
Paulo Stein | Photography�


1

Brasilia



by: Paulo Stein 

Brasilia

2














Fotografias de Paulo Stein


Todas as imagens estão disponíveis para impressões em diversos tamanhos. Entre em contato para obter mais informações 
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Photographs By Paulo Stein 


All Images are available as prints, contact me for further information 
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O Inicio da Jornada... 

And The Journey Beggins... 




Paulo Stein 
4



PARE!  


Por favor leia as instruções abaixo antes de desfrutar desse maravilhoso e-book que preparei para 
você.


1 - Esse e-book é 100% GRÁTIS, é seu para desfrutar e compartilhar a vontade. 
2 - Se gostar, peço que, por gentileza me SIGA no instagram e Compartilhe esse e-book com o 
máximo de pessoas que você puder. 
3 - Caso se apaixone por alguma dessas maravilhosas imagens, lembre-se que elas estão 
disponíveis para impressão! 
4 - Aproveite :) 


STOP!  


Please read the following instructions before enjoying this amazing e-book I have prepared for you.  

1 - This e-book is 100% FREE, it´s your´s to enjoy and share as you wish.  
2 - If you like it, please FOLLOW ME ON INSTAGRAM and SHARE this E-BOOK with as many people as 
you can. 
3 - If you fall in love with any one of these wonderfull images, remember that they are available as 
prints!
4 - Have Fun :) 
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Para a minha esposa Larissa, que tornou a Paulo Stein possível. Ela me 
encorajou a mergulhar fundo na fotografia e, até hoje, me ajuda a superar meus 

limites.
Para meus filhos Enzo e Benjamin, que são presentes de Deus. 

Para os meus pais, que sempre me apoiaram, sem nunca falhar. 





To my wife Larissa, who made Paulo Stein | Photography possible. She 
encouraged me to dive dip into the world of photography, and is still helping 

me to push my limits. 
To both my sons Enzo and Benjamin. 

To my parents who always stood by me. 
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Brasília
•	 Brasília - Esplanada dos Ministérios 
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•	 Palacio da Alvorada 
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SUMARY


Brasília
•	 Brasília - Esplanada dos Ministérios 
•	 National Museum 
•	 Cathedral
•	 Palacio da Alvorada 
•	 Lake and JK Bridge 
•	 Ipês (flowering trees) 
•	 City Center 
•	 Military Cathedral - Rainha da Paz 
•	 Army Headquarters 

Thor, the turist dog 
•	 Different Places 
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POR TRÁS DAS LENTES 
  
Vive em Brasília - DF, capital do Brasil planejada pelo 
renomado urbaninista Lúcio Costa e com obras do renomado 
arquiteto Oscar Niemeyer. 

A paixão pela fotografia começou como hobby e, com o 
passar dos anos, se tornou uma das suas habilidades.  

Teve a oportunidade de viajar por belas cidades do Brasil e de 
outros países espalhados pelos quatro cantos do mundo e, 
através de uma visão mais artística, pode capturar belas 
imagens que podem ser transformadas em quadros 
decorativos.

Com o olhar também voltado para "revelar emoções", o 
fotógrafo Paulo Stein realiza ensaios e casamentos, buscando 
a beleza das expressões naturais advindas do momento 
fotografado. Valoriza a espontaneidade das pessoas, 
buscando sempre revelar emoções e capturar a essência de 
momentos especiais.  

Afinal, a fotografia é interessante quando ela nos diz algo, 
quando passa algum sentimento. Um sorriso, um olhar, uma 
brincadeira, por exemplo, precisam convencer, não podem 
parecer artificiais. 

Para acompanhar mais de perto, siga Paulo Stein nas redes 
sociais:

Instagram: @paulosteinphotography 
Site: facebook.com/paulosteinphotography
E-mail: paulosteinphotography@gmail.com 



WWW.PAULOSTEIN.COM

Paulo Stein at Paris 
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BEHIND THE LENS. 
  

My love for photography started early in my life, but it was only after finishing my master 
in Economics that I started taking this passion more seriously. 
After a while, it came to be one my biggest passions in life, the other one being travelling, 
meeting people and getting to know their cultures.  
With those things in mind, my wife and I started working on a Project, which we called “A 
Journey through the world”. 
Our objective with this project was straightforward, We wanted to have a great time 
together and, at the same time, be able to capture all those amazing places we have 
visited, depicting it´s culture, people, architecture and history thought my 
camera.
Nowadays I work as a Fine Art and Wedding photographer. I try to spend most of my free 
time with my family, in the outdoors, capturing wonderful experiences and sceneries. 
Best regards 


Paulo Stein 

Instagram: @paulosteinphotography
Facebook: facebook.com/paulosteinphotography
E-mail: paulosteinphotography@gmail.com 


WWW.PAULOSTEIN.COM
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Brasília - Esplanada dos Ministérios 
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Rising Sun - Sol Nascente 

Perspective - Perspectiva 

13Previous Page:  Red Sky - Ceu Vermelho 
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There is still Hope - Ainda ha esperaça The Flag - A bandeira 
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A windy day - Um dia com vento 
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Esplanada at Dusk - Anoitecer na Esplanada 
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National Congress - Congresso Nacional 



The right moment - O momento perfeito 
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National Museum 

Museu Nacional 
Magical Sunrise  - Nascer do Sol Magico 
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Mirror - Espelho 

Sunrise - Nascer do sol 
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Magical Sunrise II - Nascer do Sol magico II 
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Cathedral

Catedral

A day in Brasília - Um dia em Brasília 
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Angels - Anjos 

Christmas time - Tempo de Natal 
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Day and Night (Magical Moment) - Dia e Noite (Momento Mágico) 
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Angels II - Anjos II 
25



The Apostles - Os Apóstolos 
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Palácio da Alvorada 

Palácio da Alvorada 

�
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Lake and Jk Bridge 

Lago e Ponte Jk 

Jk Bridge I - Ponte Jk I 
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Dynamic - Dinamico 29Next Page: Falls of Pirenópolis 



Jk Bridge II - Ponte Jk II 

Jk Bridge III - Ponte Jk III 
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Relaxing  - Relaxando 

Tranquility - Tranquilidade 
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Ipês

Yellow Ipê - Ipê Amarelo 
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Next Page - Day and Night (Central Bank) - Dia e Noite (Banco Central) 
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Pink Ipê - Ipê Rosa 
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Pink Ipê II - Ipê Rosa II 
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City Center 

Rodoviária e Proximidades 
Day and Night - A typical Sunday - Dia e Noite - Um domingo Típico 
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Next Page: Going Home I and II - Indo Para Casa I e II 
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Military Cathedral 

Rainha da Paz  

Day and Night  (Rainha da Paz) - Dia e Noite (Rainha da Paz) 
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Military Cathedral - Catedral Militar 
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Army Headquarters  

Setor Militar  
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Aproaching Storm - A tempestade se aproxima 



Storm - Tempestade 

41Next Page: Soldier - O Soldado 
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Thor, the Turist Dog 

Thor por Brasília  



44Previous Page:  Magical Sunset - Por do sol Mágico                                                                                                           
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I Love Brasília - Eu Amo Brasília 
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E a Jornada Continua... 

Por Favor não se esqueça de nos SEGUIR no instagram e de COMPARTILHAR esse e-book 


And the Journey Continues... 

Please don´t forget to FOLLOW US on instagram and to SHARE this e-book 


Paulo Stein 





www.paulostein.com
paulosteinphotography@gmail.com
Instagram: @paulosteinphotography 
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Outros livros da Paulo Stein | Photography disponíveis em: 


www.paulostein.com



1 - Uma Jornada Pelo Mundo 
Acompanhe nossas aventuras pelo mundo atráves de lindas fotografias. 

3 - A Cada Click Uma História 
Conheça a história por trás das fotos. 

2- Câmera, Composição, Click  
Um curso completo, muito bem ilustrado com minhas melhores fotos, que 
vai despertar o amor por esta forma de arte, te ensinar como controlar uma 
câmera e, o mais importante, como fazer belas composições. 

4 - Câmera, Lentes e Equipamentos 
Um guia de equipamentos fotográficos que não está focado na venda, mas 
sim na experiência. 
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