
COMO CRIAR UMA CONTA PESSOAL NO FACEBOOK 

Em primeiro lugar é necessário ter um endereço de correio electrónico (email) 

pessoal. Qualquer endereço de correio electrónico (email) serve perfeitamente. Pode 

ser do “Gmail”, do “Sapo”, da “Netcabo”, da “Zon”, da “Yahoo” ou de outro tipo 

qualquer. Apenas é fundamental que tenha uma conta de correio electrónico (email) 

pessoal. 

No caso de já ter uma conta de correio electrónico (email) pessoal pode então 

passar directamente, neste documento, para a parte de “FACEBOOK – Criação de 

uma nova Conta de Acesso”, ou seja, para a Página nº 8 deste documento. 

Se ainda não tem uma conta de correio electrónico (email) pessoal siga então primeiro 

as seguintes indicações por forma a criar uma. Nos passos seguintes vamos dizer-lhe 

exactamente o que tem de fazer para criar uma conta de email, neste caso no “Gmail”. 

 

GMAIL - Criação de uma conta de correio electrónico 

1. Aceda, na Internet, ao endereço www.gmail.com  
2. Após lhe surgir a seguinte página, faça um clique no botão vermelho que se 

encontra em cima do lado direito (indicado aqui pela seta amarela) 

  

 

 

 

http://www.gmail.com/


3. Após lhe surgir a seguinte página preencha, nas três primeiras caixas de texto, 

indique o seu primeiro nome, o seu apelido e o endereço de email que 

pretende criar e em seguida faça clique no botão indicado pela “nossa amiga” 

seta amarela. Neste nosso exemplo vamos utilizar, naturalmente, um nome 

fictício. Vamos imaginar que se chama “Joaquim Felisberto” (desde já peço 

desculpa se, por mero acaso, coincide com o seu nome). 

 

 

Neste caso o que aconteceu foi que o GMAIL nos indicou (mensagem a vermelho) que 

já existe alguém no mundo que tem um endereço de email igual ao que escolhi, ou 

seja, joaquim.felizberto. Como sabe não pode haver no mundo dois endereços de 

email iguais, pelo que temos aqui um problema para resolver. Muito fácil. Se reparar o 

próprio Gmail ao detectar que o email já existe sugere-lhe desde logo um conjunto de 

alternativas de emails para poder escolher (indicados logo por baixo da mensagem a 

vermelho). A decisão é sua. Ou escolhe uma dessas sugestões (basta seleccionar uma 

delas clicando na “bolinha” respectiva) ou “insiste” em escolher um outro email. No 

exemplo eu optei por insistir e indiquei um novo email. Desta vez indiquei 

“joa.felisberto” e voltei a clicar no botão indicado pela seta amarela. 

O que aconteceu? 



Após clicar no botão tive acesso à seguinte página onde o Gmail me confirmou que o 

novo email que escolhi está “available”, ou seja, que é válido porque mais ninguém no 

mundo tem um igual. EXCELENTE! 

 

Já podemos então continuar!!!! 

4. Vamos agora escolher uma senha secreta (password) para associar à nossa 

conta de email. Este passo é muito importante. Escolha uma senha (mínimo de 

8 caracteres) e indique-a em ambas as caixas de texto indicadas pelas setas 

azuis. Sugiro-lhe que escolha uma senha secreta de que se recorde com 

facilidade MAS algo que não seja demasiadamente evidente. Afinal é uma 

senha secreta. Terá de a indicar em ambas as caixas de texto porque, sendo 

um dado tão importante, o Gmail terá de ter a certeza absoluta de que não se 

engana a escrever a senha. Não estranhe que ao estar a escrever a senha lhe 

apareçam “asteriscos”. É mesmo assim.  

 

Agora que já introduziu a sua password, em ambas as caixas, o aspecto da 

página deve ser algo como o que é indicado no ecran seguinte. Está quase! 

 

 

 

 

 



 
 

5. Neste ecran teremos ainda obrigatoriamente de preencher algumas 

informações complementares (nada de importante) mas que temos 

efectivamente de preencher. Assim : 

 

- No sítio indicado pela seta amarela “escolha” uma das perguntas de 

recuperação. Pode ser uma qualquer. Para que serve? A pergunta de 

recuperação serve para se alguma vez se esquecer da sua senha secreta o 

Gmail lhe “relembrar” qual é. É uma situação aborrecida, como tal de evitar, e 

portanto não se esqueça de anotar “algures” quer o endereço de email que 

escolheu (no nosso exemplo foi “joa.felisberto”, quer naturalmente a senha 

secreta que escolheu. 

- No sítio indicado pela seta azul introduza então a resposta à pergunta de 

recuperação. 

- No sítio indicado pela seta verde introduza a sua data de nascimento. Não 

tenha qualquer problema em fazê-lo porque apenas serve para efeitos de 

estatística. Importante mesmo é que indique a data no formato 

“MM/DD/AAAA”, ou seja, primeiro o mês, depois o dia e depois o ano, tudo 

separado por “/”. Por exemplo se nasceu no dia 21 de Junho de 1960, deverá 

indicar….. 06/21/1960. 

- Finalmente, se reparar existe um conjunto de caracteres (muda de caso para 

caso e o que deve considerar é o que aparece na SUA página e não o deste 

exemplo), aqui indicados pela seta vermelha que deve ler e escrever na caixa 



de texto indicada pela segunda seta vermelha. Mas para que serve isto? Trata-

se apenas de mais uma validação efectuada pelo Gmail. Leia então os 

caracteres e escreva-os na caixa. 

 

No final de ter preenchido todas estas informações adicionais faça clique no 

último botão da página (no que está mesmo em baixo e que diz “I accept. 

Create my account”. 

 

Nota importante : Se depois de clicar neste botão for detectado algum erro, 

por exemplo o facto de se ter esquecido de indicar a data de nascimento ou de 

não ter escrito correctamente os tais caracteres na caixa de texto, o Gmail irá 

indicar-lhe, a vermelho, as “coisas” que estão erradas ou em falta e terá de as 

reescrever ou indicar para que tudo fique certinho. Após fazer isso faça clique 

de novo no último botão, o tal que diz “I accept. Create my account”. 

 

6. Correu tudo bem e com isso a sua nova conta de correio electrónico está 

criada. Parabéns! Não se esqueça de anotar “algures” quer o seu endereço, que 

neste caso passou a ser joa.felizberto@gmail.com e a sua senha 

(password). Essa só você saberá qual é! Já agora mais um detalhe. Se reparar 

o endereço completo e definitivo do seu email passou a ser 

joa.felizberto@gmail.com (claro que não é este porque este foi o utilizado 

apenas no nosso exemplo). Só achei importante deixar aqui esta nota porque o 

Gmail automaticamente associa ao seu endereço de email os caracteres 

“@gmail.com”. Chegou pois à seguinte página: 

 

 
 

BASTA AGORA FAZER UM CLIQUE no local indicado pela seta amarela e terá 

acesso imediato ao ecran onde pode enviar mensagens de correio electrónico a 

quem entender, a receber mensagens, etc. etc. etc. MISSÃO CUMPRIDA! 

 

Já agora e para terminar esta parte, clique então no botão indicado pela seta 

amarela. Isso tem como consequência ir então “parar” à página onde pode 



utilizar livre e gratuitamente todas as potencialidades do correio electrónico. A 

página é a seguinte : 

 

 
 

 

Não sendo aqui nossa pretensão ensinar a trabalhar com o Gmail (a ideia era 

apenas a de dizer como se cria uma nova conta de correio electrónico) ainda 

assim, ficam aqui duas ou três pequeníssimas “dicas” importantes. 

 

- Para sair do Gmail basta clicar na “setinha” indicada pela seta azul e em 

seguida clicar na opção “Sign Out” (“desligar”). 

 

- Se quiser enviar uma mensagem a alguém basta clicar no botão indicado 

pela seta amarela. Se o fizer terá acesso à seguinte página: 

 



 
 

Para enviar uma mensagem a alguém indique : 

- Na caixa de texto indicada pela seta amarela, o endereço ou endereços de 

correio electrónico da pessoa ou das pessoas a quem pretende enviar a 

mensagem; 

- Na caixa de texto indicada pela seta azul, o título que pretende para a 

mensagem; 

- Na caixa de texto indicada pela seta verde, o texto que pretende enviar; 

- Finalmente faça um clique no botão “Send”, indicado pela seta vermelha….. 

e a sua mensagem seguirá de imediato para o(s) destinatários. 

 

A partir deste preciso momento e agora que já tem uma conta de endereço de 

correio electrónico (email) sempre que lhe quiser aceder basta ir a 

www.gmail.com e indicar o seu username (o seu próprio endereço de correio 

electrónico) e a sua password (a palavra secreta que escolheu). 

 

Vamos então, agora que já tem uma conta de correio electrónico 

(email), “aprender” como se cria uma conta no Facebook!!!! 

 

 

 

 

 

http://www.gmail.com/


FACEBOOK – Criação de uma nova conta de Acesso 

Criar uma conta gratuita (criação e utilização) no Facebook é extremamente fácil, 

bastando para tal ter um endereço de correio electrónico (email) pessoal e seguir os 

seguintes passos, muito simples: 

1. Aceda, na Internet, ao endereço www.facebook.com 

2. Terá acesso à seguinte página onde deverá preencher alguns dados, como se 

indica : 

 

 
 

Nota : Quando tiver criada a sua conta de acesso no Facebook deverá aceder 

também sempre a partir desta mesma página. Só que aí bastará indicar, nos 

campos assinalados pelas setas amarelas, o seu endereço de email e a sua 

password do Facebook e “clicar” em seguida no botão “iniciar sessão”.  

 

Vamos então começar a criação de uma nova conta no Facebook!!! 

 

- Na caixa indicada pela seta azul indique o seu “Primeiro Nome” 

- Na caixa indicada pela seta verde indique o seu “Apelido” 

- Nas duas caixas indicadas pelas setas vermelhas indique o seu email (ex. 

joa.felisberto@gmail.com). Terá de o fazer nas duas caixas por uma questão de 

confirmação de segurança. 

http://www.facebook.com/


- Na caixa indicada pela seta laranja indique uma senha de acesso (não precisa 

de ser igual à senha de acesso que utiliza quando acede ao seu email, mas se 

quiser pode ser a mesma) 

- Na caixa indicada pela seta preta indique o seu sexo 

- Finalmente, indique, nos campos respectivos (seta roxa), a sua data de 

nascimento 

 

Faça agora um clique sobre o botão “Regista-te”, indicado pela seta branca. 

Terá acesso imediato à seguinte página : 

 

 
 

3. Nesta página deverá ler os caracteres que se encontram na caixa indicada pela 

seta amarela e escrevê-los na caixa indicada pela seta azul e em seguida clicar 

no botão “Regista-te”, indicado pela seta branca. 

4. Terá então acesso a um conjunto de páginas onde poderá opcionalmente 

indicar um conjunto de informações que lhe vão sendo solicitadas. Dado que 

são opcionais e que poderá sempre mais tarde preencher, se quiser, esses 

dados, vamos para já prescindir deles e avançar para a fase final de criação da 

conta. A primeira página que lhe surge é a que seguidamente se indica : 

 

 



 

Dado que, como foi referido, estes dados são meramente opcionais, vamos 

prosseguir. Basta clicar no link indicado pela seta amarela, passando à página 

seguinte: 

 

Também aqui os dados são completamente opcionais. Vamos prosseguir clicando no 

link indicado pela seta amarela, passando à página seguinte: 

 



 

Nesta página poderá, se assim o entender, carregar logo uma fotografia (pode ser uma 

fotografia qualquer que goste e que nem sequer precisa de o identificar) mas também 

isso pode fazer mais tarde dado que mesmo a fotografia é opcional. Convirá no 

entanto que o faça, ainda que mais tarde, dado que o Facebook é uma rede social e 

que, como rede social que é, é sempre “de bom tom” que as pessoas se identifiquem e 

é unanimemente aceite e desejável que a cada pessoa corresponda efectivamente uma 

imagem que é até na esmagadora maioria das vezes uma fotografia identificativa. 

Mas…. Vamos prosseguir por agora clicando no link indicado pela seta 

amarela. Já estamos dentro do FACEBOOK! Parabéns!  

Nesta página, e antes de terminarmos a criação efectiva da conta, é muito provável 

que o FACEBOOK lhe solicite que confirme o seu email. Esta confirmação é, uma vez 

mais, feita por uma questão de segurança, logo, bem-vinda! Para confirmar o seu 

email deverá clicar no botão indicado pela seta amarela 

 

 



Esta operação de confirmação do seu email irá obrigá-lo a aceder ao seu 

email (para onde o FACEBOOK lhe acabou de enviar uma mensagem). Após 

confirmar….. a sua nova conta no FACEBOOK está definitivamente criada e 

activa! 

A partir deste preciso momento já tem “Conta no Facebook” e pode utilizar o Facebook 

como muito entender e sempre que entender. Vamos só fazer um pequeno teste final. 

Na página do Facebook onde está experimente fazer o seguinte : 

 

Escreva na caixa de texto indicada (caixa de pesquisa) pela seta amarela….. 

“Associação de Oficiais”. Isso terá como consequência que lhe surge de imediato, 

“por baixo” da caixa de texto o logótipo da AOFA e a indicação completa “AOFA – 

Associação de Oficiais das Forças Armadas”. Faça então um clique sobre 

essas informações, como indicado pela seta verde. Terá acesso directo à Página 

da AOFA no Facebook! 

O aspecto da Página varia naturalmente de dia para dia, dado que se trata de uma 

página muito dinâmica onde pode aceder a todas as Notícias da AOFA, Resumos de 

Imprensa, Vídeos e muito muito mais. Veja na página seguinte deste documento do 

que estamos a falar!!! 

 

 



 

 

Já agora e mesmo para terminar! Não se esqueça de dar o seu apoio à AOFA. 

Para tal basta fazer um clique no local indicado pela seta amarela, ou seja, sobre o 

botão “Gosto”! 

Em meu nome pessoal (António Costa Mota) e em nome da Associação de Oficiais das 

Forças Armadas (AOFA), desejo-lhe as maiores felicidades pessoais, esperando que 

este trabalho o/a tenha ajudado! 

Muito obrigado pelo apoio e não se esqueça de nos visitar diariamente no Facebook! 

 

 

 

 


