A
B
C
de nomes para bebé
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Adriana

Alexandra

Latim

Grego

Realista e Trabalhadora

Espírito de Justiça

O nome Adriana é a forma feminina
de Adriano, que tem origem no latim
“Adrianus”, que significa “aquele que
é natural da Ádria”. Este nome revela
uma pessoa com grandes hipóteses
de triunfar na vida, pois é trabalhadora
dedicada e ambiciosa. É uma pessoa
com noção da realidade e conhecedora
das suas próprias potencialidades.

O nome Alexandra é a forma feminina do
nome grego “alexandros”, que deriva de
“alexein” (proteger, defender) e “andros”
(homem, guerreiro). Este nome significa
defensor e protetor da espécie humana,
da humanidade. É uma pessoa com
espírito de justiça e caráter conciliador, que
procura ajudar os outros e resolver os seus
problemas.

Alice

Ana

Grego

Hebraico

Autêntica e Sincera

Detesta Hipocrisia e Malícia

O nome Alice provém da palavra grega
“alethia”, que significa a verdadeira,
verídica, autêntica. Este nome revela uma
pessoa verdadeira e sincera, que não
conhece a mentira, mesmo quando isso
lhe pode custar uma amizade. É também
uma pessoa empreendedora e ousada,
que tem o dom da liderança e que tem
tudo para triunfar profissionalmente.

O nome Ana é de origem hebraica
“hannah” e que significa cheia de graça,
graciosa. É uma pessoa introvertida e
introspetiva, que lida dificilmente com a
realidade, com a sociedade e que detesta
a hipocrisia e a malícia. É uma pessoa que
procura a felicidade e tudo o que dura e
melhora com o tempo, a paz interior, a
sabedoria e a serenidade.
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Andreia

Grego

Corajosa e Leal
O nome Andreia é a forma feminina
de André, que tem origem no grego
“andréa”, que significa forte, viril e
que predispõe à coragem, lealdade e
fidelidade. É uma pessoa reservada,
seletiva e um pouco pessimista, pois não
acredita em milagres. É também uma
pessoa inteligente e verdadeira, que só
se envolve quando acha que vale a pena.
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Bárbara

Beatriz

Latim

Latim

Procura a Felicidade e a Paz

Bem-Aventurada e Feliz

O nome Bárbara tem origem na palavra
latina “barbara”, que significa estrangeiro.
Este nome revela uma pessoa seletiva
e exigente, que prefere a verdade às
aparências. É uma pessoa em que, a nível
sentimental, a razão domina o coração e
defende ferozmente a sua felicidade e a
sua paz interior.

O nome Beatriz tem origem no latim
“Beatrix”, que deriva da palavra “beare”
e que significa bem-aventurada, “aquela
que faz os outros felizes”. É uma pessoa
bem-disposta, de riso fácil, que se alegra
a si própria e traz luz aos ambientes que
frequenta. Mas isso não a impede de ter
um espírito crítico, capaz de distinguir com
clareza o que está certo do que está errado.

Benedita

Bianca

Latim

Germânico

Sincera e Competente

Representa a Paz

O nome Benedita é a forma feminina
da palavra latina “benedictus” que
significa bendita, benta, abençoada.
Este nome indica uma pessoa que tem
na sinceridade e na competência os
pontos fortes da sua personalidade. Por
norma, o seu lema de vida é viver bem o
momento presente.“

O nome Bianca é uma variante italiana
de Branca, que tem origem na palavra
germânica “blank”. O seu significado é
pictórico, referindo-se à cor branca, que
representa simbolicamente a paz. Este
nome marca uma pessoa com grande
capacidade de observação e de senso
de justiça antes de fazer uma avaliação
ou um julgamento.
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Bruna

Latim

Alcança o que Deseja
O nome Bruna tem origem na palavra
latina “brunus” ou germânica “brun”,
que significa morena, escura. Este
nome relaciona-se com uma pessoa
calma, gentil e bondosa, diplomática e
organizada. Apesar de não ser ambiciosa,
consegue tudo o que deseja, pela sua
capacidade de persuasão.
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Carla

Carolina

Germânico

Germânico

Segura e Misteriosa

Talentosa e Original

O nome Carla é a forma feminina de
Carlos, que tem origem no germânico
“karl”. Este nome revela uma pessoa
muito segura de si e misteriosa. É uma
pessoa que coloca a verdade acima de
tudo e que prefere ouvir e analisar, do
que falar.

O nome Carolina é uma variante do nome
Carla. É uma pessoa excêntrica, talentosa
e original, que gosta de se integrar na
sociedade, de viver despreocupadamente
e ao sabor de todas as mudanças.

Catarina

Clara

Grego

Latim

Rigorosa e Moralista

Forte Sentido Crítico

O nome Catarina tem origem no grego
“katharós”, que significa pura, imaculada.
Este nome revela uma pessoa rigorosa
consigo mesma e com os outros. É
uma pessoa que tende a ser moralista
e dominadora, mas o seu pioneirismo
e a sua criatividade compensam este
autoritarismo e dão-lhe condições para
alcançar os seus ideais.

O nome Clara tem uma origem no latim
“clarus” que significa claro, brilhante,
ilustre. É uma pessoa muito racional
e com um forte sentido crítico. Nem
sempre os outros entendem o seu
autocontrolo e o seu perfecionismo, mas
essa é a forma de lutar pelo sucesso e de
progredir na vida.
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Cláudia

Cristina

Latim

Latim

Não Gosta da Rotina

Vida Cheia e Agitada

O nome Cláudia, é a forma feminina de
Cláudio, que deriva do latino “claudus”,
que significa manco, coxo, “o que
anda com dificuldade”. Na verdade,
na mitologia antiga, a dificuldade em
caminhar correspondia a uma grandeza
da alma. É uma pessoa mundana,
aventureira, que gosta de experimentar
coisas novas e que não gosta da rotina e
da vulgaridade.

O nome Cristina tem origem na palavra
latina “christina” e que significa “escolhida
por Deus”. Este nome caracteriza uma
pessoa idealista, positiva, otimista, que
leva uma vida cheia e agitada, envolvida
pelo entusiasmo dos seus projetos. É uma
mulher de uma só paixão mas amiga de
muita gente.
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Daniela

Débora

Empreendedora e Brilhante

Lutadora Determinada

O nome Daniela é a forma feminina de
Daniel, que tem origem hebraica “danyyel”
que significa “Deus é o meu juiz”. É
uma pessoa com uma personalidade
brilhante, é empreendedora e cativa
todo o mundo. Age sem se preocupar
exageradamente com a opinião dos
outros, pois o importante para si é estar
em paz com a sua própria consciência e
com os seus princípios morais.

O nome Débora é proveniente da raiz
hebraica “devorah” que significa abelha.
Este nome caracteriza uma pessoa com
uma força de vontade e determinação
excecional para lutar para atingir os seus
objetivos. É uma pessoa muito cautelosa,
mas quando confia em alguém revela-se
uma boa amiga e companheira.

Hebraico

Diana

Hebraico

Latim

Organizada e Prática
O nome Diana tem origem no latim
“Diviana”, nome de uma deusa mitológica,
cujo nome deriva provavelmente da
raiz grega “dius” que significa divina.
É uma pessoa autoritária, caprichosa,
organizada, prática e objetiva, o que lhe
permite obter tudo o que deseja. É uma
pessoa que consegue conciliar a ambição
e o sucesso com o relacionamento com
as pessoas que a rodeiam.
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Elisabete

Elsa

Hebraico

Germânico

Ativa e Persistente

Diplomática e Honesta

O nome Elisabete tem origem na
palavra hebraica “Elisheba”, que significa
“consagrada por Deus”. Este nome
representa uma pessoa extremamente
ativa que graças à sua persistência e a
sua força de vontade tende a alcançar
todos os objetivos a que se propõe.

O nome Elsa tem origem numa figura da
mitologia germânica, a deusa das águas
e dos cisnes. É uma pessoa ambiciosa,
perseverante e bastante organizada, que
luta arduamente pelos seus objetivos.
É também uma pessoa diplomática e
honesta que ultrapassa os contratempos e
as críticas.

Erica

Eva

Sueco

Hebraico

Personalidade Complexa

Aproveita as Boas Coisas da Vida

O nome Erica é a forma feminina de
Erico, que deriva do sueco “Eríker”,
de “ein” (único) e “rik” (senhor rico). É
uma pessoa com uma personalidade
complexa, por um lado é corajosa,
persistente e bondosa, por outro é
inconstante, impaciente e teimosa.

O nome Eva tem origem hebraica na
palavra “hawwâh” que significa ser vivo,
vida. Eva é a mãe da humanidade, mulher
do primeiro homem, Adão. Este nome
revela uma pessoa com um espírito
aberto, é ousada e audaz e gosta de
arriscar e de aproveitar ao máximo as
boas coisas da vida.
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Fernanda

Filipa

Germânico

Gregp

Batalhadora e Corajosa

Personalidade Forte

O nome Fernanda é a forma feminina
de Fernando, que deriva do germânico
“fridunandhs”, de “frid” (paz) e “nands”
(corajoso). É uma pessoa batalhadora, que
leva até o fim tudo o que começa e quase
sempre consegue resultados positivos. A
criatividade e o amor à liberdade são outras
das suas características mais marcantes.

O nome Filipa é a forma feminina de
Filipe que tem origem na palavra grega
“phílippos”, de “philos” e “hippos” que
significa “amigo de cavalos”. É uma
pessoa com uma personalidade forte e
dominadora, intransigente e crítica, mas
que tem a necessidade de se dar bem
com todos os que a rodeiam. Só desta
forma consegue recorrer a todas as
potencialidades que possui, sem hesitações
e sem medo de errar.

Francisca

Latim

Quer ser Feliz
O nome Francisca é a forma feminina
de Francisco que deriva do latim
“Franciscus”, de “francus” (homem livre)
ou de “Francis” (os Francos). Este nome
caracteriza uma pessoa que esconde um
coração leal e terno e uma determinação
de ser feliz. É uma pessoa alegre com
um ar despreocupado e que possui o
encanto sedutor da inocência.
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Gabriela

Hebraico

Sentimental e Seletiva
O nome Gabriela é a forma feminina de
Gabriel, um nome com origem assíria e
que foi adotado pelos hebreus “gavriel”,
de “gavvi” (homem) e “el” (Deus), e que
significa “homem de Deus”. É uma pessoa
leal e honesta, segura e orgulhosa, que
recusa qualquer compromisso que não
aprove. É melindrosa e vulnerável quando
se sente atingida no seu amor-próprio. É
sentimental e seletiva no amor.

18

H
19

Helena

Grego

Em Busca da Personalidade
O nome Helena tem origem no grego
“heléne” e deriva de “héle” (raio de sol)
que significa tocha, luz. Este nome revela
uma pessoa que parece estar sempre
a olhar para dentro de si própria, em
busca da sua verdadeira personalidade.
É uma pessoa que analisa bem todas as
questões antes de tomar uma decisão.
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Inês

Iris

Grego

Grego

Lider e Corajosa

Brilhante e Segura

O nome Inês tem origem no grego
“àgnes” que significa a casta, pura. É
uma pessoa independente, que defende
a liberdade e que vagueia ao sabor dos
seus caprichos. É corajosa e sonhadora,
apaixonada pelo mundo longínquo e
desconhecido. Tem grande capacidade
de liderança e decisão lançando-se na
busca dos seus objetivos. É também
calma e ponderada, ingénua e reservada,
e os seus modos indicam até timidez.

O nome Íris tem origem no grego “íris”
(arco-íris) e está associado a Íris, uma
deusa menor, mensageira ao serviço dos
Deuses. Este nome significa a mensageira
dos deuses, velocidade, rapidez. É uma
pessoa idealista, segura e convincente.
De personalidade brilhante, é incapaz de
se contentar com uma vida banal.
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Joana

Júlia

Hebraico

Grego

Adora ajudar

Ambiciosa e Trabalhadora

O nome Joana significa aquela que está
sempre disponível para ajudar, que tem
gosto em relacionar-se com outros e que
valoriza imenso a amizade. De espírito
inquieto, vibrante, e curioso, é facilmente
atraída por tudo o que é novidade, ação e
aventura. Por vezes, é um pouco indecisa,
mas quando decide, dedica-se de corpo
e alma aos seus projectos. Versátil e
multifacetada, adapta-se facilmente a
vários contextos e situações.

O nome Júlia é a forma feminina de
Júlio, que tem origem no nome grego
“Iule”, nome do filho de Eneias, o
príncipe troiano lendário, fundador da
raça romana. É uma pessoa decidida,
com grande capacidade de trabalho e
vocação para os negócios, proporcional
à sua ambição. É uma pessoa que
considera a família sagrada. É terna,
amável e protetora para os seus, mas é
feroz na sua defesa.
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Laura

Leonor

Latim

Árabe

Vitoriosa

Metódica e Eficiente

O nome Laura tem origem no latino
“laurea”, que significa “feita de louros”.
O sentido deste nome está associado
à “corona láurea”, ou seja, a coroa de
louros que era dada aos vitoriosos pelo
deus Apolo. É uma pessoa que não
precisa de se esforçar para ser agradável
e conquistar a simpatia dos outros.

O nome Leonor pode ter origem no árabe
“ellionor” que significa “Deus é a minha luz”.
Este nome revela uma pessoa metódica,
eficiente e perseverante o que lhe permite
alcançar os seus objetivos. É uma pessoa
que tem medo de amar porque é insegura
e inibida, no entanto é sociável e não tem
dificuldade em criar amizades.

Letícia

Latim

Adora a Liberdade
O nome Letícia tem origem no latim
“laetitia” e que significa alegria. Este
nome indica uma pessoa com um
temperamento aventureiro e que adora
a liberdade. Por um lado, é uma pessoa
impulsiva, irrequieta, sociável, rebelde e
boémia mas, por outro, também é atenta,
concentrada e rigorosa quando encontra
um assunto que lhe interessa.
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Madalena

Mafalda

Grego

Latim

Temperamento Sereno

Doce e Tenra

O nome Madalena tem origem no grego
“Magdalene” e que significa “a que vem
de Magdala” (antiga cidade à beira
mar da Galileia) e que vem do hebraico
“migdal” (torre). Este nome revela uma
pessoa com temperamento sereno, que
dificilmente age por impulso. Embora seja
admirada pela tolerância, possui grande
sentido de justiça e sabe distinguir
perfeitamente o certo do errado.

O nome Mafalda é uma variante de Matilde.
É uma pessoa que gosta de desempenhar
o papel de mulher dócil, terna, intuitiva,
paciente e boa esposa. Embora atribua
grande importância ao casal e a uma
relação estável, é também bastante
decidida, independente e enérgica. Possui
uma imaginação fértil, apoiada no realismo
e na diplomacia.

Márcia

Margarida

Latim

Latim

Guerreira e Corajosa

Bela e Alegre

O nome Márcia é a forma feminina de
Márcio que tem origem no latim e que
está relacionado com Marte, o deus
romano da guerra. Este nome pode
significar guerreira, corajosa. É uma
pessoa idealista, defensora convicta de
grandes causas, e que se destaca pela
garra com que luta pelos seus objetivos.

O nome Margarida tem origem no latim
“margarita” e no grego “margarítes” que
tem o significado de pérola. Este nome
revela uma pessoa bela e alegre, como a
flor com o seu nome, e também emotiva,
sentimental e apaixonada. É uma pessoa
dinâmica e prática, que gosta de tomar
sempre a iniciativa de lutar pelos seus
objetivos, quer sejam fáceis ou difíceis
de alcançar.
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Maria

Mariana

Hebraico

Hebraico

Leal e Honesta

Realista e Lúcida

O nome Maria é muito antigo e pode
ter origem no hebraico “Miriam”, que
tem diversos significados etimológicos.
Este nome revela uma pessoa com
uma personalidade forte, que inspira
confiança e seduz de imediato pela sua
graça e pela sua feminilidade. É também
uma pessoa ambiciosa, segura, leal
e honesta, e ao mesmo tempo tenra,
afetiva e sentimental.

O nome Mariana pode ser a composição
dos nomes Maria e Ana. Este nome indica
uma pessoa realista e lúcida que vê o
mundo em dois campos: os que perdem
e os que ganham. Como é uma pessoa
lutadora e persistente escolhe sem hesitar
estar entre os que ganham.

Marta

Matilde

Conduta Exemplar

Idealista e Diplomatica

O nome Marta é de origem aramaica
“marta” que tem como significado
senhora, governanta, “aquela que
lidera”. Este nome revela uma pessoa
organizada e discreta, admirada pela sua
conduta exemplar e que dificilmente faz
críticas em relação ao comportamento
dos outros.

O nome Matilde tem origem no latim
“mathilda” e no germânico “machthildis”,
de “macth” (força) e “hild” (combate),
que significa “guerreira que combate
com energia”. Este nome reflete uma
pessoa que tem um espírito aberto e
sociável. É também uma pessoa idealista
que age com habilidade e diplomacia.

Aramaico
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Latim

Mónica

Grego

Perfecionista e Talentosa
O nome Mónica deriva da palavra grega
“mónikos” que significa só, solitária,
sozinha. Este nome caracteriza uma
pessoa talentosa, criativa, trabalhadora
e perfecionista. É uma pessoa que
dificilmente desiste dos seus ideais, mas
como é paciente espera o momento
certo para agir e para alcançar o sucesso.
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Nádia

Nicole

Eslavo

Grego

Espírito Aberto

Segura e Convincente

O nome Nádia tem origem no eslavo
“nadieujda” (esperança) ou do sânscrito
que significa “espírito de luz”. Este nome
caracteriza uma pessoa independente,
aventureira e com um espírito aberto. É
também uma pessoa alegre, irrequieta
e apressada que não gosta de ser
ultrapassada por nada nem ninguém.

O nome Nicole é a forma feminina de
Nicolau que deriva do grego “Nikólaus”, de
“niké” (vitória) e “laos” (povo). Este nome
reflete uma pessoa segura, convincente e
entusiasta no que diz mas lenta a tomar
decisões importantes e que aguarda que
os outros as tomem.

Noémia

Hebraico

Sensível e Emotiva
O nome Noémia tem origem hebraica
na palavra “no’ami” que significa graça,
doçura. Este nome revela uma pessoa
preciosa, sensível e emotiva mas que
consegue manter a calma, o bom senso
e a noção de responsabilidade em todas
as situações.
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Patrícia

Paula

Latim

Latim

Em Busca da Perfeição

Talentosa e Original

O nome Patrícia é a forma feminina de
Patrício que deriva da palavra latina
“patricius” que significa “da classe dos
patrícios”, fidalgo. Este nome reflete uma
pessoa que está sempre em busca da
perfeição, que exige muito de si própria e
que se revela eficiente em tudo o que faz.

O nome Paula é a forma feminina de Paulo
que deriva da palavra latina “paullus” que
significa pequeno, pouco. Este nome revela
uma pessoa que reúne várias caraterísticas
distintivas: autoridade, presença, iniciativa,
a par de uma necessidade de se evidenciar
e de se afirmar pelo seu talento, mérito e
originalidade.
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Rafaela

Raquel

Hebraico

Hebraico

Paciente e Preserverante

Racional e Exigente

O nome Rafaela é a forma feminina de
Rafael, que provém do hebraico “refael”,
nome de um dos arcanjos, e que significa
“cura por Deus”. Este nome caracteriza
uma pessoa paciente e perseverante, que
gosta de viver bem e que usa todos os
meios para ter sucesso, êxito e prestígio.

O nome Raquel tem origem hebraica “rahel”
e que significa “calma como uma ovelha”.
Este nome é o símbolo da inocência. Este
nome reflete uma pessoa muito racional
e exigente tanto com os outros como
consigo própria. É uma pessoa generosa
mas seletiva nas amizades.

Rita

Rute

Italiano

Hebraico

Simplicidade

Exigente no Amor

O nome Rita é o diminutivo do nome
italiano de “Margherita”, Margarida.
Este nome reflete uma pessoa que
tem como sua principal característica
a simplicidade. É uma pessoa não
muito exigente que procura combater
a tendência para se preocupar com os
pormenores.

O nome Rute deriva do hebraico “réut”
(cheia de beleza) e do latim “ruth”
(amiga, companheira). Este nome revela
uma pessoa individualista, corajosa e
voluntariosa, que tem a cabeça cheia
de projetos e que faz tudo o que pode
para os realizar. É também muito terna e
sensível mas exigente no amor.
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Sandra

Sara

Grego

Hebraico

Encara o Mundo com um Sorriso

Ama tão Intensamente como Vive

O nome Sandra é a forma reduzida de
Alexandra. Este nome traduz uma pessoa
original, versátil e que demonstra sempre
otimismo uma vez que encara o mundo
com um grande sorriso. É ambiciosa,
talentosa, pragmática, mas também
despreocupada, frívola e vulnerável.

O nome Sara tem origem hebraica e no
verdadeiro sentido da palavra significa
princesa, soberana. Este nome revela uma
pessoa dinâmica, imaginativa e decidida
que sabe criar oportunidades e cultivar
iniciativas. Realiza-se socialmente de uma
forma brilhante e ama tão intensamente
como vive.

Sílvia

Sofia

Latim

Grego

Comunicativa e Culta

Paciente e Cuidadosa

O nome Sílvia é a forma feminina de
Sílvio que tem origem no latim “silvius”
e significa bosque, selva, “o que veio
da floresta”. Este nome representa uma
pessoa natural e comunicativa, que
constrói um grande círculo de amizades.
É inteligente e culta, o que facilita as
relações e a conquista de todas as
pessoas à sua volta.

O nome Sofia é de origem grega “Sophia”
e que significa ciência, conhecimento,
sabedoria. Este nome revela uma pessoa
com grande força de vontade, é paciente,
cuidadosa e age sempre com calma.
Como desconfia da vitória fácil, prefere
conquistar o que lhe garanta resultados
duradouros.
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Sónia

Susana

Grego

Hebraico

Precisa de Pensar Mais em Si

Ambiciosa e Corajosa

O nome Sónia é uma variação de Sofia. É
uma pessoa muito íntegra que faz tudo
pelo bem-estar da família e que está
sempre disposta a ajudar os outros em
todas as suas necessidades. Contudo,
precisa de aprender a pensar mais em si
própria.

O nome Susana tem origem hebraica
“Shushan” que significa “pura como um
lírio” ou “lírio gracioso”. O lírio é símbolo de
virtude e coragem. Este nome reflete uma
pessoa ambiciosa, determinada e corajosa,
qualidades que lhe vão proporcionar muitos
sucessos na vida.
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Tânia

Tatiana

Etrusca

Etrusca

Trabalhadora Dedicada

Vive o Presente

O nome Tânia é o diminutivo de Tatiana.
Este nome caracteriza uma pessoa
trabalhadora e dedicada que nunca
deixa nenhuma tarefa por terminar. No
entanto, precisa de controlar um pouco
o seu entusiasmo.

O nome Tatiana pode ter origem na forma
feminina da palavra romana “Tatius”, que
deriva do nome de um clã romano “Tácio”.
Este nome indica uma pessoa que gosta de
aventuras, não se preocupa demais com o
futuro e que vive o presente intensamente.

Teresa

Latim

Dedicada e Lutadora
O nome Teresa tem origem no latim
“Therasia”, que significa aquela que
vem de Taras (cidade no sul da Itália).
Este nome revela uma pessoa dedicada
que planeia os seus projetos e que
está disposta a realizá-los. A sua força
de vontade não decresce perante
obstáculos nem as dificuldades que
podem encontrar no seu caminho.
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Valentina

Vanda

Latim

Germânica

Alcança o que Quer

Afectiva e Criativa

O nome Valentina é a forma feminina
de Valentim que tem origem do latim
“valentinus”, que significa forte e valente.
É uma pessoa otimista, dinâmica e
criativa, que agarra a vida com todas
as forças, é capaz de passar por cima
de qualquer obstáculo e quase sempre
alcança o que quer.

O nome Vanda tem origem na palavra
germânica “Wand” que significa tronco,
caule. Mulher de prioridades coloca sempre
a família em primeiro lugar. Gosta de
receber e distribuir afectos e, talvez seja
por isso, que conquista com facilidade a
confiança das pessoas de quem se rodeia.
De criatividade inata está naturalmente
vocacionada para o mundo artístico.

Vanessa

Vera

Grego

Latim

Gentil e Delicada

Verdadeira e Leal

O nome Vanessa tem origem no grego
e significa “como uma borboleta”. Este
nome revela uma pessoa gentil, delicada,
frágil e uma sonhadora apaixonada. É
uma pessoa que tem um papel ativo na
sociedade e que quando motivada por
uma causa ou uma paixão, entrega-se
totalmente para atingir o seu fim.

O nome Vera tem origem do latim “vera”,
que significa verdadeira ou do eslavo
“wjera”, que significa fé, fidelidade.
Este nome revela uma pessoa verdadeira
e direta, cheia de humor e alegre,
inteligente e simpática. É uma amiga leal
e prestativa, que gosta de dar e de ajudar
os outros.
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Verónica

Vitória

Grego

Latim

Tenta Ajudar os Outros

Simpática e Vitoriosa

O nome Verónica tem origem grega e
deriva da raiz “Bereníke” que significa
portadora da vitória, vitoriosa. Este nome
revela uma pessoa que tenta ajudar todas
as outras e tem capacidade para isso,
pois a sua visão do Mundo é profunda.

O nome Vitória tem origem no latim e que
significa vitória, vencedora, “aquela que
vence”. Este é o nome da deusa mitológica
que garante a vitória. É uma pessoa que
tem facilidade em resolver os problemas,
pois a sua simpatia e as suas boas intenções
atraem o apoio de pessoas influentes e dos
amigos.
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Afonso

Alberto

Latim

Germânico

Justo e Combativo

Ilustre e Talentoso

O nome Afonso tem origem germânica
e deriva das palavras “adal” (nobre)
e “funs” (pronto, apto) e significa
“guerreiro de ânimo combativo”, “pronto
para o combate”. Este nome revela uma
pessoa idealista e que coloca a razão e
a justiça acima de tudo. É uma pessoa
que, preocupada com o bem-estar dos
outros, tenta sempre ajudar os que estão
em dificuldade.

O nome Alberto é uma variante de
Adalberto, que tem origem germânica
na palavra “adalberth” e que significa
nobre, ilustre, célebre, famoso. Este
nome caracteriza uma pessoa que possui
a dose certa de impetuosidade e coloca
toda a sua energia na concretização dos
seus objetivos. É uma pessoa talentosa e
que acaba sempre por ser reconhecido.

Alexandre

André

Grego

Grego

Justo e Prestável

Original e Brilhante

O nome Alexandre tem origem na
palavra grega “alexandros”, que deriva de
“alexein” (proteger, defender) e “andros”
(homem, guerreiro). Este nome significa
defensor e protetor da espécie humana,
da humanidade. Revela uma pessoa com
espírito de justiça e que está sempre
prestável para ajudar os outros e resolver
os seus problemas.

O nome André tem origem na palavra
grega “andréas” que significa viril, robusto,
corajoso. Este nome indica uma pessoa
extrovertida e intuitiva. Tem sempre ideias
originais e brilhantes a respeito de tudo e
gosta de debatê-las com os amigos.
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António

Artur

Latim

Celta

Sempre na Vanguarda

Forte e Guardião

O nome António tem origens e
significados controversos. Uma das
possíveis origens do nome António é ter
derivado da palavra latina “antius” que
significa aquele que está na vanguarda.
É uma pessoa de força interior e fé
inabaláveis, o que lhe permite estar
sempre à frente, abrindo caminhos que,
geralmente, levam resultados positivos
para todos.

O nome Artur tem origem na palavra
celta “art-ur” que significa urso grande,
urso nobre. Este nome foi adoptado
pelos gregos “arkthos” que significa
guardião da ursa, nome dado a uma
estrela de uma constelação próxima à
Ursa Maior. Este nome está associado a
uma pessoa imaginativa que facilmente
toma os seus sonhos por realidade.
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Bernardo

Bruno

Germânico

Germânico

Quer Atingir o Sucesso

Convicção e Persisência

O nome Bernardo tem origem germânica
e deriva das palavras “ber” (urso) e
“hard” (forte, corajoso) e que significa
“forte como um urso” ou ainda, de forma
figurada, guerreiro forte. O ideal deste
ambicioso é afirmar-se de forma diferente
dos outros, quer atingir o sucesso sem
passar por cima de ninguém.

O nome Bruno pode ter origem do
germânico “brun” ou do latim “brunus”
que significa “aquele que tem a tez
morena”. É uma pessoa que tenta
sempre conciliar o ideal com a realidade.
É uma pessoa analítica e é um pessimista
positivo, o que o protege dos infortúnios,
mas que lhe dá um ar demasiado sério.
O seu caminho pode ser longo mas a sua
convicção e persistência ajudam-no a
atingir os objetivos.
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Carlos

César

Germânico

Latim

Bom Juíz

Dom da Palavra

O nome Carlos tem origem germânica
“karl” que significa homem viril. É
uma pessoa otimista, sociável, emotiva,
encantadora e convincente. Faz tudo
para que gostem dele e o admirem e
é-lhe difícil por vezes dizer que não. A
justiça está para ele acima de qualquer
coisa e costuma ser um bom juiz.

O nome César tem origem no latim
“Caesar”, nome de uma importante
família romana. É uma pessoa que tem o
dom da palavra e que tem uma memória
infalível. Normalmente é uma pessoa
empreendedora e que, quando se ocupa
de alguma coisa, é minucioso, eficiente e
de toda a confiança.

Cláudio

Cristiano

Latim

Latim

Nascido para Brilhar

Capacidade de Liderança

De origem latina, o nome Cláudio
representa aquele que gosta de liderar.
Tende, por isso, a ser visto pelos outros
como uma pessoa mais autoconfiante do
que aquilo que realmente é. Com grande
consideração pelos outros, gosta de ouvir
e ser ouvido, de admirar e ser admirado,
sempre com um grande sentido estético
e honestidade.

O nome Cristiano vem do latim
“christianus” que significa cristão,
discípulo de Cristo. É uma pessoa com
capacidade de liderança, ambicioso,
respeitado, decidido e confiante. É ao
mesmo tempo temerário e pacífico,
emotivo e dono de si mesmo, solitário de
alma e sociável no quotidiano.
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Daniel

David

Hebraico

Latim

Sede de Viver

Sociável e Descontraído

O nome Daniel vem do hebraico e significa
“juiz de Deus” ou “Deus julgou”. É uma
pessoa que vive em busca da verdade ou
de um ideal e que acredita num mundo
de solidariedade e justiça. É também
uma pessoa que tem dificuldades em
aceitar algumas das tristes realidades da
vida que o deprimem. Contudo, possui
uma sede de viver que o impede de
mergulhar na melancolia.

O nome David provém do latim “David”
e do grego “Dauid” que têm origem
na palavra hebraica “dawid” e que
significa amado, querido. É uma pessoa
trabalhadora, perseverante que sabe o
que quer. É sociável, aberto, descontraído,
caloroso e é capaz de fazer tudo para
defender os amigos.

Dinis

Diogo

Grego

Latim

Paz de Espírito

Inteligente e Intuitivo

O nome Dinis tem origem no grego
“dionusos” que significa “filho de Deus”.
É uma pessoa com porte e presença, que
cuida da sua imagem com a preocupação
de agradar aos outros e a si mesmo. Por
um lado, sonha com a paz, estabilidade
e equilíbrio e por outro, procura a
novidade, o inédito.

O nome Diogo tem origem no latim
“didacu” e pensa-se ter o significado
de doutrina. É uma pessoa sedenta de
aventuras e experiências, que se adapta
facilmente às novas situações, mas não
gosta de se envolver demasiado. Tem
uma tendência para a vulnerabilidade
e instabilidade, o que é pena pois é
inteligente e intuitivo, apenas lhe falta
confiança em si próprio.
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Domingos

Duarte

Latim

Germânico

Ninguém lhe é Indiferente

Amigo Distraído

O nome Domingos tem origem no latim
“Dominicus”. Extremamente sensível e
com alguma dificuldade em expressar as
suas emoções, tem o chamado “sangue
na guelra”. Muito entusiasmado, desperta
nos outros um certo magnetismo, do qual
poucas vezes tem consciência. Sempre
em constante busca por harmonia, vai
alternando entre o pragmatismo e o
idealismo, sendo por vezes apelidado de
inconstante.

O nome Duarte tem origem germânica
e deriva das palavras “ead” (rico) e
“weard” (guardião). É uma pessoa que
se não fosse distraída, repararia que o
mundo não gira à sua volta. Apesar disso
é um excelente amigo em quem se pode
confiar, desde que ele se aperceba que a
sua ajuda é necessária.
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Edgar

Eduardo

Germânico

Germânico

Inteligente e Persoicaz

Livre e Independente

O nome Edgar tem origem germânica
na palavra “ed” (rico) e “gari” (lança) e
significa “luta com triunfo”. Este nome
revela uma pessoa diplomata, inteligente,
perspicaz, que atinge quase sempre uma
boa situação na vida. Apesar de ser
encantador, amável e cortês, permanece
para a maioria das pessoas um enigma.

O nome Eduardo tem origem germânica
e deriva das palavras “ead” (rico, feliz)
e “weard” (guardião). É uma pessoa
inconformista que pode, por vezes,
revelar uma faceta livre e desinteressada
e noutras apaixonado e escravo. Tem um
espírito livre, permanecendo contudo
escravo dos desejos do coração.
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Filipe

Francisco

Grego

Latim

Visionário e Eloquente

Realista e Responsável

O nome Filipe tem origem no grego
“Philippos” e no latim “Philipu” que
significa “amigo dos cavalos”, “o que gosta
de cavalos”. É uma pessoa egocêntrica,
individualista e ambiciosa. Brilha pelo seu
espírito inventivo e visionário, pela sua
eloquência salpicada de humor, pelo seu
inconformismo impregnado de rebelião.
Procura ocupar um lugar de destaque e
afirmar o seu ego de forma original.

O nome Francisco tem origem no latim
“francus” (homem livre) ou “franci” (os
francos). É uma pessoa realista, séria,
irrepreensível, que inspira respeito, que
domina as suas reações e tem noção das
suas responsabilidades. Só age depois
de muito refletir, confia no tempo para
atingir os seus objetivos e só confia em
si próprio.

Frederico

Latim

Em Busca de Algo Novo
O nome Frederico tem origem no latim
“Fredericus” que deriva das palavras
germânicas “fred” (paz) e “rik” (chefe,
senhor poderoso). É uma pessoa que
se vale de uma liberdade de espírito
e de movimento, que adora conhecer
pessoas, aprender disciplinas ecléticas e
viver experiências incomuns. Adapta-se
facilmente a tudo mas está sempre em
busca de algo novo.
58

G
59

Gabriel

Gonçalo

Hebraico

Germânico

Compreensivo e Sereno

Ordem e Disciplina

O nome Gabriel tem origem hebraica e
significa “homem de Deus” ou “Deus é a
minha força”. É uma pessoa encantadora,
serena, sentimental e compreensiva.
O seu ideal é um mundo de liberdade,
de tolerância e de ajuda. Em busca da
verdade, vagueia entre esperanças e
ilusões, certezas e utopias.

O nome Gonçalo tem origem germânica
derivado de “gunthi” que significa combate.
É uma pessoa racional, organizada, que
acredita no esforço e na perseverança.
Domina frequentemente as suas emoções
e constrói a sua vida de acordo com um
padrão rígido de ordem e disciplina.

Guilherme

Gustavo

Germânico

Germânico

Imaginativo e Intuitivo

Aventureiro e Curioso

O nome Guilherme tem origem germânica
e deriva das palavras “will” (vontade) e
“helm” (protecção). Enquanto criança
é sensível, terno e afetuoso, possui
uma imaginação fértil e uma intuição
espantosa. Mas, a partir da adolescência,
quando começa a contactar com a
realidade, os seus sonhos desmoronam-se e descobre um mundo cruel e
ingrato, construindo uma carapaça para
se proteger.

O nome Gustavo tem origem germânica
na palavra “gustav” que significa “aquele
que prospera”. É uma pessoa acima
da tudo aventureira, com um espírito
curioso e inovador. O mundo racional e
lógico não lhe interessam minimamente.
É transportado pelo futuro, pelo
desconhecido, pelo mundo de esperança.
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Helder

Henrique

Germânico

Germânico

Dinâminco e Dterminado

Flexível

O nome Hélder tem origem germânica
“hélder” que significa luminoso, límpido.
É uma pessoa corajosa, dinâmica e
determinada quando se propõe a atingir
um objetivo. É também uma pessoa
sensível e em quem os seus amigos
podem encontrar apoio sempre que
precisem.

O nome Henrique tem origem germânica
e deriva da palavra “haim” (lar, casa) e
“ric” (forte, poderoso). É uma pessoa
que adora a liberdade, a aventura e que
anseia por viver novas experiências.
É uma pessoa flexível que se adapta
e vagueia facilmente entre diferentes
ambientes.

Hugo

Germânico

Traquinas e Brincalhão
O nome Hugo tem origem no germânico
“hug” que significa inteligente e que deu
origem à forma latinizada de “Huc” e
“Huon”. É uma pessoa encantadora que
tem um ar de traquinas e brincalhão a
que é difícil de resistir. O problema de
Hugo é usar os olhos dos outros como
espelho e não conseguir ter de si uma
só imagem. Vive permanentemente ao
sabor do amor e dos sentimentos pelos
outros.
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Igor

Ivo

Germânico

Germânico

Movido Pelos Seus Ideais

Organizado e Metódico

O nome Igor tem origem germânica na
palavra “ingward” que significa “filho
protetor”. É uma pessoa que esconde
a sua verdadeira maneira de ser sob a
capa de seriedade e rigor. É uma pessoa
organizada, metódica, eficiente e que é
movido acima de tudo pelos seus ideais.

O nome Ivo vem do germânico “iv” e está
associado a uma bela árvore de folhas
verdes e frutos vermelhos. É uma pessoa
pouco comum que não se dá a conhecer
facilmente e que marca pela diferença.
Possui uma energia excecional e é a
paixão que conduz os seus passos e os
tormentos não o poupam.
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Jaime

João

Hebraico

Hebraico

Trabalhador e Estratega

Popular e Bon Vivant

O nome Jaime vem do hebraico
“Jacobus” que é a forma grego-latina de
“Jacob” que significa “aquele que Deus
favoreceu”. É uma pessoa de reflexão
e análise, que gosta de julgar com
distanciamento e lucidez. É também
um homem de acção que gosta de
empreender, construir e ganhar. É
trabalhador, ambicioso, perseverante e
atinge normalmente o sucesso à custa
do esforço e de uma boa estratégia.

O nome João vem do hebraico “Yohanan”
que, por sua vez, deu origem no grego
a “Ioánes” e no latima “Johanne” e que
significa “agraciado por Deus”, “que Deus
favorece”. É uma pessoa alegre, bemdisposta, feita para viver em sociedade,
para comunicar com os amigos e um
bon vivant de sorriso encantador. A
sua atitude proporciona-lhe propostas
e oportunidades únicas. É uma pessoa
popular e que adquire uma certa fama.

Joaquim

Jorge

Hebraico

Grego

Racional e Lógico

Culto e Crítico

O nome Joaquim tem origem hebraica
na palavra “jehoiakim” que significa
“engrandecido por Deus”. Este nome
revela uma pessoa racional, dinâmica e
curiosa. É um apaixonado pela lógica e
pela ordem.

O nome Jorge vem do grego
“gheorghios” e que significa trabalhador
da terra, fazendeiro, agricultor. Este
nome caracteriza uma pessoa que
privilegia a razão e desconfia da paixão.
É uma pessoa culta e inteligente, que
analisa tudo o que o rodeia e que não
tem problemas em criticar e dizer tudo
o que pensa.
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José

Hebraico

Perfil de Líder
O nome José vem do hebraico “Yosef”
que deu origem ao latim “Joseph” e
que significa “que Deus multiplique”,
“que Deus acrescenta”. É uma pessoa
impressionante e misteriosa, ao mesmo
tempo distante e segura. Tem uma
forte personalidade que tem todas as
qualidades de um líder. E como todos
os líderes, tem gosto pelo poder e uma
grande vontade de realizar um sonho.
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Leonel

Lourenço

Francês

Latim

Calmo e Doce

Personalidade Forte

O nome Leonel tem origem no francês
“Lion” e significa leão novo, filhote de
leão. Este nome revela uma pessoa que
possui um temperamento calmo e doce.
É uma pessoa que sempre pronto para
ouvir e compreender os outros com
respeito e sem ideias pré-concebidas.

O nome Lourenço tem origem no
latim “laurus” (loureiro) ou “laurentius”,
aquele que veio de “Laurentum”. Este
nome reflete uma pessoa com uma
personalidade forte e íntegra. É uma
pessoa que impõe uma missão a si
própria e que tudo o que faz é com o fim
de atingir um objetivo nobre e elevado.

Luís

Germânico

Trabalhador e Racional
O nome Luís vem do germânico
“Ludwig” derivado de “wig” que significa
combatente. É uma pessoa reservada,
séria e segura, que acredita no valor do
trabalho, do rigor e da razão. É também
um idealista, que gosta de ser útil aos
seus semelhantes e que segue a sua
intuição e sensibilidade muito mais do
que aparenta.
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Manuel

Marco

Hebraico

Latim

Empreendedor e Hábil

Procura a Verdade

O nome Manuel tem origem no hebraico
“imm-el” ou “”imanuel” que significa “Deus
está entre nós”. É uma pessoa que gosta
de viver rodeada de amigos, no meio
do bom humor e do optimismo, o que
consegue facilmente, pois é brincalhão
e simpático. O seu maior objetivo é
ter sucesso e ser reconhecido. Tem
qualidades para isso, uma vez que é
sensato, hábil e empreendedor.

O nome Marco vem do latim “Marcus”
que é proveniente do grego “Martikos”
que significa “consagrado ao deus Marte”.
É uma pessoa que possui o desejo de
alcançar os seus objetivos e de realizar as
suas ambições e tem todas as qualidades
para o conseguir. Procura sempre a
verdade, questiona tudo e é exigente em
relação a si e aos outros.

Mário

Mateus

Latim

Grego

Grande Sentido de Humor

Realista e Intuitivo

O nome Mário tem origem no latim
“mare” que significa mar. É uma pessoa
à primeira vista reservada e séria, mas
possui grande sentido de humor. Tem
necessidade de ser aprovado pelos outros,
mas não lida bem com a superficialidade
nem a agressividade.

O nome Mateus é um derivado do grego
“Mattathiah” ou “Matthaios” que significa
dom de Deus. Este nome revela uma
pessoa excecional, generosa e autêntica.
É uma pessoa que analisa a realidade
com lucidez e é muito intuitivo. Acontece
que essa realidade, longe de lhe agradar,
aumenta o seu pessimismo e refugia-se
num assunto que o apaixone e a que se
entrega com toda a energia.
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Miguel

Hebraico

Em Constante Evolução
O nome Miguel tem origem hebraica na
palavra “Mi Kha’ El” que significa o que
é como Deus. Este nome revela uma
pessoa com espírito vivo e curioso. É uma
pessoa que está em constante evolução
pois procura encontrar-se a si próprio
através de múltiplas experiências.
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Nelson

Nuno

Inglês

Latim

Poder de Observação e Compreensão

Lal e Determinado

O nome Nelson provém possivelmente
de “nellson” que significa o filho de Nell,
o filho do campeão. Este nome começou
a ser utilizado por influência do nome do
célebre almirante inglês Horácio Nelson
(1758-1805). É uma pessoa introspetiva,
observadora, indulgente para com os
outros só se retraindo com a futilidade e
hipocrisia. É um defensor das suas ideias
mas esconde precavidamente as suas
emoções, apesar de ser afectivo.

O nome Nuno provavelmente tem origem
no latim “nonnu” (avô, pai) e que significa
“aquele que educa uma criança”. É uma
pessoa que tem necessidade de afirmar
a sua personalidade e de atender ao seu
exigente ego. É um criador ambicioso
mas corajoso, leal e determinado.
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Paulo

Pedro

Latim

Latim

Prudente e Hesitante

Ambicioso e Exigente

O nome Paulo vem do latim “paullus”
que significa pouco, pequeno. É uma
pessoa que tem dificuldade em conciliar
a sede de liberdade com estabilidade
e segurança. Os seus trunfos são o
gosto pela aventura, desafio e a força
de vontade. As suas fraquezas são a
prudência, hesitação perpétua e uma
mania de querer racionar o irracional.

O nome Pedro tem origem no latim
“petru” e no grego “pétros” que significa
pedra, rochedo. É uma pessoa ambiciosa
que gosta de manter uma certa distância
dos outros e acha que pode realizarse através da sua diferença. É corajoso,
estratega, obstinado, exigente tanto
consigo como com os outros e que
critica sem indulgência.
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Raul

Renato

Germânico

Latim

Luta pelo Sucesso

Sorte na Vida

O nome Raul vem do germano “rathnul”
que deriva de “rad” (conselho) e “wulf”
(lobo). Este nome traduz uma pessoa
trabalhadora e inteligente, que consegue
o sucesso por meio da luta, mas que não
se expõe a riscos desnecessários.

O nome Renato vem do latim “renatus”
que significa renascido. No inicio
do cristianismo o nome estava aliás
directamente ligado ao batismo, ou seja
renascer através do batismo. É uma
pessoa que quase sempre tem mais do
que uma grande oportunidade na vida,
mas essa sorte pode desenvolver nele
uma tendência para adiar decisões.

Ricardo

Roberto

Germânico

Germânico

Decidido e Seguro

Sonhar e Amar

O nome Ricardo tem origem germânica
e deriva da palavra “rik” (poderoso) e
“hard” (forte). É uma pessoa com uma
personalidade forte, realista, decidida e
segura. É independente, mostra-se sério
quando trabalha e descontraído quando
desfruta dos prazeres da vida.

O nome Roberto tem origem germânica
e deriva da palavra “hrod” (glória, fama)
e “behrt” (brilhante). É uma pessoa
que se fizesse o que a consciência lhe
diz, passava a vida a sonhar e a amar.
Contudo, prefere não seguir a sua
consciência porque pressente o perigo.
Por isso, em vez de passar a vida a sonhar
prefere tentar viver os sonhos e, para ser
amado, é preciso que o mereçam e que
se entreguem completamente.
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Rodrigo

Rui

Germânico

Germânico

Liberdade e Aventura

Extrovertido e Divertido

O nome Rodrigo tem origem germânica
e deriva de “hrod” (glória, fama) e “ric”
(poderoso), o que significa famoso,
importante, “aquele que é rico de fama”.
Este nome revela uma pessoa que tem
sede pela liberdade e pela aventura. A
sua curiosidade leva-o a conhecer terras
distantes e adquirir novos conhecimentos.

O nome Rui é a forma abreviada de
Rodrigo e a sua forma antiga germânica
era “Roi” ou “Roy”. É uma pessoa
extrovertida, divertida e a quem os seus
amigos só apontam qualidades. É uma
pessoa egocêntrica e que tem tudo
para ter sucesso na vida, apesar de ser
preguiçoso e teimoso. É imprevisível,
determinado e, quando tem um ideia
fixa, é difícil faze-lo mudar de ideias.
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Salvador

Samuel

Grego

Latim

Aprecia as Boas Coisas da Vida

Persistente e Justo

O nome Salvador é um epíteto de Jesus
Cristo. Este nome reflete uma pessoa
materialista que aprecia as boas coisas
da vida. É uma pessoa contente consigo
própria, que aceita os outros como são e
que facilmente se vê rodeado de amigos.

O nome Samuel vem do latim “samouel”
e que por sua vez deriva do hebraico
“xemuel” que tem vários significados
como “nome de Deus”, “ouvido por
Deus” ou “estabelecido por Deus”. É uma
pessoa que age com determinação e
com justiça e só descansa quando atinge
os seus objetivos. A recompensa por esta
atitude é ser bem sucedido em tudo o
que realiza.

Sebastião

Sérgio

Grego

Etrusca

Pés Bem Assentes na Terra

Fazer Acontecer

O nome Sebastião tem a sua origem
no grego “sebastianós”, que significa
sagrado, digno de veneração. É uma
pessoa sonhadora que se disfarça de
trabalhador e consciencioso. Adora viver
na segurança da rotina, da disciplina, da
organização e foge do acaso. Age desta
forma para se proteger e se obrigar a
manter os pés bem assentes na terra.

O nome Sérgio tem origem numa família
da Roma Antiga chamada “Sergius”.
As pessoas com este nome têm um
profundo desejo interior de amor e
companheirismo e querem trabalhar
com outras pessoas para alcançar a
harmonia. São muito determinadas
nos seus objectivos, não têm medo de
experimentar novas ideias e trabalham
muito até que estas vejam a luz do dia.
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Simão

Hebraico

Autêntico e Raro
O nome Simão tem origem hebraica na
palavra “xime’on” que originou no grego
“símon” e que significa “o que ouve”.
É uma pessoa autêntica com grandes
qualidades humanas, o que o torna
uma pessoa rara e preciosa. Contudo, é
uma pessoa seletiva, um pouco severa
e rígida, não sendo uma pessoa fácil de
lidar, não escolhendo os caminhos fáceis.
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Tiago

Tomás

Latim

Aramaico

Dividido pela Dualidade

Trabalhador e Perserverante

O nome Tiago é a abreviatura de Santiago.
Este nome reflete uma pessoa que oscila
entre dois pólos: a solidão e a vida em
sociedade, a dúvida e a confiança, o
essencial e o supérfluo, o ascetismo e
o prazer.

O nome Tomás vem do aramaico “toma”
e que significa “gémeo”. Por sua vez deu
origem no latim bíblico a “Thomas” que
chegou até nós como Tomás e Tomé. É
uma pessoa que acredita em virtudes
como o trabalho, seriedade, perseverança.
É uma pessoa que se realiza materialmente
com base na sua concentração e na sua
força de vontade.
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Valentim

Válter

Latim

Inglês

Prefeccionista e Ambicioso

Amante da Paz e da Harmonia

O nome Valentim vem do latim “valentinus”
que significa valente, forte, robusto. Este
nome carateriza uma pessoa perfecionista
e ambiciosa. É também uma pessoa que
sabe bem o que quer da vida e que
pretende alcançar o sucesso, mas não a
qualquer preço.

O nome Válter vem do inglês “Walter”
que resultou em português em “Gualter”
e daqui em “Válter”. É uma pessoa
conservadora, tranquila, amante da paz
e da harmonia. Está sempre pronto a
conciliar e a negociar e, embora muitas
vezes pareça influenciável, isso não é
verdade.

Vasco

Vitor

Basco

Latim

Calmo e Descontraído

Vencedor na Vida e no Amor

O nome Vasco tem origem basca na
palavra “belasco” que significa corvo
pequeno. É uma pessoa descontraída e
calma que dá a impressão de ter sempre
tudo sob controlo. É uma pessoa rigorosa
e ponderada nas suas apreciações e
só perde a calma quando é criticado
injustamente.

O nome Vítor tem origem no latim “victor”
e que significa vitorioso, vencedor, aquele
que vence. É uma pessoa sensível, amável
e harmoniosa. Possui o talento dos
grandes criadores. É uma pessoa que
gosta acima de tudo da vida e do amor
e é retribuído.
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Xavier

Basco

Crítico e Prudente
O nome Xavier tem origem basca na
palavra “etxaberri” que significa “casa
nova”. É uma pessoa crítica cuja atitude
de desconfiança, prudência e frieza não
facilitam a sua vida social. É ambicioso,
que na defensiva gosta de se mostrar
sério e severo. No fundo, é muito mais
afectivo e sensível do que parece.
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