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O teu aniversário é o dia mais especial do ano. Mas o que 
significa isso? O que sabes sobre o dia em que nasceste?  
Sabes qual é a tua pedra de nascimento, a tua flor e a tua  

árvore-guia? E estás curioso para saber o que revelam sobre ti? 
O que o teu signo do zodíaco desvenda sobre a tua personalidade 

— e como isso pode ajudar-te a planear o aniversário perfeito? 
Já te perguntaste se partilhas o teu aniversário com uma figura 

famosa ou com um momento marcante da História?

Descobre tudo sobre os  
signos do zodíaco e sobre as pedras,  

os símbolos e os números de nascimento 
no capítulo «Tudo Sobre Mim». 

O DIA EM QUE NASCESTE

Este livro reúne tudo o que precisas  de saber sobre o significado do teu  aniversário e sobre as melhores formas  de o tornares absolutamente memorável!
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Por fim, mergulha no mundo das curiosidades 
sobre aniversários no capítulo «Sabias que?». 

Aqui, podes descobrir muitos factos curiosos  
e alucinantes sobre aniversários do passado  

e do presente, em todo o mundo.

Inspira-te para planeares o aniversário perfeito, seja o teu, o do teu  
melhor amigo ou o da tua avó! O capítulo «Mês a Mês» também  
revela muitas ideias e atividades criativas de aniversário para todos  

os signos do zodíaco, desde um peculiar bolo de adivinhação (perfeito  
para os misteriosos nativos de Escorpião) a ideias para fabulosos  

embrulhos reciclados (ideais para capricornianos amigos do planeta).

No capítulo «Mês a Mês», descobre o que se 
passou no mundo no dia em que nasceste.  
Talvez partilhes o teu aniversário com o dia 

histórico em que os humanos pisaram  
a superfície da Lua pela primeira vez…  
ou então, com o dia em que um porco  
japonês estabeleceu um novo recorde?
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SIGNOS DO ZODÍACO Os astrólogos acreditam que a tua 
personalidade é influenciada pela  

posição dos planetas e das estrelas no  
dia em que nasceste. Descobre o que  

o teu signo do zodíaco revela sobre ti!

TERRA, AR, FOGO, ÁGUA

Os 12 signos do zodíaco estão 
divididos em quatro categorias:

Os signos de TERRA são 
sinceros, determinados e leais.

Os signos de AR são 
inteligentes, curiosos e idealistas.

Os signos de FOGO são 
entusiastas, criativos e corajosos.

Os signos de ÁGUA são 
emotivos, sensíveis e gentis.

NA CÚSPIDE
Se nasceste no período de transição 
entre signos do zodíaco, ou seja,  
no primeiro ou no último dia de um 
signo, então nasceste na «cúspide» 

e podes apresentar caraterísticas 
de dois signos — por exemplo, 
alguém nascido a 19 de janeiro 
pode ter uma mistura de traços  
de Capricórnio e de Aquário.

CAPRICÓRNIO
(22 de dezembro a 19 de janeiro)

CORES: Castanho e preto
DIA: Sábado

Os capricornianos são inteligentes, 
trabalhadores e ambiciosos.  

Estão determinados a ter sucesso e  
a tentar, incansáveis, até atingirem  
o seu objetivo. Amam a sua família  
e são leais e confiáveis, o que faz 

deles amigos maravilhosos.  
Os nativos deste signo adoram  
estar na natureza, pois sentem  

uma ligação especial com a Terra  
e preocupam-se em protegê-la.
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Amizade  
eterna

A maioria das pessoas pensa que as 
granadas são exclusivamente vermelhas, 
mas elas também têm outras cores. 

Algumas até 
mudam de cor, 
dependendo  
da luz. Magia!

Saúde

Riqueza Pureza

Inocência

Granada
JANEIRO

PEDRAS DE 
NASCIMENTO
Cada mês tem a sua própria pedra; cada uma com um 
significado especial. Muitas pessoas acreditam que  

traz sorte usar essas pedras. Algumas até acreditam  
que as pedras podem conceder superpoderes,  
como antever o futuro ou tornar-se invisível.

As ametistas já foram 
tão valiosas quanto 
os diamantes e eram 
usadas pela realeza  
da Europa e da Ásia.

Há centenas de anos, as pessoas 
acreditavam que colocar uma 
esmeralda debaixo 
da língua 
dava o 
poder de 
antever 
o futuro.

Os diamantes são 
as pedras preciosas 

mais valiosas do 
mundo e a substância  

mais dura da Terra. Sabias 
que a única coisa que pode 
riscar um diamante é outro 
diamante?

Coragem

Amor  
eterno

Juventude

Felicidade

Renascimento

Sabedoria

Saúde

Esperança

Força  
interior

Tranquilidade

Ametista Água-marinha

Diamante Esmeralda

FEVEREIRO MARÇO

ABRIL MAIO

Os antigos gregos e 
romanos chamavam  
a esta bela pedra da 
cor do mar «a joia  
do marinheiro».  
Eles acreditavam 
que ela os mantinha 
seguros no mar.

Pedra alternativa:
Pedra de  
Sangue



20

NÚMEROS DE NASCIMENTO
A numerologia é um tipo de leitura da sorte a partir de números!  
Acredita-se que eles têm significados especiais e que os números da  
tua data de nascimento revelam os talentos com que nasceste.

DESCOBRE O TEU NÚMERO DO CAMINHO DA VIDA
Na numerologia, um dos números mais importantes  
é o do caminho da vida. Para calculares o teu, 
soma todos os dígitos separados da tua data de 
nascimento e continua a adicioná-los até que 
termines com apenas um número — esse é  
o teu número do caminho da vida. Aqui está um 
exemplo de alguém cuja data de nascimento é  
27 DE NOVEMBRO DE 2008.

Os uns são líderes natos.  
Fortes e determinados, geralmente 

chegam ao topo em tudo o que fazem.  
São inabalavelmente leais aos amigos.

Profissões: político, líder empresarial, 
influenciador.

O dois são pacificadores. Equilibrados e 
com tato, sabem sempre como resolver 
discussões. Também são inteligentes e 

resilientes — sejam quais forem os desafios 
que enfrentem, recuperam sempre.

Profissões: diplomata, político, juiz.

Os três vivem a vida ao máximo!  
Engraçados, charmosos e carismáticos,  

adoram entreter os outros e concentrar em si  
as atenções. São criativos e costumam gostar  

de trabalhar em empregos ligados às artes.
Profissões: ator, músico, apresentador de TV.

DIA

MÊS

ADICIONA OS TRÊS NÚMEROS JUNTOS

O NÚMERO DO CAMINHO DA VIDA É  3

O ano de 2008 está dividido em:
que é 
igual a:

Divide 
novamente:

2 1 12

2 1

19

0 80 0

2

1

Novembro é o 11.º mês do ano. 11 é dividido em:

que é  
igual a:1+ 1 2

O dia é 27. O número 27 é dividido em:

que é  
igual a:2+7 9

10

Divide 
novamente:+ + =

+ +

+

=

=

+ +

3

ANO






