
 

 

Se o teu signo é Caranguejo… 
A sinceridade e a generosidade são as palavras que 
melhor falam de ti. 
Sentirás paixão por tudo o que fazes e viverás 
momentos muito agradáveis. Encontrarás a pessoa certa 
e seguirás o caminho que te leva à felicidade. 
Para que isto não seja apenas um sonho, não arranjes 
tantas confusões! 

Palavras do mago: Tomás Fraga, 6º4ª 
 

Se o teu signo é Leão… 
A lealdade e o otimismo são as palavras que refletem 
aquilo que realmente és. 
Encontrarás amigos verdadeiros e experimentarás uma 
maravilhosa sensação de harmonia. Escutarás bons 
conselhos daqueles que te rodeiam.  
Para que isto se concretize, terás que controlar a tua 
agressividade! 

Palavras da maga: Joana Cabaceira, 6º4ª 
 

Se o teu signo é Virgem… 
O otimismo e a confiança são palavras que combinam 
com a tua maneira de ser. 
O futuro reserva-te uma vida cheia de amigos sinceros 
que tudo farão para que sejas feliz.  
Mas para que isto aconteça, terás que respeitar mais os 
outros e ser mais confiante! 
 

Palavras do mago: Rúben Pinto, 6º4ª 
 

Se o teu signo é Balança… 
És muito engraçado e adoras divertir-te. 
Realizarás muitas viagens e gozarás excelentes férias. 
Terás sucesso em todas as áreas da vida. 
Isto não será apenas uma previsão, se estudares muito e 
evitares a preguiça excessiva! 
 

Palavras do mago: João Oliveira, 6º4ª 

 



Se o teu signo é Escorpião… 
A generosidade e a lealdade são as palavras que 
espelham quem és na realidade.  
Viverás momentos de extrema felicidade junto da 
pessoa que amas. Viajarás pelo mundo fora e 
conhecerás bons amigos. 
Mas para que isto seja verdade, terás que ser muito 
organizado! 

Palavras do mago: Alexandre Almeida, 6º4ª 
 

Se o teu signo é Sagitário… 
És generosa e muito engraçada. A paixão diz muito 
sobre ti.  
Serás muito amada e terás boas amigas que tudo farão 
para que realizes os teus sonhos. A tua conta bancária 
aumentará e conhecerás o grande amor da tua vida. 
Para que isto se realize, terás que ser mais confiante! 
 

Palavras da maga: Vânia Barbosa, 6º4ª 
 

Se o teu signo é Capricórnio… 
És confiante e muito determinada. Vives o teu dia a dia 
com intensidade. 
Arranjarás um namorado e viverás momentos 
maravilhosos com todas as pessoas que conheces. 
Tornar-te-ás ainda mais bonita e serás reconhecida pelo 
teu talento. 
Para que isto se concretize, terás que aprender a 
esperar! 

Palavras da maga: Beatriz José, 6º4ª 
 

Se o teu signo é Carneiro… 
A simpatia e a determinação são palavras que revelam 
quem és. 
Farás grandes amizades, mas também serás muito 
ciumenta. Serás responsável e terás sucesso na 
profissão escolhida. 
Para que isto seja real, terás que deixar de andar com 
certas companhias! 

Palavras da maga: Flaid Ribeiro, 6º4ª 
 



 

Se o teu signo é Aquário… 
A sinceridade e a simpatia são as palavras que melhor 
te definem. 
No futuro viverás grandes paixões e farás grandes 
amizades. Passarás férias maravilhosas e a felicidade 
será uma constante na tua vida.  
Mas para que isto te aconteça, terás que estudar mais! 
 

Palavras da maga: Mariana Nunes, 6º4ª 
 

Se o teu signo é Peixes… 
A generosidade e o romantismo são as palavras que 
refletem a tua maneira de ser. 
Serás muito curioso e viverás na esperança de 
experimentar momentos muito felizes. Farás as 
escolhas certas no momento certo. 
Para que isto se realize, terás que defender as tuas 
opiniões! 

Palavras do mago: Rafael Semedo, 6º4ª 
 

Se o teu signo é Touro… 
Fica sabendo que és otimista, confiante e determinado. 
Lutarás para vencer os teus ciúmes. Encontrarás bons 
amigos que te darão valiosos conselhos. Terás sucesso e 
viajarás por esse mundo fora.  
Mas para que isto seja verdade, terás que ser 
verdadeiro e respeitar mais os outros!  
 

Palavras do mago: Carlos Veiga, 6º4ª 
 

Se o teu signo é Gémeos… 
És muito romântica e determinada. 
Olharás para a vida com esperança e encontrarás 
pessoas que te ajudarão a fazer escolhas acertadas. 
Então, viverás momentos de extrema felicidade. 
Para que isto não seja apenas uma visão, terás que ser 
mais confiante e menos nervosa! 
 

Palavras da maga: Joana Gonçalves, 6º4ª 
 


