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#MUSTFOLLOW
JÁ DEU UMA ESPREITADELA ÀS CONTAS QUE RECOMENDÁMOS NA 
NOSSA EDIÇÃO DE SETEMBRO? AS NOSSAS SUGESTÕES CONTINUAM 
E, DESTA VEZ, AVENTURAMO-NOS PELOS EUA, FAZEMOS UMA VIAGEM 
ATÉ À ÁSIA E MOSTRAMOS-LHE ONDE SÃO GASTAS AS ECONOMIAS DO 
DESPORTISTA MAIS RICO DO PLANETA.

Vencedor do prémio para  
o homem com mais estilo  
nos Men of the Year da GQ  
britânica, o modelo também 
britânico David Gandy dá  
a conhecer um pouco da sua  
vida por trás das câmaras.  
E também à frente delas.  
Uma conta a seguir tanto  
por elas, como por nós.

@GQPORTUGALOFICIAL E SIGA A HASHTAG #GQMOTY2015 DURANTE A NOSSA GALA GQ MEN OF THE YEAR AWARDS 2015 EM OUTUBRO!

MODA @davidgandy_official 
398 mil seguidores

Imagine pegar numa fatia de pão 
e transformá-la num coelho.  
Ou pôr um super-herói a saltar 
de uma GoPro. Estas são ideias 
que, à partida, não funcionariam, 
mas que fizeram todo o sentido 
para Kerstin Hiestermann.  
A alemã pega em objetos  
do quotidiano e cria ilustrações  
com uma perspetiva 2D tão 
simples quanto incrível.

CRIATIVO @spielkkind
272 mil seguidores

A Forbes diz que é a 
celebridade mais bem paga 
do mundo, ganhando cerca 
de 300 milhões de dólares 

anuais. Com isto em mente, 
a pergunta que se impõe é: 

onde é que Floyd Mayweather 
gasta tanto dinheiro? A 

resposta está nas fotografias 
quadradas que causam inveja 

a qualquer um.

DESPORTO @floydmayweather
7,9 milhões de seguidores

AVENTURAS
@sterlingptaylor
16,2 mil seguidores

A FÓRMULA 
COMO TIRAR A #INSTAFOTO  
PERFEITA POR STERLING TAYLOR:

ÚLTIMA

AS CÂMARAS: SONY A7RII, 
NIKON D810, GoPRO

Por trás de uma boa fotografia, 
está sempre uma história.

Uma boa lente de vidro
é a chave.

Faça a pergunta de amanhã 
para tirar uma fotografia do 
presente. Saiba sempre qual o 
motivo para tirar a fotografia.
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“Aventureiro” é mesmo a primeira 
palavra que se lê na descrição 
de Sterling Taylor no Instagram. 
O fotógrafo deu, em maio, início 
a uma viagem de um ano 
por 49 estados dos EUA 
apenas com uma mota, mochilas 
e muito espírito de aventura, 
captando e partilhando fotografias 
que funcionam como o seu diário 
de bordo. Por “sentir a necessidade 
de testemunhar a América”, 
o norte-americano optou pela mota, 
para “ganhar mais respeito 
pela estrada”. Apesar das fotografias 
fantásticas, Sterling não hesita 
em dizer que a sua foto favorita 
é aquela que não está na Internet, 
mas sim na sua carteira.


