão, 
é também menos provável que 

as fotografias fiquem tremidas. 

O enquadramento da foto-

grafia é algo que pode variar 

consoante o que se pretende 

destacar. Ainda assim, é sem-

pre uma boa solução seguires 

a regra dos terços com as suas 

linhas e pontos de força, como 

vês na ilustração. Tenta colocar 

os elementos que pretendes 

destacar nas linhas e nos pon-

tos, ou seja, onde as linhas se 

encontram.

DICAS PARA FAZERES 
FOTOGRAFIAS COM O TEU TELEMÓVEL!

FOTOS PERFEITAS

PONTOS  

DE DESTAQUE

TREMER  NÃO É SOLUÇÃO



JANEIRO

Para não te 

perderes, escreve 

aqui o dia da 

semana









JANEIRO




