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EDITORIAL

No passado mês de julho deste ano, ao recebermos 
Aleksandar  Imsiragic, o Presidente da ISAR, no Algarve 
com a 2.ª edição das 3 etapas da formação internacional 
de Astrologia da ISAR – para a certificação como Astrólogo 
Profissional, assim como para a sua obtenção do C.A.P 
astrológico, onde passam os alunos a ter acesso a esta 
certificação no seu país e em língua portuguesa – fomos 
prestigiados pelo convite de António Marante, Cônsul da 
Sérvia em Portugal, numa calorosa receção na Embaixada da 
Sérvia no Algarve. Sendo o país de origem do Presidente da 
ISAR, com a sua entusiasta e alegre esposa e sua motivadora 
e divertida filha, estivemos num jantar recheado de alegria, 
astrologia e envolvidos numa paisagem mágica de um final 
do dia na Marina de Albufeira.
Um semestre onde conseguimos realizar vários encontros e 
ainda fomos brindados com a entrada de mais membros da 
nossa associação.

Ao entrarmos no Equinócio do outono no hemisfério Norte, 
recebemos nesta edição o ilustre convidado, o Astrólogo 
David Perloff com um artigo de pesquisa e investigação na 
sua área de atuação, vários membros efetivos da ASPAS e 
membros estudantes que nos levam ao mundo da astrologia 
de forma estruturada, com uma linguagem acessível e um 
profundo trabalho de investigação. O leitor não vai resistir a 
continuar a folhear este jornal, pois entrará numa profunda 
viagem à sabedoria astrológica, ainda se vai divertir com os 
passatempos que temos distribuídos pelo jornal, e saber as 
previsões astrológicas para 2020 como ponto de orientação 
dos signos solares.

Estamos orgulhos e muito gratos pelo caminho que temos 
traçado, aos fazermos 7 anos no Equinócio da Primavera deste 
ano, entendemos que o carinho, respeito e reconhecimento 
pela nossa associação levam à ligação cada vez maior de um 
público atento que procura, através desta área, um caminho 
para a sua autorrealização.

Damos as boas-vindas aos nossos leitores na nossa nova 
edição n.º 30/31 outono/inverno, com a alegria e a realização de 
um semestre recheado de novidades e de, a cada dia, estarmos a 
cumprir com a nossa missão e irmos além-fronteiras.
No passado semestre fomos até à capital, realizámos o 2.º 
Congresso Internacional de Astrologia, onde fomos brindados 
por uma excelência de oradores, um público acolhedor e 
recheado de curiosidade, bem como novos projetos e uma maior 
participação da ASPAS nos congressos internacionais pelo 
mundo. Recebemos mais de 15 países, 200 participantes, uma 
equipa de excelência na organização interna, sendo que este 
congresso superou todas as nossas expetativas.

A recente parceria realizada entre a associação da ISAR 
(International Society for Astrological Research), uma das mais 
prestigiadas do mundo, com a nossa ASPAS tem permitido 
abrir portas para o mundo e levar vários membros portugueses 
a verem o seu trabalho reconhecido e poderem participar em 
eventos, congressos, webinários, artigos publicados no site 
da ISAR Portugal e E.U.A., por todo o mundo. Ser a Presidente 
e, ao mesmo tempo, desde 2016 a Diretora Global da ISAR em 
Portugal, tem-me permitido trazer a formação internacional pela 
minha escola Faces Isabel Guimarães – escola afiliada da ISAR – 
e, devido à parceria com a ASPAS, permite que vários astrólogos 
membros das ASPAS, para além dos nossos alunos, possam 
usufruir desta certificação. Mas ainda há mais, a ASPAS neste 
ano criou uma única cota ASPAS/ISAR para membros efetivos, 
onde cada membro pode pertencer a ambas as associações 
e usufruir de vantagens que permitem uma maior segurança 
na sua atuação, assim como grande visibilidade e excelência 
profissional.

Recebemos o presente de um público cada vez mais caloroso, 
exigente, participativo, um maior número de participantes 
nos nossos eventos, mais leitores deste jornal, uma procura 
constante nas nossas redes sociais para orientações de como 
poder consultar um profissional e onde poder fazer formação, 
obrigando-nos a ir ainda mais longe para poder responder às 
exigências do mercado.

Não podia fechar este editorial sem agradecer à equipa que pertence a esta 
associação, que se encontra sempre nos bastidores, e sem este grupo coeso e 
motivador não seria possível existirmos, o meu nosso profundo obrigado.

No ingresso do Sol em Balança, a festejarmos o Equinócio da Primavera, ainda 
vamos dar início aos Webinários do StarClub da ISAR em língua portuguesa, já no 
próximo dia 28 de setembro. Este StarClub apenas existia na língua inglesa, desde 
o início de setembro em língua espanhola e seguimos com a língua portuguesa 
com a participação de astrólogos portugueses e brasileiros – onde a ASPAS 
tem um papel crucial na ponte de seleção de astrólogos nas duas línguas, pelo 
presente de termos membros brasileiros e espanhóis na nossa associação.

Não podíamos estar mais felizes, a levar a língua portuguesa para o mundo 
na nossa área de atuação, a promover, fazer pontes, reconhecer o orgulho de 
profissionais que temos em Portugal.

A chegarmos ao final de um ano regido por Marte, apelando às iniciativas, ao uso 
da estratégia para obtenção de resultados, a sermos pioneiros nas nossas ações, 
a acreditarmos que conseguimos. E um novo ano se avizinha com o Sol como 
regente para dar brilho à nossa autoexpressão, e grandes desafios se avizinham 
com a tripla conjunção Júpiter/Saturno e Plutão, mas também a mudança dos 
Nodos no eixo Gémeos/Sagitário, e a mudança no final do ano de 2020 da dupla 
Júpiter/Saturno para o signo das associações, esperança, proteção, grupos e 
estrutura nas ligações em prol da humanidade, o caminho para Aquário.

Obrigada por fazer parte, por nos acompanhar desde a 1.ª edição e desejamos a 
todos um Natal recheado de carinho, apoio, espírito de família entre todos e uma 
renovada esperança para 2020.

Saudações Astrológicas

Isabel Guimarães 
Presidente ASPAS



“Num mundo em constante mudança muitos somos 
os que abraçamos o novo. Outros resistem e procuram 
sabotar, mas todos pertencemos a este único lugar. A 
nossa Gaia está a pedir ajuda numa ressonância da 
nossa existência, que sejamos todos capazes de abraçar, 
saber cuidar e acima de tudo respeitar quem tanto nos 
dá em troca de nada. Num caminho de dúvidas, medos 
temos a esperança e que neste novo ano de 2020 numa 
capicua, com ligação astrologica a casa 2, dos valores, 
do investimento do amor, e um grande amor a Terra, 
uma soma que dá 4, a casa das nossas raízes que 
nos leva ao respeito pelos nossos ancestrais e honrar 
seu delegado, e aquele que esta ao seu lado, sejamos 
capazes de criar o eixo da profunda mudança da casa 
8 e estruturar uma nova direção com a casa 10 numa 
autêntica união de apoio, aceitação das diferenças e 
respeito pela liberdade de cada.

A equipa da ASPAS deseja a todos um natal de 
renascimento, onde cada um recupera seu merecimento 
e um novo ano recheado de mudança por uma família 
unida, que se interajuda para manter a sua missão 
num cumprimento de um propósito maior.”

MENSAGEM FINAL DE ANO
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LUA FORA DE CURSO

A Lua fora de Curso ou Lua Vazia é o período no qual o 
satélite natural da terra transita nos últimos graus de um 
signo sem criar nenhum aspeto Ptolemaico. Muitos estudos 
revelam que não precisa de estar no último grau, bastando 
não fazer qualquer aspeto maior. Desta forma, a Lua faz um 
último aspeto maior com outro planeta e fica fora de curso até 
voltar a fazer um aspeto maior. A duração deste período pode 
ser de minutos ou de horas.

O primeiro astrólogo a popularizar a Lua Fora de Curso foi o 
americano Al Morrison que observou que grande parte das 
ações empreendidas enquanto a Lua está fora de curso, por 
alguma razão, tendem a falhar nos seus resultados.

Neste intervalo de tempo variável, tudo o que é iniciado e 
que exija uma atitude mais objetiva, tende a ser dúbio e 
permeável a falhas. Dada esta tendência, será de evitar iniciar 
novos projetos, fazer acordos, tomar decisões importantes, 
adquirir bens que exijam maior investimento, vendas, 
empreendimentos, assinaturas de contratos, etc.

Assim, o ideal será aproveitar o período de Lua Fora de Curso 
para atividades que exijam um foco mais subjetivo como 
relaxamento, reflexão, meditação e expressão artística.
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CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL



PREVISÕES 12 SIGNOS

DO ZODÍACO 2020
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O ano começa com o seu regente em domicílio no signo de 
Escorpião formando um trígono à Lua em Peixes – trazendo 
consigo um início de força, capacidade proativa nos seus 
objetivos e uma maior sensibilidade ao sofrimento dos outros. 
Ainda neste mês de janeiro, é de salientar o eclipse Lunar em 
Caranguejo influenciando a sua estabilidade na família, e com 
a sua casa, podendo querer fazer mudanças mais intensas 
– e irá encontrar alguma resistência com a sua família e 
parceiro(a).
Outro mês de relevância será fevereiro pela quadratura de 
Marte em Sagitário a Neptuno em Peixes, e Mercúrio retrógrado, 
trazendo muita confusão na tomada de decisões, sendo que a 
ação está sujeita à ilusão e fantasia neptuniana. Altura onde 
será importante procurar não tomar decisões sérias e poder 
usufruir de passeios na natureza, a arte, a música e tudo que 
o leve a alimentar os seus sonhos. O mantido posicionamento 
de Quíron no seu signo, ao fim de 51 anos, traz consigo a 
possibilidade de enfrentar as suas dores e encontrar a cura 
necessária para dar potencial ao seu Self – sendo que, em 
março, o confronto de Quíron com o seu planeta, Marte, e a 
conjunção tripla de Júpiter/Saturno e Plutão, criam o perigo 
de achar oposição e espírito competitivo em tudo, quando na 
verdade isso não existe. Talvez se sinta impaciente e acredite 
que existe um inimigo em cada contacto que realiza, e poderá 
lidar muito mal com críticas. Os diálogos podem transformar-
se em discussões e as suas reações irão ferir e ofender os 
outros, apesar de não ter consciência. O trabalho e as relações 
com o poder hierárquico estão muito comprometidos. Saiba 
escutar mais do que falar e procure atividades onde possa 
libertar a tensão acumulada. A 13 de maio há retrogradação da 
Vénus até dia 25 de junho – tendência a usar de cautela nos 
investimentos, e podem surgir ilusões nos relacionamentos. 
O eclipse lunar, de Sagitário a 5 de junho, e o Solar, no signo de 
Caranguejo a 21 de junho, trazem consigo as manifestações 
das suas emoções de forma intensa e por vezes precipitada. 
Para os nativos de Carneiro que estão solteiros: foque a sua 
atenção nas amizades e seja flexível nas suas partilhas, 
procure harmonia e escute os outros. Em caso de um encontro, 
uma atitude diplomática poderá ser gratificante. No entanto, 
será crucial ter atenção às ilusões e às promessas infundadas,

CARNEIRO • 20/03 a 19/04

devido ao movimento retrógrado da Vénus, quadratura a 
Neptuno desde meio de maio até finais de junho. Com a 
influência de Júpiter em Capricórnio, a expansão é desafiante 
ao seu Sol, gerando um sentimento de ciúme e confusão, é 
necessário criar ligação com a pessoa certa. Será um ano 
marcado pela importância de saber desafiar a sua vontade, 
respeitando a do outro, e, principalmente, com os colegas de 
trabalho e na família.
Na saúde, o ano será marcado por fortes tensões no sistema 
endócrino, será importante cuidar da alimentação e fazer 
exames com maior regularidade.
Outra característica das previsões do signo de Carneiro para 
2020 é a expansividade contida pelo encontro de Júpiter 
com Saturno e Plutão, em Capricórnio, e o Marte, seu planeta, 
retrógrado no seu signo a partir de setembro; que ajudam 
a criar dificuldade na realização das tarefas e objetivos de 
Carneiro. 

Este ano, o nativo de Touro terá muitos desafios na firmeza da 
sua vontade e na capacidade de investir o seu tempo e dinheiro 
em assuntos que tragam prazer e lucro nas suas ações. O seu 
planeta ficará retrógrado este ano, no signo de Gémeos, e em 
quadratura a Neptuno em Peixes, mantendo-se Úrano no seu 
signo e, com o ingresso de Saturno a Aquário, haverá muitos 
desafios e dificuldade em tomar decisões. No entanto, a tripla 
conjunção em Terra favorece o seu signo.
Os meses de março e abril serão mais sentidos pela conjunção 
de Júpiter/Saturno/Plutão criando a quadratura a Vénus e 
Úrano, indicando um período de muita revolução, querendo: 
por um lado fazer tudo e mudar e, por outro, a criticar, culpar 
os outros leva a submeter a transformação, a renovação dos 
valores, ideais e os direcionamentos de Júpiter – que traz o 
exagero na dificuldade para estruturar o que pensa e o que 
quer. Os contatos com o estrangeiro podem trazer nesta altura 
boas perspetivas, mas tenha atenção ao excesso de imposição 
do seu ego. O ingresso de Saturno a Aquário até junho 
influencia o Úrano no seu signo, podendo trazer alguns medos 
na mudança (que tem sentido principalmente nos grupos). 

TOURO • 20/04 a 20/05

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL



“Como fazer Previsões Astrológicas?”

“Guia de Interpretação Astrológica em 22 Passos”
 

Livros da autora Isabel Guimarães
Encomendas: facesisabelguimaraes@gmail.com

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL
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Marc Edmund Jones foi um dos astrólogos mais influentes 
do século XXI. Deu muito contributos para a astrologia – os 
Símbolos Sabeus, os Padrões Planetários e muito mais. Uma das 
suas ideias menos conhecidas foi a de olhar para os planetas 
agrupados em pares.

O primeiro par é óbvio para todos os astrólogos – o Sol e a Lua. 
Denominou esta dupla de Linha da Auto-Determinação. 

A seguir agrupou Júpiter, o planeta da expansão, conhecido 
tradicionalmente como o grande benéfico com Saturno, o planeta 
da contração, conhecido tradicionalmente como o grande 
maléfico. Denominou esta combinação de Linha da Motivação.

Agrupou os dois planetas cujas órbitas se situam de ambos 
os lados da Terra, o arquétipo feminino Vénus com o arquétipo 
masculino Marte. O Dr. Marc E. Jones chamou-lhe a Linha da 
Eficiência. Acrescentou Mercúrio a esta combinação enquanto 
“supranumerário” – que significa apenas um membro adicional 
do grupo.

E por fim, agrupou os planetas “modernos” da evolução histórica 
Úrano e Neptuno na Linha da Significância. Mais tarde adicionou 
Plutão a esse grupo.

Neste artigo, vamos concentrar-nos na Linha da Eficiência. 
O Dr. Marc E. Jones disse que Vénus e Marte dão indicações 
específicas sobre os assuntos do dia-a-dia, refletido na sua 
proximidade com a Terra. Vamos concentrar-nos especialmente 
no supranumerário deste grupo – Mercúrio – e os seus aspetos 
a Vénus e Marte.

O Dr. Marc E. Jones afirmou que Mercúrio representa todo o 
pensamento e consciência. Ele via Vénus como mais interno, 
Marte como mais externo e Mercúrio como o equilíbrio entre o 
mundo interno e externo.  

Um dos meus conceitos preferidos de Marc Edmund Jones é a 
Química Mental, que tem a ver com o processo mental – como 
uma pessoa capta e processa todos os tipos de estímulos 
sensoriais que recebe. Tem por base a velocidade da Lua e a 
relação de Mercúrio com o Sol no momento de nascimento da 
pessoa. Entrar em mais pormenores acerca disso vai para além 
do âmbito deste artigo, mas se não estiver a utilizar a Química 
Mental na sua prática astrológica, recomendo vivamente que 
faça uma pesquisa. (Uma fonte de informação sobre a Química 
Mental é o meu artigo no jornal Dell Horoscope, de Julho de 2017.)   

UM CONCEITO DE MARC EDMUND JONES

– A LINHA DA EFICIÊNCIA

24 • 4 estações • jornal astrológico

O Dr. Marc. Jones escreveu: “Os aspetos entre Mercúrio 
e Vénus, e os aspetos entre Mercúrio e Marte são 
frequentemente igualmente importantes no que respeita à 
química mental”.

Vamos analisar esses aspectos. Mercúrio pode fazer os cinco 
aspectos Ptolomaicos a Marte, mas, uma vez que Mercúrio 
nunca está a mais de 28° do Sol, e de Vénus até no máximo 
48° de distância, os únicos aspetos Ptolomaicos possíveis 
entre Mercúrio e Vénus são a conjunção e o sextil.

[Por favor tenha em atenção o seguinte. Os textos a seguir, 
entre aspas são palavras de Marc Edmund Jones ou frases 
baseadas no que disse. As palavras a seguir aos limites das 
aspas são observações minhas.]  

MERCÚRIO CONJUNTO A MARTE

“A capacidade mental é marcada por uma iniciativa 
aumentada. Existe o perigo de uma afirmação muito forte 
de ideias, ou de uma alienação desnecessária dos outros. 
Necessita de um desafio genuíno aos potenciais intelectuais 
intrínsecos para evitar perder-se no labirinto das noções 
próprias de si mesmo.”. Capaz de grade foco. A precisão da 
linguagem. Uma voz forte. Tem a capacidade de exprimir a sua 
opinião claramente. Pode ter capacidade de argumentação.

MERCÚRIO EM SEXTIL A MARTE

“A capacidade mental é marcada por uma facilidade 
excepcional na sua operação. A mente está apta a ser 
incansável na busca dos seus interesses. Pode seguir a linha 
da menor resistência na resolução de problemas e entrar em 
acordo com os outros.”. Uma mente ágil. Sociável. Uma força 
descontraída na sua comunicação.

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL
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Quiz Astrologico

1. Qual o aspeto astrológico associado ao ângulo de 45 graus?
a) Conjunção
b) Trígono
c) Biquintil
d) Semi-quadratura

2. Quais características descrevem o elemento ar?
a) Intelectual, distraído, comunicativo;
b) Tímido, sensível, inseguro;
c) Egoísta, insensível e irresponsável;

3. Que planeta é associado às seguintes partes do corpo: ossos, pele e 
dentes?
a) Marte
b) Saturno
c) Neptuno
d) Urano

4. Qual a combinação qualidade / elemento associada ao signo de 
Capricórnio:
a) Terra Cardinal
b) Água Fixo 
c) Ar Mutável
d) Terra Mutável

5. Quais as características que melhor descrevem o planeta Urano?
a) Crescimento, viagens longas, otimismo;
b) Ego, criatividade, individualidade;
c) Libertação, insights, mudanças repentinas;
d) Fertilidade, sentimentos, emoções;

6. Qual o elemento cujas características incluem sensibilidade, criatividade 
e compassividade?
a) Fogo
b) Terra
c) Ar
d) Água

Descubra as respostas na próxima edição

Respostas da Edição N.º28/29:
1. c); 2. b); 3. a); 4. a); 5. b); 6.a)



ASTROLOGIA MÉDICA COMO MEIO DE 

DIAGNÓSTICO PREVENTIVO - PARTE 2

Tradicionalmente, os métodos astrológicos mais comuns 
usados na astrologia médica são trânsitos do mapa Natal (o 
mapa de nascimento em comparação com a atual posição 
do zodíaco e os planetas) e a astrologia horária (= hora, um 
mapa com base unicamente na posição atual do zodíaco e 
dos planetas). Um mapa horário médico também é conhecido 
como um decumbiture (= iluminado, “deitado”) do mapa, 
como é normalmente lançado durante o tempo que o doente 
leva na sua cama. Mapas de trânsito só vieram em uso há 
relativamente pouco tempo e decumbiture de mapas são, de 
longe, a abordagem mais antiga.

Exemplo:

28 • 4 estações • jornal astrológico

Ida ao médico no dia 7 de novembro às 15h00: problema 
no joelho esquerdo, que levou a deitar-me no dia seguinte. 
Levantamos o mapa horário para esse dia e hora, para possível 
diagnóstico. Mais à frente vamos conseguir interpretar, agora 
serve nesta fase, como usar o mapa horário.

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL



CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL

“Astrologia Infantil - 
O mundo secreto das crianças”

“A.C. Acreditar ou Conhecer a Astrologia”
 

Livros da autora Isabel Guimarães
Encomendas: facesisabelguimaraes@gmail.com
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CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL
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NOTA – Este artigo foi escrito em inglês em 2010, logo após o 
suicídio de Alexander McQueen e publicado pouco depois no 
“The International Journal of the Astrological Association of Great 
Britain”.  Passados 9 anos, sou contactada por www.astro.com a 
fim de autorizar que o mesmo artigo seja publicado online, o que 
aconteceu em fevereiro de 2019.

Este artigo, mesmo desatualizado relativamente aos 
acontecimentos, tocou num grande número de pessoas de todas 
as partes do mundo, o que levou a editora do Jornal Astrológico 4 
Estações a encorajar-me a publicá-lo em português.

O PRIVILÉGIO DE “OLHAR” PARA ALÉM DO 

MOMENTO - UMA REFLEXÃO ASTROLÓGICA 

SOBRE ALEXANDER MCQUEEN
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jornalista de moda, Isabella Blow, que comprou a sua coleção 
e foi peça fundamental no lançamento da sua carreira.

Alexander McQueen teve uma ascensão meteórica no 
difícil mundo da moda. Conhecido pelos seus projetos 
surpreendentemente inovadores aliados a um corte de 
alfaiataria impecável, Alexander McQueen tornou-se o “bad 
boy” da moda britânica. As suas passagens de modelos 
foram sempre desafiadoras, mas ele tinha um excelente 
sentido comercial. Em dezembro de 2000 vendeu 51% da 
sua empresa ao Grupo Gucci, permanecendo como diretor de 
artístico. Este apoio financeiro permitiu-lhe desenvolver mais 
coleções, perfumes e cosméticos e abrir lojas em Londres, 
Milão, Los Angeles e Las Vegas. Entre os seus clientes 
estavam Sarah Jessica Parker, Madonna e Lady Gaga.

Descrevendo-se como a “ovelha rosa da família” Alexander 
McQueen casou-se com o seu namorado no verão de 2000, 
mas esse relacionamento não durou. A sua vida pessoal foi 
muito afetada quando Isabella Blow, sua amiga e mentora 
inicial, se suicidou em maio de 2007.

Alexander adorava a sua mãe, Joyce, e, numa entrevista 
publicada no The Guardian em 2004, McQueen afirmou que 
o seu maior medo era morrer antes de sua mãe. Esse medo não

Alguns dos momentos mais gratificantes para esta astróloga 
acontecem quando posso dizer a clientes quando é provável 
que um determinado período de crise acabe. A constatação de 
que um período de dificuldades, infelicidade ou perda tende 
a diminuir e será possível vislumbrar a luz no fim do túnel, 
proporciona aos clientes alívio da negrura que permeou as suas 
vidas recentemente.  Espero que deixem a consulta, se não com 
um sentimento de otimismo, pelo menos, com algo positivo para 
continuarem o seu caminho.

Quando vi a notícia da morte de Alexander McQueen, refleti 
sobre o que motivou um talentoso e bem-sucedido designer 
britânico no topo de sua carreira a cometer suicídio. Depois de 
olhar o seu mapa e os trânsitos que o afetavam, desejei que ele 
tivesse o benefício de uma perspetiva astrológica. Poderia ter 
salvado a sua vida.

BIOGRAFIA

Alexander McQueen foi o protagonista de uma história do tipo 
Cinderela. Nascido em 17 de março de 1969i  num bairro londrino 
de classe trabalhadora, o mais novo de 6 filhos de um motorista de 
táxi, demonstrou talento artístico e sentido de estilo desde muito 
jovem ao desenhar vestidos para as suas irmãs. Aos dezasseis 
anos, armado com alguns cursos de arte e as informações 
obtidas durante um programa de TV sobre a falta de aprendizes 
de alfaiataria, Alexander McQueen foi trabalhar para um dos 
melhores alfaiates de Savile Row onde vendem fatos para os 
homens mais bem vestidos de Londres. Posteriormente ganhou 
mais experiência no corte de moldes com designers japoneses e 
italianos e, seguidamente matriculou-se na prestigiada escola de 
Arte e Design de St. Martins. Exibiu a sua coleção de formatura 
aos 23 anos e foi imediatamente notado por uma influente
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Fernando Pessoa foi o expoente máximo do Modernismo 
português, um dos mais importantes poetas da língua portuguesa, 
a sua pátria, que levou aos quatro cantos do mundo através da 
sua escrita traduzida. Foi referido por críticos internacionais, 
a par de Pablo Neruda, como o mais representativo poeta do 
século XX na Literatura Universal.

Nasceu em Lisboa a 13 de junho de 1888, pelas 15h20 (Fonte: 
Obra em Prosa de Fernando Pessoa – Escritos Íntimos, Cartas 
e Páginas Autobiográficas, Introduções, organização e notas de 
António Quadros, capítulo 2 – “Notas biográficas comunicadas 
ou escritas pelo próprio poeta”, “Recolhidas pelo poeta Armando

ANÁLISE DE MAPA ASTRAL DE 

FERNANDO PESSOA  - 1ª PARTE
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Côrtes-Rodrigues e baseadas em dados fornecidos pelo 
próprio poeta”, pp 246, Publicações Europa-América, Lda.).
Estudiosos pessoanos indicam também 15h00, 15h22, 
15h23, 15h24. O próprio tinha dúvidas acerca da sua hora 
de nascimento, tendo pedido “horóscopos” a astrólogos 
estrangeiros, através dos quais começou a testar a astrologia. 
Passou do ceticismo ao fascínio. Se virmos os graus, 
sobretudo do seu ascendente, no mapa por si desenhado, 
teria até considerado uma hora prévia, cerca das 15h12, mas, 
sem detrimento, os cálculos à mão não eram os tecnológicos 
dos dias de hoje. Diz a numerologia que, sendo 888 o fim 
de um ciclo, nos devemos preparar espiritualmente para 
a transformação e para novos começos que o número 8 
anuncia. É também ponte para a passagem do mundo terreno 
ao celestial. E viveu bem o nosso poeta esta metamorfose e 
transcendência. Foi também o ano em que a teosofia de H. P. 
Blavatsky foi publicada em “A Doutrina Secreta”.

Querer descrever o percurso intelectual de Pessoa é tarefa 
onírica. A sua grande viagem, contudo, centrou-
-se na investigação do divino e desconhecido, em que 
recorreu a instrumentos metafísicos e racionalistas, sendo 
que a única conclusão, já que a nenhuma definitiva chegou, é 
a de todos os caminhos serem verdadeiros, e o que é preciso 
é navegar pelo mundo das ideias.

O seu legado é vastíssimo. Deixou como espólio cerca de 
27.000 manuscritos, no baú que funcionava como uma 
espécie de diário.

Foi astrólogo, tendo feito mais de mil mapas astrais (de 
lembrar que, à mão, cada um demoraria sete horas a ser 
delineado). Escreveu, sob o heterónimo de Raphael Baldaya, 
o Tratado de Astrologia.

Para uma leitura mais detalhada da sua biografia e da análise 
do seu mapa e faculdades literárias e ocultistas, remeto para

RESUMO BIOGRÁFICO

“Se depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia,
Não há nada mais simples
Tem só duas datas – a da minha nascença e a da minha morte.
Entre uma e outra todos os dias são meus.”
Fernando Pessoa/Alberto Caeiro; Poemas Inconjuntos; escrito 
entre 1913-15; publicado em Atena n.º 5, Fev. 1925.

Fernando Pessoa adulto
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PERFIL ASTROLÓGICO 

DE ANTÓNIO GUTERRES

- 2ª PARTE

1. MERCÚRIO
Como António Guterres comunica? Onde está Mercúrio? Qual o 
signo? Qual a casa? Que ligação faz ao restante mapa?

Mercúrio, em Touro, na casa V, em conjunção com a Lua, conforme 
acabámos de verificar no ponto anterior, confere a António Guterres 
uma mente racional, uma forma de expressão disciplinada e 
metódica, boas capacidades oratórias e predisposição para ensinar, 
com criatividade, em ligação com crianças ou em grandes palcos.
O aspecto de quadratura a Saturno, em Leão, na casa VIII, indica 
disciplina e contenção na sua expressão, quer falada ou escrita, 
assim como vocação para o cálculo, ciências, matemática (mente 
metódica e com regras). António Guterres iniciou a sua carreira 
como Engenheiro, na área das experimentações, no entanto as 
suas preocupações altruístas e a necessidade de poder “melhorar” 
o mundo, levou-o a enveredar por uma carreira em que pudesse 
criativamente (casa V) colocar a sua “voz” (Mercúrio) de forma 
estruturada (Saturno) ao serviço dos outros (Mercúrio, regente de 
Gémeos, na cúspide da casa VI).
Também a conjunção de Mercúrio à Lua em quadratura a Saturno, 
na casa VIII, uma casa de Água, confere uma mente não só racional, 
mas igualmente intuitiva. Quando confrontado com o facto de 
parecer menos emotivo e mais pragmático, António Guterres 
responde: “Pelo contrário. (…) Ter um pensamento razoavelmente 
organizado, (…) esconde uma natureza que é bastante mais emotiva. 
(…) Mesmo no aspecto racional sou um intuitivo. Primeiro faço 
uma escolha de acordo com a intuição, e depois posso arranjar um 
conjunto de argumentos para a justificar.”
O trígono de Mercúrio a Júpiter, em Aquário, na casa I, evidencia 
esta capacidade e vontade de transmitir o conhecimento (Mercúrio) 
em grande escala (Júpiter), inspirando no mundo valores universais, 
de consciência social e humanitária (Aquário). Mercúrio, regente 
também de Virgem, é dispositor da casa IX, área de vida associada 
à fé, à religião, ao estrangeiro e às viagens de longa distância. Para 
além da sua dedicação aos estudos no início da década de 70, 
participava em movimentos de acção social ligados à Igreja Católica, 
tendo sido abordado pela Opus Dei.
Guterres é co-fundador da DECO (Associação Portuguesa para a 
Defesa do Consumidor) e “é na sua casa, em Lisboa, que toma forma 
a criação da revista ProTeste, ainda hoje publicada pela associação”. 
(fonte: revista Visão, edição 1226)
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2. VÉNUS
Como António Guterres se relaciona com a expressão do 
amor? Onde se encontra Vénus, em que signo e casa? 
Que ligação faz ao restante mapa?

Vénus encontra-se num dos signos de regência, em 
Touro, na casa IV, em conjunção com o Sol, conforme 
já verificado. Vénus representa a forma como nos 
relacionamos afectuosamente, como vivenciamos o 
amor, pelo que somos atraídos. Este posicionamento 
confere a António Guterres uma necessidade de 
segurança emocional no amor, de fidelidade e 
estabilidade nas relações afectuosas a longo prazo. É 
leal e honesto, encontrando na família, lar, Pátria, a base 
dos seus recursos internos e valorização, o amor e a 
afectividade, assim como a harmonia e a paz. 

Vénus, dispositor da casa V (Touro) e da casa X (Balança), 
governa a criatividade, os filhos, a auto-expressão, 
os hobbies, assim como a carreira, honra e reputação. 
António Guterres aprecia as actividades lúdicas, as artes 
e as crianças. “(…) Guterres o cinéfilo (tem uma celebrada 
colecção de DVD e VHS com grandes filmes e se tivesse 
de escolher dois, seriam Casablanca e Citizen Kane), (…) 
Guterres o guloso que não dispensava os pasteis de nata 
…”.
António Guterres fez sempre questão de manter e 
valorizar a ligação às suas raízes, tendo mesmo sido 
Presidente da Assembleia Municipal do Fundão até 
1995 e deputado por vários anos, em Castelo Branco de

Nesta segunda de três partes do artigo, iremos continuar a analisar 
o perfil de António Guterres de acordo com o conhecimento e 
sabedoria ancestral da Astrologia. Admirável, gentil, fiel às suas 
raízes, mas com o coração do tamanho do mundo!
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Este artigo surgiu da vontade de honrar a energia do trânsito 
de Saturno em Capricórnio, que começou em dezembro de 
2017 e onde permanecerá até dezembro de 2020 (com uma 
breve passagem por Aquário de março a julho de 2020). 
Esta passagem pelo signo da sua regência, sendo cíclica em 
períodos de cerca de 30 anos, é, desta vez, muito especial, 
dada a conjunção a Plutão – a primeira vez que se encontram 
neste signo desde que Plutão foi descoberto, por isso, muito 
mais significativa.

Muitos já analisaram esta conjunção que em 2020 abalará 
a nossas estruturas sociais de uma forma que dificilmente 
poderemos antecipar, e as minhas competências não 
acrescentariam nada de novo a essas análises, pelo que escolhi 
outro caminho. Fui à procura de personalidades portuguesas 
em cujo mapa, Saturno em Capricórnio, nos pudesse falar da 
questão da noção de perenidade que lhe está inerente.

Assim, usando os dados consultados no livro referido na alínea 
1 da bibliografia, (embora tenha preferido utilizar o sistema de 
signos inteiros) veremos algumas destas questões no tema 
natal da única mulher a exercer o cargo de primeira-ministra 
em Portugal, Maria de Lourdes Pintasilgo, num trabalho 
dividido em duas partes.

É verdade que encontrei outros perfis que preenchiam os 
requisitos para esta análise, mas, além de uma simpatia 
pessoal muito especial pelo seu percurso, e pela feliz ocasião 
de a ter conhecido pessoalmente quando desempenhou as 
funções de deputada europeia em Estrasburgo, o carácter 
único desta figura vale bem a pena dedicar-lhe algumas 
reflexões.

No final da primeira parte deste artigo dedicado a Saturno, 
retomarei uma crónica astro-mitológica escrita há uns anos, 
porque é importante relembrar o conhecimento do mito para 
atingir o significado essencial de cada um dos planetas do 
nosso sistema solar, e muito em especial o de Saturno, como 
o regulador do nosso carma e legado. Na segunda parte, irei 
analisar outros aspetos do tema natal, nomeadamente a razão 
pela qual o uso dos signos inteiros me faz mais sentido na

análise da personalidade de Pintasilgo.

MARIA DE LURDES PINTASILGO

Nascida em 1930 em Abrantes, foi a primeira e até os dias 
de hoje, a única mulher a exercer o cargo de primeira-
ministra em Portugal. Na Europa apenas foi antecedida por 
Margaret Thatcher, o que bem evidencia o aspeto único desta 
personalidade, que desde cedo percorreu novos caminhos 
árduos e isso é evidenciado na sua escolha de formação 
em Engenharia Química Industrial, sendo uma das 3 únicas 
mulheres num curso de 250 alunos.

O seu carácter inovador e pioneiro pode ser validado em vários 
aspetos no seu tema natal, no entanto, iremos manter o foco 
no posicionamento de Saturno em Capricórnio. Evidentemente 
que seria impossível não referir o stellium de Saturno, Júpiter e 
Marte, Vénus e o Sol e ainda um Mercúrio em Aquário – signo 
de domicílio tradicional de Saturno – dando a Capricórnio 
um enorme potencial de realização e de missão, sendo que 
esta influência se direciona para a questão do serviço (dado 
a sua concentração na sexta casa). Revelou desde cedo um 
profundo sentido de serviço à comunidade ocupando lugares 
revelantes em várias organizações católicas. O seu carácter 
humanitário revelado no seu tema pela posição de Mercúrio 
em Aquário, na sétima casa, e por Júpiter na décima primeira 
casa foram determinantes para dar ao stellium de Capricórnio 
uma visão mais moderna e menos conformista com as regras 
estabelecidas, o que seria de esperar dada a concentração 
energética no décimo signo zodiacal.

A sua carreira política nacional começou cedo, quando em 
1969 recusou o convite de Marcelo Caetano para a lista de 
deputados à Assembleia Nacional. Mais tarde, teve o seu 
primeiro cargo governativo depois do 25 de Abril de 1974 
como secretária de Estado da Segurança Social no I Governo 
Provisório. Mais uma vez se observa que a sua contribuição é 
dominada pelo tema da defesa dos mais fracos da sociedade.

SATURNO E O LEGADO DE MARIA 

DE LOURDES PINTASILGO - 1ª PARTE
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HORIZONTAL 
3. Dia regido por Saturno
4. Signo oposto de Virgem
6. Faixa de influência de um aspeto
9. Signo correspondente a casa 6
10. Compilação dos posicionamentos diários dos 
planetas
11. Planeta associado a prazer, valores e dinheiro
12. Aspeto de 90 graus
15. Signo mutável do elemento fogo
16. Ciclo lunar de uma Lua Nova até à Lua Nova 
seguinte
17. Técnica de comparação dos mapas de nascimento 
de duas pessoas para análise do seu relacionamento
20. Parte do corpo regida por Capricórnio
21. Último grau de um signo
23. Aspeto de 180 graus
27. Grupo de vários planetas num único signo ou 
casa
28. Planeta que rege Aquário
29. Qualidade cujas caraterísticas incluem 
determinação e teimosia
30. Asteroide que na mitologia é o equivalente 
romano da deusa grega Deméter

VERTICAL
1. Termo astrológico medieval alusivo a conjunção
2. Regente tradicional de Escorpião
5. Entrada de um planeta num novo signo ou casa
7. Elemento do signo Capricórnio
8. Período de aparente imobilidade de um  planeta
13. Signo associado a casa 11
14. Elemento associado à comunicação a ao intelecto
18. Uma das casas angulares
19. Casa associada aos assuntos legais, às longas 
viagens e à educação superior
22. Qualidade do signo Capricórnio
24. Signo relacionado com a casa doze
25. Planeta associado a envelhecimento, 
responsabilidade e disciplina
26. Signo da exaltação da Lua
27. Planeta regente de Domingo

 

palavras cruzadas
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Data: 12 de Outubro de 2019
Horário: 10:00 – 13:00 e das 14:30 às 17:30
Investimento: Público - 65€ / Membros ASPAS e 
Alunos da Faces - 50€
Local: Sede da ASPAS - Avenida da Republica, 1226 
6º frente 4430-192 Vila Nova de Gaia 

Inscrições: geral@associacaoportuguesadeastrologia.com 
(com os seus dados astrológicos - data/hora e local de 
nascimento)

Aonde no Mundo? 
Workshop de Astrocartografia
com Luiza Azancot

*valores apresentados para as 2 edições anuais.
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Desta vez venho apresentar-vos um artigo diferente do habitual, 
reflexo de um trânsito especialmente difícil à minha Lua natal 
(pois, os astrólogos não são imunes aos trânsitos!). Mas abordarei 
esse exemplo no contexto mais alargado dos trânsitos dos 
planetas transpessoais e, mais especificamente, dos trânsitos 
de Plutão. O texto vai, assim, transitar várias vezes entre o geral 
e o particular (e vice-versa), o que considero ser um movimento 
fundamental na análise astrológica – ajustar os conceitos gerais 
à interpretação de um mapa astrológico específico, para evitar 
cair em generalizações; enquadrar a expressão concreta de 
uma energia ao nível particular no seu propósito geral, para não 
perder a visão global.
Quando, ao estudar astrologia, nos deparamos com a 
multiplicidade de fatores e combinações possíveis dos mesmos 
na análise astrológica, surge naturalmente a necessidade de 
hierarquizar o peso desses fatores, mas também de perceber o 
que é mais fácil ou difícil de vivenciar, sendo que, muitas vezes 
há uma relação direta entre o mais desafiante e o mais influente 
num tema natal.
No que aos trânsitos diz respeito, para além da regra geral de que 
os trânsitos mais demorados tendem a ser os mais impactantes, 
o efeito dos trânsitos ao nível individual depende grandemente da 
especificidade do tema natal (que é partilhada com os nascidos 
no mesmo dia, hora e local) e da forma singular como cada um 
vivencia a sua matriz energética. Não obstante, os trânsitos de 
Saturno, Úrano, Neptuno e Plutão tendem a ser apontados como 
os mais difíceis ou desafiantes, particularmente quando efetuam 
aspetos tensos (sobretudo conjunções, oposições e quadraturas) 
aos planetas pessoais (ou outros planetas proeminentes), aos 
ângulos do tema, ou à sua própria posição natal (e.g., a oposição
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de Saturno-Saturno, a quadratura de Plutão-Plutão, a 
quadratura de Neptuno-Neptuno, a oposição de Úrano-
Úrano, etc., que marcam importantes fases no ciclo de vida).
Sem desvalorizar a potencial dureza dos trânsitos de Saturno, 
considero que os trânsitos dos planetas transpessoais 
acarretam uma dificuldade acrescida, pois apelam a algo 
que transcende a esfera da nossa existência tangível, a uma 
elevação da consciência pela conexão com o inconsciente e 
o supraconsciente.
Operando de forma diversa, os trânsitos de Úrano, Neptuno 
e Plutão visam, fundamentalmente, o encontro com o nosso 
ser essencial, para que nos alinhemos melhor com o nosso 
propósito de vida. Tal processa-se colocando em causa 
as nossas estruturas pessoais e requerendo importantes 
mudanças de padrões, no sentido de afastar o que limita o 
nosso desenvolvimento. Esses objetivos nem sempre são 
fáceis de compreender na íntegra ou de aceitar, o que tende 
a gerar resistência (consciente ou inconsciente), tornando o 
processo mais difícil.
Assim, a dor, o conflito e a tensão acompanham 
frequentemente os trânsitos desafiantes dos planetas 
transpessoais, pelo que, juntamente com a aceitação 
da mudança, precisamos de aceitar também a crise que 
eventualmente a acompanha e que pode mesmo ser a 
principal promotora de todo o processo de transformação.
Identificar quais os mais difíceis entre os trânsitos de 
Úrano, Neptuno e Plutão é um exercício muito subjetivo... 
Pessoalmente, considero os trânsitos de Plutão como os 
mais dolorosos e aterradores.

OS TRÂNSITOS DOS PLANETAS 

TRANSPESSOAIS, DO GERAL PARA O 

PARTICULAR E VICE-VERSA… ATÉ AO 

ENCONTRO DE PLUTÃO COM A LUA
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Exemplo de uma mulher com forte Juno: Angelina Jolie.

Dependendo da localização (casa astrológica) e signo:
– Para um Homem, representa a mulher com a qual pretende se 
comprometer.
– Para uma Mulher, representa o tipo de mulher que somos no 
“teatro” da nossa sociedade.

Alguns aspectos a ter em consideração:
Juno/Marte: necessidade de liberdade
Juno/Saturno: seriedade
Juno/Vénus: beleza, refinamento

O amor duradouro brota da eterna impossibilidade de se possuir 
o outro por completo. 

Em sinastria, as boas parcerias apresentam-se em aspectos: 
Juno/ Sol/ Vénus / Vesta.

Quanto mais entendermos a luta entre o compromisso e a 
liberdade, mais capazes seremos de lidar com essa tensão 
dentro de nós. Nesse caso, será menos provável chegarmos 
aos extremos de um Zeus desenfreado ou de uma Hera 
“choramingona”.

Palavras-chave: Deusa do casamento; simboliza o princípio de 
transcender a si mesmo para alcançar a união mística tornando-
se um com o absoluto; superar a separação através da união; 
igualdade; dependência; medo de abandonamento; entrega de 
poder; manipulação subtil; a rainha; poder pessoal; agressividade 
passiva; compromisso.

ARQUÉTIPOS ASTROLÓGICOS EM

RELACIONAMENTOS - 2ª PARTE
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3.3. VÉNUS (A AMANTE)

A Deusa da beleza e do amor sensual pode ter muitas 
facetas. Tem muitos traços em comum com Ishtar, a Deusa 
do amor das antigas culturas do Médio Oriente. Tal como 
Ishtar, Afrodite foi identificada com o planeta Vénus, e com 
a estrela da tarde e da manhã. O lado negro de Vénus traz-
nos comportamentos que não são exactamente amorosos. E 
revela-nos muito sobre o nosso coração. Quando escolhemos 
entrar na cave, e descobrir o nosso lado negro, escondido, 
secreto ou renegado, estamos a fazer a jornada do herói.

Porque lá voltamos? O que há nesse lugar que nos assusta 
e, ao mesmo tempo, nos atrai? Os Deuses e as Deusas, que 
são tão radiantes e poderosos, estão todos dentro de nós. 
Entre a alma e a carne. E não tem a ver com o nosso sexo, 
possuímos qualidades tanto de Deuses como de Deusas.

Há partes em nós que, por vezes, foram esquecidas, foram 
colocadas em “stand-by”. No entanto, essa busca, a decisão 
de entrar num local que não conhecemos, traz consigo a 
harmonia. Não logo, não imediata, mas a possibilidade de 
integrar na nossa persona aquilo que nos sabota, e de nos 
conhecermos noutra totalidade, no bom e no menos bom.

Segundo Hesíodo, Vénus/Afrodite (de aphros, que significa 
espuma) nasceu da espuma formada pelo membro cortado 
de Úrano, que Cronos deitou ao mar depois de ter castrado o 
pai. Associada à satisfação dos sentidos, em contraposição 
a Hera, emblema do amor conjugal. Acompanhada por 
Eros (o amor), Himeros (o desejo) e pelas Horas, filhas de 
Témis, Deusa da ordem dos sexos, inscrita na natureza, 
foi adornada, e assim que se apresentou no Olimpo, todos 
desejaram tê-la por esposa. No entanto, a Deusa da beleza 
casou com o menos belo dos Deuses: Hefesto. Manteve 
variadas relações. Ares/Marte, Deus da guerra, pai de seus 
filhos, a bela Harmonia, Fobos (o medo), Deimos (o terror) e, 
segundo outros, também Eros e Anteros (o amor retribuído). 
Muitos amantes da Deusa foram também mortais.

Marte, Vénus, Vesta e Juno, e a sua importância nos relacionamentos

“Temos de fechar os olhos e invocar 
uma nova maneira de ver...

Plotino
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ASTROLOGIA COM ESTRELAS FIXAS
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A astrologia de estrelas fixas ou astrologia sideral inclui no 
horóscopo estrelas e outros corpos celestes para além dos 
planetas. No entanto são raros os astrólogos, que estudam e 
interpretam estrelas fixas. Porquê? Faltava pôr essa pergunta. 
Porque:

1) é preciso saber matemática, mecânica celeste e trigonometria 
esférica;
2) não há consenso entre os astrólogos, sobre o uso de estrelas 
fixas.

Já Cláudio Ptolomeu no séc. II escreveu sobre a “... complicação 
e diversidade ...” do uso das estrelas fixas no livro III, capítulo II 
da sua obra “Tetrabiblos”.

Os astrólogos mais antigos eram matemáticos, porque para 
levantar um mapa do céu era preciso observar os céus, e era 
preciso fazer uma série de cálculos para determinar a posição 
dos planetas. Depois Johannes Kepler, astrólogo e astrónomo, 
no séc. XVII realizou essa gigante tarefa, que foi formular 
os movimentos dos planetas e estabelecer as três “Leis de 
Kepler”. Assim tornou-se possível calcular as posições dos 
planetas para qualquer ponto no futuro ou no passado sem 
sair de casa. A partir de Kepler tornou-se bastante mais fácil 
calcular horóscopos, bastava consultar as efemérides.

MATEMÁTICA

A astrologia tradicional utiliza o sistema solar e os planetas 
tradicionais, limita-se a observar a linha eclíptica. Os 
planetas circulam como pontos sobre essa linha, como se 
não possuíssem latitude eclíptica. E enquanto esses pontos 
apresentarem apenas pequenas latitudes – digamos até 
10º – podemos fazer astrologia assim, a prática confirma-o. 
10º é uma orbe generosa mas praticável. A linha eclíptica 
projectada no espaço forma o círculo do horóscopo.

A astrologia sideral observa uma esfera, mais precisamente 
a superfície interior da esfera celeste. Se desenharmos um 
triângulo sobre uma esfera, os ângulos não somam 180º 
como acontece numa superfície plana.

As órbitas dos planetas encontram-se inclinadas em relação 
ao plano da eclíptica. A inclinação orbital corresponde à 
latitude máxima, que cada planeta pode atingir.

“A esfera celeste vista de fora: a linha eclíptica está desenhada 
a tracejado, a faixa zodiacal a azul apresenta 20º de largura 
latitudinal. A seta vermelha mostra a latitude de uma estrela fora 
da faixa zodiacal.

(Desenho: A. Cudell, 2019)

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL



P
E
S
Q

U
IS

A

Designed by Freepik

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL



A atribuição de um género a cada um dos planetas – leia-
se planetas e luminares – é um tema quase que consensual 
na história da astrologia, todavia, existe um planeta que tem 
levantado algumas dúvidas. Saturno, segundo a tradição iniciada 
por Doroteu de Sidon, foi considerado um planeta feminino. No 
entanto, foi a Apotelesmática (Tetrabiblos) de Ptolomeu que fixou 
a atribuição de um género a cada um dos sete astros. O texto diz 
o seguinte:

1. De novo, uma vez que existem dois géneros primordiais de 
naturezas, o masculino e o feminino, enquanto que, das forças 
anteriormente mencionadas, a substância da humidade recai 
em maior quantidade no feminino, pois, de um modo geral, este 
elemento está mais presente em todas as fêmeas, já os outros 
[recaem] sobre os machos, transmitem-nos com razão de ser 
que a Lua e a estrela de Afrodite são femininos, porque possuem 
uma maior humidade, o Sol, [a estrela] de Cronos, a de Zeus e 
a de Ares são masculinos e a de Hermes é comum a ambos os 
géneros, visto que produz uma substância que é tanto húmida 
como seca1.

Ptolomeu, sustentando-se na física aristotélica, diz que 
masculinos são o Sol, Saturno (Cronos), Júpiter (Zeus) e Marte 
(Ares); femininos são a Lua e Vénus (Afrodite); e comum a ambos 
é Mercúrio (Hermes). Este último adquire a sua qualidade comum 
não por causa de uma natureza que partilhe os dois géneros, 
mas sim por um carácter demiúrgico, de ser intermediário, ou 
seja, como deus mensageiro e psicopompo. O seu género é 
determinado sobretudo pela fase helíaca. Esta é a tradição 
que foi preservada por Heféstion2 e Retório3 e que se estende 
pela astrologia medieval e moderna. Por sua vez, a astrologia 
esotérica e a astrosofia concederam um género aos planetas 
transpessoais pelo facto de que, na música das esferas Úrano, 
Neptuno e Plutão ecoarem numa oitava acima de Mércurio, 
Vénus e Marte. Desta forma, Úrano tem uma natureza comum 
a ambos os géneros, Neptuno é feminino e Plutão é masculino.
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A astrologia antiga não tem, todavia, uma doutrina fixa dos 
géneros planetários, uma vez que a sua natureza é variável. 
A primeira variante a observar, que é aliás a mais vinculativa, 
é a dos signos. Dos doze signos, seis são masculinos 
(Carneiro, Gémeos, Leão, Balança, Sagitário e Aquário) e 
seis são femininos (Touro, Caranguejo, Virgem, Escorpião, 
Capricórnio e Peixes). O signo aonde o planeta estiver 
determina, pois, o seu género. Na Antologia de Vétio Valente, 
os outros critérios, para além do género dos signos, são o dos 
termos em que o planeta recai (I, 3; III, 5) e o do segmento de 
luz (III, 5; III, 7). O astrólogo diz, por exemplo, que “Mercúrio 
rejubila de acordo com o segmento do regente do domícilio 
em cujos termos está localizado”4 .

A doutrina do segmento de luz, do grego haíresis, é porventura 
a primeira determinação do género planetário. Foi Trasilo de 
Mendes, segundo os textos que dispomos e tendo por base a 
tradição iniciada por Hermes Trismegisto e Nechepso e Petosíris

SATURNO E O FEMININO

NA ASTROLOGIA ANTIGA

Ilustração 1 - Simon Vouet, Saturno, Conquistado pelo Amor, por Vénus e pela 
Esperança, 1645-46.
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Tendo por base cerca de 40 anos de prática e docência, mostro 
como a própria configuração do astrólogo, isto é, a sua maneira 
de ser e estar, influencia o foco no qual coloca a atenção, a sua 
perceção seletiva e o estilo de leitura que daí resulta. Neste 
sentido pode afirmar-se que existem tantas astrologias como 
astrólogos. Acredito que aquilo que mais influência tem são 
as posições de Júpiter e da Lua na carta natal do astrólogo: 
Júpiter enquanto planeta que “vê” e busca o sentido das 
coisas; e a Lua como planeta que reflete as necessidades 
básicas e, acima de tudo, as respostas emocionais. A proposta 
que faço é a de ver como a posição destes planetas condiciona 
e influencia estes aspetos. Jung associou um modo diferente 
de perceção a cada elemento:

» ELEMENTO FOGO: INTUIÇÃO – VISÃO
» ELEMENTO TERRA: SENSAÇÃO – PRAGMATISMO
» ELEMENTO AR: PENSAMENTO – ASSOCIAÇÃO
» ELEMENTO ÁGUA: SENTIMENTO – IDENTIFICAÇÃO 
EMOCIONAL

A partir daqui podem descobrir-se 16 estilos básicos de 
perceção e leitura astrológica, podendo associar-se cada 
um deles a um arquétipo específico. Por sua vez, cada uma 
destas modalidades pode traduzir determinados “vícios” ou 
distorções na interpretação, assumindo este aspeto suma 
importância na consciencialização do astrólogo. São os 
seguintes:

» INTUIÇÃO/PROPÓSITO – VISÃO/PROJEÇÃO NO FUTURO 
(JÚPITER EM FOGO – LUA EM FOGO) – Arquétipo: o 
Clarividente; a distorção pode ser o fanatismo.
» INTUIÇÃO/PROPÓSITO – PRAGMATISMO (JÚPITER 
EM FOGO – LUA EM TERRA) – Arquétipo: o Empresário, 
o Comportamentalista; a distorção é a precipitação (agir 
precipitadamente).
» INTUIÇÃO/PROPÓSITO – ASSOCIAÇÃO/
INTERPRETAÇÃO (JÚPITER EM FOGO – LUA EM AR) – 
Arquétipo: o Canalizador; a distorção é a ilusão (no sentido 
de sonho) espiritual.
» INTUIÇÃO/PROPÓSITO – EMOÇÃO (JÚPITER EM FOGO 
– LUA EM ÁGUA) – Arquétipo: o Terapeuta New Age; a 
distorção é a indulgência emocional.

» SENSAÇÃO/REALISMO – VISÃO/PROJEÇÃO NO FUTURO 
(JÚPITER EM TERRA – LUA EM FOGO) – Arquétipo: o Estratega; 
a distorção é a estreiteza mental.
» SENSAÇÃO/REALISMO – PRAGMATISMO (JÚPITER EM 
TERRA – LUA EM TERRA) – Arquétipo: o Determinista; as 
distorções são o niilismo, o fatalismo e a negatividade.
» SENSAÇÃO/REALISMO – ASSOCIAÇÃO/INTERPRETAÇÃO 
(JÚPITER EM TERRA – LUA EM AR) – Arquétipo: o Detetive; a 
distorção é a frieza.
» SENSAÇÃO/REALISMO – EMOÇÃO (JÚPITER EM TERRA 
– LUA EM ÁGUA) – Arquétipo: o Samaritano; a distorção é o 
imediatismo.
» PENSAMENTO/SIGNIFICADO – VISÃO/PROJEÇÃO NO 
FUTURO (JÚPITER EM AR – LUA EM FOGO) – Arquétipo: o 
Pregador; a distorção é o dogmatismo.
» PENSAMENTO/SIGNIFICADO – PRAGMATISMO (JÚPITER 
EM AR – LUA EM TERRA) – Arquétipo: o Matemático, o Mago; 
a distorção é a rigidez.
» PENSAMENTO/SIGNIFICADO – ASSOCIAÇÃO/
INTERPRETAÇÃO (JÚPITER EM AR – LUA EM AR) – Arquétipo: 
o Psicanalista; a distorção é a desconexão.
» PENSAMENTO/SIGNIFICADO – EMOÇÃO (JÚPITER EM 
AR – LUA EM ÁGUA) – Arquétipo: o Artista; a distorção é o 
romanticismo.
» SENTIMENTO/EMOÇÃO – VISÃO/PROJEÇÃO NO FUTURO 
(JÚPITER EM ÁGUA – LUA EM FOGO) – Arquétipo: o Bombeiro; 
a distorção é a impaciência.
» SENTIMENTO/EMOÇÃO – PRAGMATISMO (JÚPITER EM 
ÁGUA – LUA EM TERRA) – Arquétipo: o Cuidador paliativo; a 
distorção é o conformismo.
» SENTIMENTO/EMOÇÃO – ASSOCIAÇÃO/INTERPRETAÇÃO 
(JÚPITER EM ÁGUA – LUA EM AR) – Arquétipo: o Criativo; a 
distorção é a negação da realidade.
» SENTIMENTO/EMOÇÃO – EMOÇÃO (JÚPITER EM ÁGUA – 
LUA EM ÁGUA) – Arquétipo: o Terapeuta de lutos, o Dramático; 
a distorção é a identificação emocional.

Para além dos aspetos mencionados, a posição de Mercúrio 
também tem uma influência óbvia, ao indicar como tudo isto 
é comunicado. Naturalmente que também a compatibilidade 
astral (sinastria), a identificação e a polarização entre o astrólogo 
e o cliente são também potenciais aspetos influenciadores.

A PERCEÇÃO SELETIVA NA 

INTERPRETAÇÃO ASTROLÓGICA
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A ASTROLOGIA E CRISTIANISMO

Segundo a tradição, uma estrela teria guiado os três “Reis 
Magos” até ao presépio de Belém. Mas quem eram estas três 
personagens que vinham adorar o Salvador? Não soberanos, 
mas sem dúvida Magos no sentido antigo e preciso, isto é, 
provavelmente padres ou adivinhos do Irão ou da Babilónia. 
Se a lenda, na totalidade ou parte, se revelava historicamente 
verdadeira, seria normal tentar interpertar o facto.
A “estrela dos Magos” não teria sido um simples cometa? 
Ou antes – hipótese que Kepler viria a desenvolver – ter-
se-ia tratado de uma conjunção excepcional dos planetas 
Marte, Júpiter e Saturno que, sobrepondo-se no Céu, teriam 
apresentado o aspeto paradoxal de uma única estrela gigante, 
de uma claridade expecional? De qualquer modo, os astrológos 
cristãos não deixaram, ao longo das idades, de fazer notar 
este patrocinio celeste, estes “sinais do céu” que estariam 
associados ao nascimento de Jesus. Cedamos a palavra ao 
historiador Bouché-Leclerq: “Dizer que Deus se servira de 
um astro para avisar os magos, simplesmente porque eram 
astrológos, não enfraquece a conclusão; haviam sido avisados, 
e, portanto, compreendiam os sinais celestes”.
Nem todos os Doutores da Igreja e os outros autores cristãos 
serão hostis à astrologia. Para Julius Firmicus Maternus (século 
IV), a astrologia apresenta-se mesmo como uma disciplina 
susceptivel de conduzir às grandes verdades cristãs; o Espirito 
divino exerce cá em baixo a sua influência por meio dos astros. 
Quanto à alma humana, que é uma chama daquele, pode, 
graças ao conhecimento das esferas celestes, alcançar a 
contemplação das realidades, das entidades do plano superior.

Já abordámos a astrologia indiana, mas resta debruçarmo-
nos sobre a astrologia do Extremo Oriente e da América pré-
colombiana.

ASTROLOGIA DO EXTREMO-ORIENTE

Na China, a astrologia esteve florescente vários séculos antes 
da era cristã e a sua popularidade não deixou de aumentar até 
à Idade Média. Até ao fim do Império Chinês, marcado pela 
dinastia Manchu, a astrologia conservou o favor da aristocracia 
e dos letrados. Quando a velha Imperatriz Tseu-hi morreu (29 
de Novembro de 1909), a hora do funeral ainda foi determinada 
pelos astrólogos da corte, como fora para todos os soberanos 
do celeste Império.

Tem sido posto o problema das origens históricas longínquas 
da astrologia chinesa. Se certos autores a consideram como 
extremamente antiga, outros vêem-na como um edifício 
divinatório, de facto, posterior à advinhação planetária dos 
Caldeus, que seria, ela sim, a forma mais antiga conhecida 
das artes astrológicas. Sejam quais forem as suas origens 
primárias, a astrologia chinesa forma um conjunto complexo, 
que se desenvolveu segundo a sua própria evolução (ver tomo 
III – Mathematics and Sciences of the Heavens and the Earth-
da volumosa obra de Joseph Needham, Science an Civilization 
en China).
Não parecia completamente absurdo ver entre a astrologia 
chinesa e a dos Maias e Aztecas, das Américas do Norte e 
Central, estranhas semelhanças, muito especialmente no 
emprego de um simbolismo animal desconhecido pelos 
astrólogos europeus ( ver L’astrologie chez les Mayas et les 
Azetéques).
No entender de muitos astrólogos chineses, o horóscopo 
ideal seria o elaborado para o momento da concepção, coisa 
dificil de alcançar, porque este momento só muito raramente é 
conhecido com real exatidão.
Ainda hoje, a astrologia permanece viva em regiões de 
povoamento chinês (Hong-Kong, Formosa) ou de forte 
percentagem chinesa na população (como na Malásia, 
por exemplo), encontrando-se esta prática evidentemente 
classificada entre as velhas superstições, clandestinas, na 
China comunista. A astrologia chinesa fez nascer as formas 
análogas desta arte desenvolvidas nos outros países do 
Extremo-Oriente, como na Coreia e Japão, e na Ásia central.
A astrologia do celeste Império distinguia, com efeito, cinco 
planetas (o Sol e a Lua eram considerados parte), cinco 
elementos, cinco pontos cardeais (por junção do Meio às 
quatro direcções clássicas do espaço), cinco Senhores deste, 
cinco sentidos e cinco orgãos internos.
De acordo com certos autores, os Chineses teriam conhecido, 
contudo, desde a mais alta Antiguidade, a existência de planetas 
gravitando para além da órbita de Saturno. Os Chineses, do 
mesmo modo que a América pré-colombiana, tinham-se 
dedicado com minúcia à elaboração de um calendário preciso, 
revelando um conhecimento extremamente desenvolvido dos 
ciclos solares e lunares. O velho calendário chinês teve início 
no ano 2637 a.c, época do Império lendário Houng-ti, ao qual 
era atribuida a descoberta do ciclo sextenário do planeta 
Júpiter, chave dos cálculos astrológicos chineses. Os anos, que 
seguem um ciclo de sessenta anos, são designados por um 
animal (há doze animais simbolicos) e por um elemento. No 
Extremo-Oriente e na Ásia central, desenvolveu-se uma medicina

HISTÓRIA DA 

ASTROLOGIA
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tradicional, que se esforçava por harmonizar os medicamentos 
ao tipo astrológico do doente.

A ASTROLOGIA NA AMÉRICA PRÉ-COLOMBIANA

Os Maias e os Aztecas tinham desenvolvido, entre outros 
conhecimentos tradicionais muito complexos, toda uma 
astrologia. Um astrológo predissera ao futuro conquistador 
Hernán Cortés, numa altura em que vegetava asaz 
lamentávelmente em Espanha, que viria um dia a dispor (como 
aconteceu) de um poderio “que ultrapassaria o dos reis”. 
Alexandre Volguine, eminente astrológo actual e autor de um 
importante estudo histórico (ver ’Astrologic chez les Mayas et 
les Aztéques), diz: “ os nossos conhecimentos astrológicos 
seriam certamente mais ricos e mais desenvolvidos do que 
são”, se os Espanhóis não tivessem procedido à destruição 
sistemática de toda a literatura manuscrita que lhes caiu 
nas mãos, pois muito pouca coisa escapou às chamas. 
Podemos, apesar de tudo, verificar o carácter elaborado dos 
conhecimentos astronómicos e astrológicos destas grandes 
civilizações.
Os Maias estudaram o curso dos astros para estabelecer um 
calendário de total precisão que consideravam indispensável 
para a celebração de festas e cerimónias religiosas. Como 
na astrologia babilónica, havia, portanto, uma ligação estreita 
entre a astrologia e a religião. Tal como entre os Caldeus, 
os astrológos (e astrónomos, pois as duas actividades 
confundiam-se) eram sempre sacerdotes.
A própria estrutura da sociedade e dos Estados da América 
pré-colombiana visava refletir a ordem celeste. Desta forma, um 
dos Estados da península do Yucatán, o de Maia-pan, achava-
se dividido em treze províncias concêntricas simbolizando os 
dozes signos do Zodiaco rodeando o Sol.
Os Maias atribuíam aos quatro pontos cardeais (os quatro 
ângulos principais do mapa astral) Senhores divinos, os quatro 
Bacab, estabelecidos na origem do mundo, nos quatro cantos 
da Terra, para susterem o Céu, e não sujeitos às destruições 
cíclicas do nosso mundo. O maior era o Bacab do Este, 
marcando o próprio início do Zodiaco - Muluc. Os outros Bacab 
eram Kan, Bacab do Meio-dia; Ix, Senhor do Norte; Cauc, 
dominador do Ocidente.

Os Aztecas fizeram intervir no seu calendário os quatro 
senhores da Noite (Yohual-Teauhtin) que regem o 
destino humano e imprimem a sua marca em cada um 
dos dias. O que impressiona nos Maias e nos Aztecas é, 
seguramente, a extrema complexidade da sua ciclologia. 
Para além dos destinos individuais, havia o destino 
colectivo da Humanidade no seu conjunto, submetida a 
uma sequência implacável de períodos de expansão e de 
destruições.
Para o ano havia um ciclo de 260 dias, chamado 
Tonallamatl, formado por vinte periodos de treze dias, 
tendo cada um deles um número e um signo. No 260º dia 
abria-se uma outra fase denominada por um outro “Senhor 
da Noite”. Paralelamente ao período de treze dias, decorria 
um ciclo de 13 vezes 20 dias (dando igualmente 260 dias). 
O ano solar era formado por 18 periodos de 20 dias, mais 
cinco ou seis dias suplementares (considerados nefastos), 
acrescentando a estes “dias sem nome”, as 27 trezenas 
e um 28º período de nove dias, obtinha-se uma série que 
dava a rota do Sol através das 28 Casas do Zodiaco lunar.
Os Maias utilizavam também o ano venusiano, de 584 dias. 
Cinco anos venunsianos correspondiam exatamente a um 
ciclo de oito anos solares. Desempenhavam também o seu 
papel, nesta ciclogia tão complexa: o ciclo de treze anos 
venusianos e o ciclo de vinte anos solares (7200 dias), 
chamado Katune. Ora, os planetas Júpiter e Saturno não 
se encontram em conjunção de vinte em vinte anos? Vê-se 
toda a extrema complexidade do calendário Maia e Azteca, 
com a interferência dos ciclos lunar, solar e venusiano.

Continua na próxima edição...
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