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Isabel Guimarães 
Presidente ASPAS

EDITORIAL

Estimados leitores,
Nesta nova edição, com a influência do Sol 
em Balança, aprimorando os relacionamentos 
e as parcerias, orgulhamo-nos de lançar as 2 
estações nesta nova edição nº26 e 27.
Num mundo em constante mudança onde os 
valores premeiam a partilha, união e aceitação 
das partes, sentimos um enorme orgulho de 
podermos fazer parte da lista dos mais de 20 
jornais de Astrologia em várias línguas, sendo 
o nosso de assinatura portuguesa.
Numa partilha em conjunto com os membros 
da nossa Associação e em parceria com outras 
instituições, que nos permitem caminhar para 
os 7 anos de existência.

Nesta edição irá encontrar artigos de excelência, 
na investigação, pesquisa e previsão de forma 
a criar tendência de inúmeras probabilidades 
num mundo em expansão.
Com a reentrada do Júpiter em Sagitário em 
novembro e Saturno a manter a rota no seu 
domicílio, a importância de dar estrutura 
a pesquisa, investigação, busca de novos 
horizontes e novas culturas de forma a 
crescermos em prol da essência com que 
nos premeia a vida, torna-se um caminho a 
explorar.

Neste mapa que nos guia num conjunto dos 
12 signos, 12 casas, 10 planetas e mais de 140 
combinações astrológicas, entramos num 
universo astrológico onde a rota nos leva a 
um objetivo maior: a união, a compreensão na 
aceitação das diferenças como um processo 
de aprendizagem, e, por que não com a visão 
astrológica dos nossos autores.

Entre nesta viagem connosco e aperte o cinto, 
pois irá encontrar muita diversão, desvios, 
tentações e muitos desafios onde, no final, 
será premiado por um jornal de profunda 
qualidade.

Boas leituras!
Saudações Astrológicas.

Diretora Editorial
Isabel Guimarães
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Isabel Guimarães 
Presidente ASPAS

Caros membros, leitores e amigos da ASPAS, é com 
muito orgulho e satisfação que chegamos a mais um 
final de ano, este que nos trouxe a energia de expansão, 
crescimento, novas parcerias, novos encontros e saúde, 
e colegas e amigos que juntos fazem a nossa família 
nesta nossa passagem pela nossa casa GAIA. Muitos 
altos e baixos que trazem o devido equilíbrio quando 
procuramos manter um grupo de pessoas que, dentro 
de uma regência de valores, com uma razão e um 
propósito, cresce a cada dia. E estou certa que são mais 
os sucessos pela capacidade de um grupo de pessoas 
que vêm nos obstáculos, desafios a serem cumpridos. 
A 24 de março faremos 7 anos de existência e teremos 
o maior presente de todos: estaremos juntos no 2º 
Congresso Internacional de Astrologia; orgulhamo-nos 
do caminho marcado, tendo sido este um ano relevante 
da nossa entidade. Entre as mudanças e inovações 
que fomos introduzindo e uma equipa que a cada dia 
trabalha de forma voluntária, o aumento a cada ano de 
mais membros que se juntam à nossa visão em prol 
da Astrologia, podemos dizer que será um enorme 
presente estarmos juntos no 2º Congresso Internacional 
Astrologia que  decorrerá nos dias 23 e 24 de março 
de 2019, no VIP Executive Art’s Hotel, no Parque das 
Nações, em Lisboa. Este encontro será marcado pela 
reunião de astrólogos de todos os cantos do mundo, 
simpatizantes, membros e amigos que se reencontram, 
partilharam e procuraram novos saberes.

Ao longo destes curtos anos (comparando com grandes 
associações mundiais) é um orgulho e privilégio sermos 
uma associação que prima por criar pontes, aceitar as 
diferenças, construir um núcleo idóneo de pessoas que 
mostram ao público a essência ancestral da Astrologia, 
delegada por tantos pais de outrora e que procuram de 
forma exequível a sua adaptação aos tempos modernos.

O resultado prático tem sido o número crescente de 
membros, de parceiros e amigos que, dentro de um 
mundo cada dia mais competitivo, cada vez com mais 
vontade de triunfar, são sustentados nos princípios 
humanos e na aptidão de partilhar, doar e apoiar, e 
formam esta nossa associação que se orgulha de poder 
manter como seu lema: “Juntos Fazemos a Diferença”.

Neste ano que chegou ao fim do seu ciclo, não foi apenas a 
organização do 2º Congresso Internacional Astrologia que nos 
encheu de motivação: a motivação do membro Jorge Lancinha com 
a criação do “Encontro com Astrologia”, a nova parceria da ISAR – 
Sociedade Internacional para Pesquisa e Investigação Astrológica 
com a ASPAS e a parceria da Faces Isabel Guimarães proporcionaram 
a Certificação Internacional de profissionais na Astrologia e abriu 
caminhos para a participação de encontros por todo o mundo, 
assim como a divulgação de artigos de pesquisa e investigação nos 
sites português e inglês da ISAR de vários astrólogos. A parceria 
da SottoTour permitindo condições de excelência na realização 
de eventos com vários astrólogos de vários países. O encontro de 
Sábado Astrológico na recente parceria da Clínica da Liga em Vila 
Nova de Gaia, com vários membros da ASPAS a iniciarem a sua 
projeção profissional com vários temas na astrologia, e os vários 
apoios durante todo o ano de vários membros e amigos da ASPAS.

O reconhecimento de todos vós, o Jornal Astrológico 4 Estações 
com novo design e novos conteúdos numa versão de 4 edições em 
2 tiragens anuais, com o registo de ISSN na Biblioteca Nacional de 
Portugal prestigiando as suas publicações e credibilizando todo o 
trabalho dinâmico de seus autores.

Novos apoios e parcerias mostram-nos o caminho a percorrer, unindo, 
apoiando e acreditando que mesmo quando tudo parece estar a 
escassear, algo surge e o ajuste traz maior expansão, crescimento e 
esperança em prol dos valores que nos regem.

O nosso foco vai continuar a ser: mais membros, mais seguidores, 
mais parceiros, mais eventos, congressos, workshops, encontros, 
contribuindo para que a ASPAS continue a crescer e a reforçar-se 
como referência nacional e internacional. Prosseguiremos ainda com 
o propósito de diariamente levar ao público em geral a qualidade da 
Astrologia aplicada em língua portuguesa, nas redes sociais, nos 
média, intervindo em matérias públicas que denigram a imagem do 
astrólogo, e procurando que cada membro cumpra com o Código de 
Ética e Deontologia Profissional cumprindo a nossa obrigação de 
contribuir para a credibilidade da astrologia.

A estrutura desta associação, para além do exposto, só 
seria possível com a preciosa colaboração voluntária dos 
nossos órgãos sociais; sem eles, jamais esta associação 
poderia ter nascido e conseguiria caminhar com os pés 
bem firmes na realização dos objetivos propostos.

Manterei a filosofia da ASPAS, da qual me orgulho de 
ser a Presidente e Fundadora, num sonho que começou 
há muitos anos quando comecei a estudar Astrologia, e 
que não tinha qualquer apoio e tudo que era escasso e 
suportável financeiramente. Olhava ao meu redor e as 
referências internacionais eram sempre mais valorizadas 
do que as nacionais, e sonhei um dia alterar este padrão: 
de valorizar a Astrologia em língua portuguesa, poder 
proporcionar meios e condições para que os estudantes 
não se sentissem “órfãos” e “abandonados”, e que as 
suas formações apenas poderiam ser credibilizadas 
fora do nosso pais podendo ter acesso ao contato direto 
com nomes de referência de anos na pratica astrológica. 
Hoje com muita firmeza e certeza posso dizer, mudamos 
o padrão e existe um enorme orgulho de pertencer e 
ser membro ASPAS, uma associação que prima pelas 
pontes a serem alicerçadas e consistentes no apoio ao 
estudante, profissionais e autodidatas nesta área em 
constante crescimento em Portugal.
O meu foco num bem maior ultrapassa qualquer 
dificuldade que se apresente, seja do foro coletivo ou 
pessoal, os obstáculos trarão grandes lições e nos 
dão a devida aprendizagem para fazer melhor. Nunca 
desisto de um propósito coletivo, onde a riqueza dos 
seus fundamentos nos leva a conseguir o impensável e 
só possível com a fé que me rege em acreditar sempre 
no Humano na sua ancestralidade e capacidade de 
trabalhar com valores irredutíveis no seu trajeto.

Apesar de a referência internacional já ser uma realidade, a entrada de 
membros, simpatizantes, astrólogos que vêm o seu trabalho divulgado 
e reconhecido, e que muitos até então passavam despercebidos; 
estudantes que têm o apoio e incentivo à sua profissionalização, 
todos fazem a ASPAS acreditar que num mundo de informação cada 
vez mais evasiva e excessiva, onde já nem sabemos se a informação 
que lemos é verdadeira ou falsa, acreditamos que ao equilibrar a 
qualidade versus quantidade conseguimos levar ao público o melhor 
da Astrologia em língua portuguesa.
A gratidão ultrapassa qualquer palavra que possa proferir, apenas 
me deixa a convicção de que caminharei sempre em prol dos meus 
objetivos rumo à realização do SERVIÇO e que juntos fazemos a 
diferença, pois nada somos sozinhos e o céu não é o limite.
Convidamos a consultar o nosso site, o nosso Facebook, Blogue 
e todas as redes sociais possíveis com as atividades da nossa 
associação e dos nossos membros. Expandir e continuar a criar 
pontes com a devida estrutura, que nos liguem uns aos outros em 
prol da Astrologia, será o guia para levar a cabo os objetivos que nos 
definem como Associação Portuguesa de Astrologia.
No último ano encontrei muitos de vocês; espero que este novo ano 
de 2019 traga a todos mais paz, união, aceitação das diferença e o 
orgulho que cada um sente em ser Português e pertencer à ASPAS, 
praticando ações que nos afastem da competição desmedida, e da 
superioridade  desnecessária, e nos unam sim na capacidade de 
sabermos partilhar, incentivar e JUNTOS FAZERMOS A DIFERENÇA!

Em nome da ASPAS, é um privilégio desejar a todos um ano recheado 
de concretizações, esperança e de pontes que permitam atravessar 
com firmeza os vossos sonhos e aceitarem as dificuldades que se 
apresentem, vendo-as como desafios a serem aprimorados. E que 
juntos continuemos a fazer a diferença de uma herança humana 
que carregamos e que procuramos a cada dia fazer com que seja o 
melhor dia das nossas vidas! Feliz Natal e um próspero Ano Novo.

Nunca desistam dos vossos sonhos!

Fonte da Foto: “Designed by Freepik”
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No ingresso do Sol em Escorpião a 23 de 
outubro às 12:22 em Portugal, a intensidade 
emocional é direcionada para a direção de 
vida e carreira, onde a conjunção ao Sol/
Vênus indica a necessidade de dar foco à 
valorização do que realiza com processos 
de transformação que se concretizam com 
a algumas contrariedades. Nesta altura 
a necessidade de mudança pode levar a 
precipitação.
O ascendente em Sagitário com o regente 
no signo de Escorpião, indica a vontade de 
viajar, de partir em busca de novos horizontes 
procurando usar os talentos de aprendizagem 
para novas soluções. Os grupos, amigos e 
esperança são alicerçados na necessidade de 
se fazer ouvir e encontrar meios que levem a 
compreensão.

Assuntos do estrangeiro entram em foco, 
com profundas mudanças que indicam 
novos acordos e novas formas de encontrar 
meios de crescimento junto de instituições, 
associações e grande grupos.
Marte coregente de Escorpião encontra 
tensão na forma de comunicar e de encontrar 
e aceitação dos grupos. O Mercúrio que 
encontra a tensão de Marte é suavizado pelo 
trígono a Neptuno, inspirando os outros com 
as palavras. Período favorável a projetos 
artísticos ou literários. Tendência a estar 
no lugar certo na hora certa ou a obter as 
informações desejadas quase magicamente.
Estas tendências poderão revelar-se até ao 
ingresso de Sol em Sagitário a 22 de novembro 
às 09:01 em Portugal.

ESCORPIÃO OUTUBRO 2018
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OS INGRESSOS DO SOL

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL
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EFEMÉRIDES

  

  Hora legal  Hora legal
  Lisboa   Rio de Janeiro
     
Sol  27° 55’ Virgem  28° 05’ Virgem
Lua  11° 23’ Aquário                     13° 21’ Aquário      
Mercúrio   27° 49’ Virgem                   28° 07’ Virgem
Vénus  07° 01’ Escorpião  07° 06’ Escorpião
Marte  02° 42’ Aquário  02° 42’ Aquário
Júpiter  20° 16’ Escorpião  20° 17’ Escorpião
Saturno  02° 42’ Capricórnio 02° 43’ Capricórnio
Úrano  01° 48’ Touro Rx  01° 48’ Touro Rx
Neptuno  14° 43’ Peixes Rx  14° 43’ Peixes Rx
Plutão  18° 46’ Capricórnio Rx 18° 46’ Capricórnio Rx

Posicionamentos para dia 
21/09/2018 às 00:00

  

Dia 
        
21/09
22/09
23/09

24/09
25/09
26/09
28/09
01/10
03/10
05/10
09/10
10/10

11/10
12/10

15/10
19/10

22/10
23/10
24/10

26/10
28/10
29/10
31/10

Efemérides para Setembro - Outubro 2018

Posicionamento  
       
Sol Conjunção Mercúrio
Ingresso de Mercúrio em Balança
Ingresso do Sol em Balança
Mercúrio Quadratura Saturno
Mercúrio Trígono Marte
Lua Cheia 1º59’Carneiro
Sol Quadratura Saturno
Sol Trígono Marte
Plutão Direto em Capricórnio
Mercúrio Quadratura Plutão
Vénus Retrógrado em Escorpião
Lua Nova 15º48’ Balança
Ingresso de Mercúrio em Escorpião
Mercúrio Oposição Urano
Vénus Quadratura Marte
Mercúrio Sextil Saturno
Sol Quadratura Plutão
Mercúrio Conjunção Vénus
Mercúrio Trígono Neptuno
Mercúrio Quadratura Marte
Mercúrio Sextil Plutão
Ingresso do Sol em Escorpião
Vénus Sextil Saturno
Sol Oposição Urano
Lua Cheia 1º 13’ Touro
Sol Conjunção Vénus
Sol Sextil Saturno
Mercúrio Conjunção Júpiter
Ingresso de Vénus em Balança
Ingresso de Mercúrio em Sagitário
Vénus Oposição Urano

Hora Legal
Lisboa/Rio de Janeiro        
 
04:39 / 00:39
02:54 / 22:54 (22/09)

03:52 / 23:52 (24/09)

03:03 / 23:03 (30/09)

20:04 / 16:04
04:46 / 00:46
01:40 / 21:40 (09/10)

12:22 / 08:22

17:45 / 13:45

19:41 / 15:41
04:38 / 01:38
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Quantos balanças são 

necessários para mudar uma 

lâmpada?

Vários. Primeiro debaterão a melhor 

forma de o fazer e qual a lâmpada mais 

bonita a colocar. Após trocarem n.ºs de 

telefone para marcarem um convívio, 

decidem finalmente mudá-la…!
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Como irritar um escorpião?

Conte um segredo a outra pessoa, à sua 

frente, e lance-lhe o olhar do tipo “eu 

sei algo que tu não sabes…”

Fonte da Foto: “Designed by Freepik”



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.

SETEMBRO 2018 OUTUBRO 2018
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Nesta edição os 6 primeiros signos do Zodíaco.

PREVISÕES 12 SIGNOS DO ZODÍACO 2019
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O ano é marcado pelo seu regente planetário, Marte, criando 
mais impaciência direcionando a maior individualidade. O 
eclipse parcial solar no signo de Capricórnio e o ingresso 
de Marte ao seu signo vão influenciar as suas ações, 
especialmente aquelas relacionadas a ambições e desejos, 
provocando em janeiro maior tensão e conflito. 
Outro mês de relevância será fevereiro pela quadratura de 
Marte/Plutão que trará uma tendência a estar muito confiante, 
de modo que se sentirá intocável. As orientações dos astros 
pedem cautela no comportamento com os colegas de 
trabalho, já que as ações podem atemorizar as outras pessoas. 
Evite ações individualistas, mostrando generosidade, e invista 
no trabalho em equipa. O ingresso de Kiron 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, criando atividades que estejam ligadas ao grupo, 
natureza e atividades terapêuticas.
O eclipse total de Caranguejo no dia 2 de julho cria tensão nos 
relacionamentos que podem ficar mais frios e honestos, ou 
seja, não existirão rodeios para o signo de Carneiro em dizer o 
que está aborrecendo na vida a dois. Nessas alturas, é possível 
que falte a sensibilidade necessária para não magoar o outro. 
Por esse motivo, é importante mais compaixão e procurar o 
diálogo que na altura de Mercúrio retrógrado ajudam a clarificar 
os mal-entendidos, principalmente neste mês de julho.
Para os nativos de Carneiro que estão solteiros, as prioridades, 
no geral: a atenção estará mais voltada para a ambições, 
carreira e finanças. No entanto, é crucial ter atenção para 
não deixar de lado os amores. Com a influência de Júpiter em 
Sagitário, e sendo este o ano de Marte, gerando um sentimento 
de independência e liberdade, é necessário criar certa ligação 
com a pessoa certa. Ano marcado pela importância de estar 
junto dos amigos.
Na saúde, um ano marcado por fortes tensões no sistema 
nervoso central, obrigando a maior atenção ao sistema 
imunitário e à procura de descarregar energias. Momentos de 
prazer e lazer serão importantes para procurar o equilíbrio tão 
desejado para este ano.
Outra característica das previsões do signo de Carneiro para 
2019 é a expansividade trazida pelo encontro de Júpiter, além 
da presença de Neptuno em Peixes, que ajudam a equilibrar 
algumas características impulsivas de Carneiro.

CARNEIRO

Este ano, o nativo de Touro procurará mover a terra e o céu 
para mudar a vida de acordo com as suas características de 
segurança, estabilidade e amor. O encontro desse signo com 
o planeta Plutão pode trazer para a vida transformações, 
mudanças e será como sair da zona de conforto e desafiar a 
vida.  Isso será essencial para uma evolução pessoal e precisará 
de viver essa experiência caso queira evoluir. Os meses de 
março e abril serão mais sentidos pela reentrada definitiva, 
ao fim de 85 anos, de Úrano no seu signo e a conjunção do 
regente a Saturno e a Plutão.
Importante usar a criatividade, a energia do eclipse de 
Capricórnio no início do mês de janeiro e do seu oposto, 
em julho – importante começar a planear o melhor possível 
para programar para alcançar o sucesso. Aproveite as suas 
ideias e projetos durante esse período. Os meses de maio e 
junho trazem maior firmeza e consistência nas mudanças, 
procurando estabilizar as mudanças sentidas, devido à 
tendência de se irritar ou perder os reais objetivos. Então, é 
importante que não mude os seus hábitos de forma brusca 
para que não se sinta a perder nenhuma oportunidade.
Nos relacionamentos, os astros indicam que pode começar 
o ano a comemorar sem muitas alterações por causa do 
amor. Tudo porque a energia do ano será voltada para a área 
profissional, equilibrando a realização pessoal. No entanto, 
deve ter cautela no distanciamento que pode começar a sentir, 
pela falta de atenção que pode dar ao parceiro(a) devido às 
obrigações profissionais.
Para melhorar o seu relacionamento no trabalho, terá a 
sugestão da influência de Vénus em Peixes e da ligação 
a Neptuno principalmente no mês de abril, sendo que em 
setembro e outubro terá mais capacidade de partilhar a vida 
amorosa. Ao longo do ano serão importantes os diálogos 
abertos e sinceros, assim como a atenção e tempo para o 
amado(a). 
Para os nativos de Touro que se encontram solteiros(as) não 
será um bom ano para se dedicar a novos relacionamentos 
pelo fato de a tendência estar mais voltada para a estabilidade 
financeira e projeção social. Aproveite a criatividade e 
positividade para ir atrás dos seus sonhos. Assim, depois que 
se sentir realizada(o), poderá dedicar-se a um parceiro (a), sem 
afetar a sua estabilidade.
Na saúde, um ano de equilibro nesta área. As tendências 
planetárias serão relaxantes e de harmonia, mas atenção ao 
trabalho excessivo, podendo trazer rigidez no corpo físico, 
problemas musculares e nos ossos.
Um ano para ter maior cuidado em relação aos limites, caso 
contrário, pode haver consequências para o seu bem-estar.

TOURO

CONTINUA NO FORMATO PAPEL...

SOLICITE O SEU JORNAL



2ª Edição
“Guia de Interpretação do 

Mapa Astrológico em 22 passos”
 
 

Encomendas: facesisabelguimaraes@gmail.com
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02

ESPECIALIDADES

EM ASTROLOGIA



Nesta análise não só se encontram mandatos e 
culpas não resolvidos, segredos, lealdades, nós 
e enfermidades, mas também encontramos uma 
riqueza e uma sabedoria que é possível resgatar 
como um tesouro da nossa linhagem. Quando 
nos conectamos com a potência desse passado 
ancestral, este converte-se na raiz que nos ancora 
na vida, nos sustém e dá fundamento ao nosso 
ser e ao nosso presente. Deixa de ser um peso e 
torna-se um apoio que enriquece a nossa visão 
pessoal da vida. Assim passamos a compreender 
o presente e a libertar o futuro, abrindo novas 
oportunidades. Estas oportunidades acontecem 
quando entendemos e quebramos as imagens 
arquetípicas que bloqueavam outras possibilidades 
de desenvolvimento pessoal. Curamos as nossas 
feridas e libertamos as gerações vindouras!
Além disso, existe uma missão espiritual que pode 
cumprir-se a partir das nossas descobertas. Isto 
acontece quando damos conta que existe uma Alma 
Familiar Ancestral que reside no nosso interior e no 
interior de todos os membros da família, e que pode 
ser libertada e sanada.

O caminho da Astrogenealogia é um conhecimento 
profundamente libertador para o nosso 
desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. 
A nossa transformação pessoal repercute-se de 
uma forma e outra na sanação de todos os nossos 
vínculos familiares. Somos parte de uma mesma 
árvore e o que se passa numa parte manifesta-se no 
todo.

MEMÓRIAS SISTÉMICAS
As memórias sistémicas, ou memórias ancestrais, 
são a bagagem da informação da família que se 
repete ao longo das gerações.
Existem 4 memórias – fogo, terra, ar e água. Cada 
pessoa pode ter uma, duas ou até mesmo três 
memórias, que são calculadas através da posição 
dos planetas no mapa natal, envolvendo os quatro 
elementos e as três qualidades.

MONOGRAFIA: MEMÓRIAS 

SISTÉMICAS, MEMÓRIAS ANCESTRAIS

ESPAÇO

ESTUDANTE

ASTROLOGIA

“Um médico, sem o conhecimento da astrologia, não tem o direito de proclamar-se médico.” Hipócrates

ASTROGENEALOGIA
A astrogenealogia é o estudo do mapa natal em conjunto com a árvore 
genealógica, ou seja, é a interpretação da história familiar no mapa natal.

Parte do princípio que existe uma Alma Familiar com as suas histórias, 
crenças e dinâmica própria. Cada elemento da família recebe uma 
herança, um legado arquetípico, compartilhado com outros membros 
da família. Então constatamos que há temas que se repetem uma e 
outra vez dentro da psique familiar, determinando uma estrutura que 
condiciona as nossas condutas.
Vemos, sentimos e reagimos de uma determinada forma e acreditamos 
que são características pessoais, não tomamos consciência que certos 
padrões se repetem ao longo de várias gerações e que vivemos limitados 
pelo passado.
Quando analisamos este passado restritivo, damos conta de quais 
são os padrões arquetípicos que nos condicionam, e então, abre-se à 
nossa frente um horizonte mais amplo, que nos leva a descobrir a nossa 
verdadeira essência e o nosso lugar dentro da árvore familiar.
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Fonte da Foto: “Designed by Freepik”

Um sagitariano num novo 

restaurante… 

Pede a lista, olha e pergunta 

entusiasmado: 

- Posso pedir um de cada? Quero 

experimentar tudo!

Quantos capricornianos são 

necessários para mudar uma 

lâmpada?

Nenhum. Mas ele vai ganhar alguma 

coisa com isso…?
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Quiz Astrologico

1. Balança ensina a...
a) Relacionar com o eu
b) Cultivar a segurança
c) Valorizar os outros

2. Escorpião representa...
a) Segurança
b) Desejo
c) Organização

3. Sagitário mostra...
a) A fé e  nossos ideais
b) As regras e a estrutura
c) A diversão e paixão

4. Capricórnio representa...
a) Estrutura e carreira
b) Emoções e sensibilidade
c) Comunicação

5. Aquário representa...
a) Valorização dinheiro
b) Grupos e amigos
c) Organização no trabalho

6. Peixes representa...
a) Sacrifícios e Espiritualidade
b) Família e origens
c) Viagens e leis

Descubra as respostas na próxima edição

Respostas da Edição N.º24/25:
1. a); 2. b); 3. a); 4. c); 5. b)



42 • 4 estações • jornal astrológico

03

ARTIGOS DE

INVESTIGAÇÃO



Nesta segunda de três partes de um artigo sobre a vida 
de Nikola Tesla, continuaremos a percorrer a fascinante 
biografia de um dos mais importantes e fascinantes génios 
da Humanidade.

Com este trabalho, pretendemos homenagear esta intrigante 
personagem, assim como relacionar episódios e/ou 
circunstâncias da sua vida com algumas análises astrológicas. 
Relembramos que os dados de nascimentos em que baseamos 
o nosso trabalho foram fornecidos por Aleksandar Imsiragic, 
Presidente da ISAR, que, tendo em conta, o calendário juliano 
usado naquela região, corrigiu a data que com mais frequência 
se encontra referenciada: de dia 10 para dia 22 de Julho.

Começaremos por referir algumas idiossincrasias da 
personalidade deste homem nascido em Smiljan, na atual 
Croácia, ainda que de nacionalidade sérvia, para depois 
observarmos os aspetos astrológicos relacionados com as 
caraterísticas encontradas.
Tal como referido na parte anterior, mais à frente, veremos 
com as técnicas de Progressão Primária e Secundária, os 
Ciclos Planetários e respetivo Arco Solar, a evolução de Tesla 
e as suas descobertas.

Trata-se de uma personalidade marcada por circunstâncias 
poucos habituais e responsável por uma quantidade 
inacreditável de invenções cujos vestígios ainda são visíveis no 
nosso quotidiano. Numa das suas citações mais referenciadas, 
podemos perceber claramente a descrição sobre um dos 
objetos mais presentes no mundo atual: o telemóvel. Diz 
Tesla que, “Dentro de alguns anos, um dispositivo simples e 
barato, facilmente transportado, permitirá que uma pessoa 
esteja ela em terra ou em mar, ouça as principais notícias, ouça 
um discurso, uma palestra, uma canção ou um instrumento 
musical, transmitido de qualquer outra região do globo.”. 
Poderemos relacionar esta sua genialidade visionária com a 
ligação de sextil entre Neptuno, no signo de Peixes e Úrano 
no signo de Touro?

A capacidade de sonhar e captar as informações do mundo 
subtil de Peixes deste Neptuno na casa XI deste mapa 
astral, parece ser mais sensível à inventividade e capacidade 
inovadora de Úrano, regente natural desta casa. Uma casa 
que nos fala de uma sensibilidade ao bem comum, do serviço 
aos valores humanitários, mas que neste caso, acresce a 
sensibilidade pisciana do Amor Universal. 
Por sua vez, Úrano encontra-se na casa regida por Neptuno, 
a casa XII do tema de Tesla, captando informação do 
inconsciente coletivo, em especial ao que se refere às 
questões tecnológicas e colocando ao serviço dos valores da 
casa XI, ou seja, do bem coletivo. As suas invenções e patentes 
relacionadas com a eletricidade e que promoveram a chamada 
segunda revolução industrial, parecem fundamentar de forma 
clara este posicionamento astrológico.
Quando em 1894 realizou a experiência da transmissão sem 
fios, deu a esta energia planetária a sua melhor expressão, 
criando as bases para o fenómeno de massa da internet que 
hoje vivemos.

As invenções de Nikola Tesla estavam fortemente marcadas 
por esse desejo de melhorar a vida da Humanidade, 
impregnadas de uma visão pisciana sobre o Universo e este 
aspeto de ligação entre estes dois planetas, assim como as 
casas envolvidas, falam de uma mente visionária e idealista, 
capaz de se colocar ao serviço de todos e não apenas daqueles 
com suficientes recursos materiais para poderem usufruir dos 
avanços tecnológicos.
Outra das características mais especiais deste inventor 
está relacionada com uma visão especial dos seus planos e 
invenções, fortemente documentada em vários documentos 
pela sua própria voz. Na transcrição da entrevista que concedeu 
à revista “Immortality” no seu laboratório em Colorado Springs 
no ano de 1899, podemos encontrar várias descrições que o 
próprio faz sobre a sua capacidade de visualizar de forma clara 
e objetiva os objetos das suas invenções.
Este fascinante talento pode ser relacionado com o regente 
da casa III do seu mapa. Sendo esta a casa da organização 
mental, é no caso deste mapa, regida pela emotiva Lua que 
se encontra em conjunção com um forte Neptuno em Peixes.

A VIDA DE NIKOLA TESLA À LUZ 

DA ASTROLOGIA - 2ª PARTE
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“Como fazer Previsões Astrológicas?”

“A.C. Acreditar ou Conhecer a Astrologia”
 

Livros da autora Isabel Guimarães
Encomendas: facesisabelguimaraes@gmail.com
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Fonte da Foto: “Designed by Freepik”

  

Como sabotar uma relação 

com um aquariano? 

Faça exigências, cobranças e cenas 

de ciúmes e procure estar juntinho, 

o tempo todo! Vai funcionar, 

certamente…

Quantos peixes são 

necessários para apagar uma 

lâmpada?

- O quê?!? A luz está apagada…?
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SOPA DE LETRAS

Resolvam as questões e depois descubram as palavras no quadro da sopa de 
letras. Podem aparecer palavras na horizontal e na vertical e não têm acentos.

1 - Qual o regente de Leão? 
2 - Qual o tipo de Astrologia que trata das  
natividades? 
3 - Quando uma pessoa tem as qualidades quente e 
húmida, que temperamento demonstra?
4 - Quando alguém tem as qualidades quente e seco 
que elemento está a demonstrar? 
5 - Como se chama o diagrama onde estão 
representadas as posições dos planetas no momento 
do nosso nascimento?
6 - A que é que na Astrologia se pode chamar de 
errante?
7 - Quais são os luminares?
8 - Qual o planeta que tem a natureza fria e seca?
9 - Que temperamento apresenta Marte?
10 - A que é que chamamos faixa da vida?
11 - O que é o ponto zero da eclíptica?
12 - Qual o astro mais rápido?
13 - Qual é o planeta tradicional mais lento?

14 - Como se chama ao movimento aparente de 
um planeta quando este é contrário ao dos signos 
zodiacais? 
15 - Em que signo é que Júpiter está exaltado?
16 - Quantas casas tem o mapa astral?
17 - Qual é o regente da casa seis?
18 - Como se chama um aspeto com 60 graus?
19 - Quantos graus tem uma quadratura?
20 - Quantos signos pode abranger um trígono?
21 - Como se chama a um planeta que está no 
mesmo grau do Sol? 
22 - Que nome se dá aos pontos de interseção da 
órbita lunar com a eclíptica? 
23 - A que é que se chama Cauda de Dragão?
24 - Que nome se dá ao fenómeno em que a Terra
projeta a sua sombra sobre a Lua, ocultando-a?
25 - Como chamamos ao aspeto formado por duas 
quadraturas e uma oposição? 
26 - Que nome damos ao aspeto formado por um
sextil com dois quincôncios? 
 

P O S O L A S T R O L O G I A N A T A L Ç P G R D R U E N M

M G M F U R A F G H U O Y R B O D E C I O A S T R O L O G O

D L U O A M Ç E H M O T R E I V G N O F E P J U P I T E R O

S A N G U I N E O P L U T A O E Y O D I C O M B U S T O L M

E O D O Z E G D R M A R T E V N O D O S L U N A R E S Ç O E

X R A N O I T Z O D I A C O I T O 0 A S I S L A A R E S J I

T E N G Q R E I S A T U R N O A O S O P P A U G E M E O S I

I F A H U M O R C O L E R I C O H U E S S G M P E I X E S O

L B U O A I H P O A U M O L O Ç A L S G E I I T V C A P I Q

N H R R D O E O P L A N E T A S O A C I L T N O I A M O N U

C J A A R B R R O P E S Q E O A T Q O T U A A U R R R E V A

N N N R A V E R N A L U U S U U H U R A N R R R G A U A E T

S M O I T E O U T R E N I T T U O A P R A I E O O N T Q R R

Q O P A U N I V O E A I N R O R O R I I R E T R O G R A D O

S O L R R U O E I N O V O E N N O D O O I M E R C U R I O O

D Ç U O A S E R Y T O E C L O O P O A A J P O T V E R A O U

T A T S T O E A E E R R I A C A P R I C O R N I O J E O P T

B Q A A N O S O R G W S O S P L A N E T A S O L A O U R E O

H C O S A S C E N D E N T E C O M E T A S S A T E L I T E N

D S O C M E I O D O C E U I C A Z I M I O P O S I Ç A O T O



CARACTERÍSTICAS DO SIGNO ASCENDENTE: 8º DE 
TOURO

Cujo grau sabeu nos indica a aparência de um homem 
corpulento e atraente para os jovens e cuja mente é 
pacífica e benevolente; aquele que tem a capacidade 
de inspirar confiança e fé no outro; cujos passos serão 
seguidos em segurança e cuja vida passe fácil para um 
fim pacífico. É um grau de capacidade de Ministração 
(“Não vim para aqui para aprender, venho para ensinar”).

O Ascendente Touro numa primeira impressão é vivido 
através de uma Terra Fixa: de segurança e continuidade na 
concretização de objetivos. Entra na vida de forma calma, 
ponderada e segura. Avança sem pressas, experimenta 
bem o terreno e mede cada passo que dá. Avança calma 
e lentamente, mas de forma segura, raramente recua após 
ter conquistado o terreno. Desta forma taurina Sérgio 
Conceição atinge o seu “pote de ouro” realiza a sua 
parte da fortuna que o impele a uma realização pessoal, 
o entendimento interior de si, buscando o prazer e a 
constância, expressando a sua identidade com paciência, 
sem pressa e no seu próprio ritmo.

O regente do Ascendente, Vénus em Escorpião, é de suma 
importância, mas será referenciado mais à frente, uma 
vez estar conjunto ao Sol, o que lhe confere uma maior 
relevância dando uma maior identificação entre o seu self 
(Sol) e a forma como se projeta (Ascendente).

ANÁLISE ASTROLÓGICA

DE SÉRGIO CONCEIÇÃO

“O Tripé da (re)Conquista através da Fé, Disciplina e 
Intensidade!”

Aquando do regresso de Sérgio Conceição à nobre e invicta cidade 
do Porto, tive alguma curiosidade quanto ao impacto que o mesmo 
poderia aportar ao FC Porto que há já 4 anos não conquistava o 
Título nacional!! Algo que sob o reinado de Pinto da Costa (desde 
abril de 1982) era inédito… O que veio reforçar a minha motivação em 
investigar o obreiro desta reviravolta e de regresso à “normalidade” 
que nos acostumou o FCP.

Assim irei analisar o mapa de Sérgio Conceição e sempre que 
possível irei citar frases que o mesmo proferiu, em diversas 
entrevistas que consultei, que manifestam a expressão dessa 
mesma “tendência” inata expressa no seu mapa.

Numa análise dos elementos observa-se excesso de água (dos 
sonhos, da inspiração e da necessidade de proteger e nutrir os 
demais, chegando a ser obsessivo nos sonhos) e uma aparente 
ausência de elemento Terra, essencial para a praticidade e 
materialização das ideias, no tema de Sérgio Conceição. Essa 
falta aparente é colmatada pelas cúspides da casa I, VI e X em 
Touro, Virgem e Capricórnio, respetivamente, que lhe conferem 
a capacidade de persistência (I) rigor (VI) e foco tenaz (X, MC), 
possibilitando um trabalhador de excelência!

O Modelo planetário, baseado na técnica de Marc Edmund Jones, é 
o Tripé tendo como planetas-rédea Saturno (Caranguejo junto ao IC) 
e Júpiter (em Peixes casa XI). Trata-se de um tipo de personalidade 
que apresenta grande estabilidade, sendo difícil de perturbar 
ou de tirar do rumo que escolheu. “A pressão faz parte do jogo, é 
positivo, faz-me crescer e desconfiar do que estou a fazer”. Tem uma 
segurança interna que o leva a acreditar que o que pretende ver 
realizado, efetivamente o será. Também se verifica a ausência de 
oposições o que lhe confere alguma auto-suficiência. “Trabalhar 
na exigência. Prometo trabalho e determinação muito grande para 
conquistar o campeonato”. - Sérgio Conceição (Conferência de 
imprensa de apresentação no FCP).
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PERFIL ASTROLÓGICO DE 

GISELE BÜNDCHEN

BIOGRAFIA
Gisele Bündchen nasceu a 20 de Julho de 1980 em Horizontina, no Rio 
Grande do Sul, no Brasil. 
É uma supermodelo, humanitária e empresária brasileira. 
A sua carreira começou aos catorze anos de idade quando foi 
descoberta por olheiros de uma agência de modelos enquanto fazia 
um “desfile” para debutantes, para a conclusão do ensino preparatório. 
Inicialmente, trabalhou para a agência de modelos Elite Model 
Management, depois passou a ser representada pela IMG Models.
Em 2000, Gisele foi considerada pela revista Rolling Stone, a modelo 
mais bonita do mundo. Entre 2004 e 2016, pela revista Forbes, a mais 
bem paga. A sua fortuna foi avaliada em 150 milhões de dólares, 
aparecendo em 2007 no Guiness Book como a modelo mais rica do 
mundo.
Gisele Bündchen foi considerada como a modelo-ícone mais sexy do 
mundo, segundo o site models.com. Eleita em 2013 pela Revista Forbes, 
uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Gisele foi a modelo 
mais bem paga do mundo pelo sétimo ano seguido, na lista da revista 
americana Forbes.
Em 2013, foi escolhida pela Revista Época, uma das 100 personalidades 
mais influentes do Brasil. Com mais de 500 capas de revistas no seu 
currículo, é a terceira personalidade feminina da história com mais 
capas com sua imagem.
Desempenhou o papel antagonista no filme Taxi (2004), pelo qual 
foi nomeada ao Teen Choice Awards para Desempenho descoberta 
feminina e Melhor Vilã, também teve um papel coadjuvante em 
O Diabo Veste Prada (2006). Gisele apoia muitas instituições de 
caridade, incluindo “Save the Children”, a Cruz Vermelha e os Médicos 
sem Fronteiras, bem como dedica o seu tempo a causas ambientais.
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Após retirar-se das passerelles, o seu último desfile foi 
realizado em 5 de agosto de 2016, no famoso Estádio 
do Maracanã (Brasil) na cerimónia de abertura dos 
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro.
Gisele é uma ativista social, participa em causas como 
a campanha I am African, cujo objetivo é combater 
o HIV. Inclusive já doou o salário de uma semana 
inteira de desfiles da São Paulo Fashion Week para 
o programa Fome Zero. Uma das suas preocupações 
é proteger a Floresta Amazónica e os seus recursos 
hídricos, doando para essa causa uma percentagem 
dos lucros da venda de sua linha de sandálias com a 
marca Ipanema Gisele Bündchen.
Foi designada, em 2009 como Embaixadora da Boa 
Vontade pelo Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente pelo compromisso em causas 
ambientais. Também se uniu ao ex-vice presidente 
norte-americano Al Gore para apoiar a campanha 
Energia Sustentável para Todos.
Vem de uma família de descendentes de alemães 
na região noroeste do Rio Grande do Sul, na cidade 
de Horizontina. A modelo tem cinco irmãs: a Raquel, 
a Graziela, a Gabriela, a Rafaela e sua irmã gémea, 
Patrícia.
Apenas a irmã Graziela, juíza federal, não trabalha 
com Gisele. Sendo que Raquel é a empresária; 
Patrícia é relações-públicas; a advogada especialista 
em direito de imagem, Gabriela, cuida dos contratos, 
e Rafaela faz o marketing.
Em dezembro de 2006, começou a namorar com 
o jogador de futebol norte-americano Tom Brady, 
com quem se casou em 26 de fevereiro de 2009. A 
cerimónia ocorreu na Igreja Católica de Santa Mónica, 
Califórnia, EUA, em segredo. Em 5 de abril de 2009 
o casal realizou uma nova cerimónia de casamento, 
dessa vez na Costa Rica e com a presença de John, 
filho do marido. No dia 8 de dezembro de 2009 
nasceu o primeiro filho do casal, Benjamin. Em 2012, 
a modelo confirma a sua segunda gravidez. No dia 5 
de dezembro de 2012, nasce o segundo filho do casal, 
Vivian.
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04

ARTIGOS DE

PESQUISA



CONTEXTO HISTÓRICO
Estamos no final do século XI, após um período sombrio marcado pelos receios do fim do mundo do ano 1000, e num período 
em que os domínios da terra assentavam fundamentalmente em senhores feudais e mosteiros. A partir do século XII as cidades 
começam a crescer, e, nomeadamente, a partir das Cruzadas dá-se a expansão do comércio e o desenvolvimento do mercado das 
transações financeiras.
Esta passagem de um período mais centrado na agricultura para o comércio, corresponde à transição da fase 6 para a fase 7 
da Era de Peixes. Se a Era de Peixes tem a duração de aproximadamente 2160 anos (30 graus x 72anos – equivalente a 1 grau 
processional resultante do terceiro movimento da Terra), quando dividimos este período em 12 subfases temos 180 anos para 
cada casa, ou fase, ao longo de todo o ciclo.  

Em casa subfase de 180 anos dá-se uma conjunção de Úrano com Neptuno, visto que o ciclo destes planetas anda à volta dos 
175 anos. Queria também sublinhar que a influência dos planetas em termos do colectivo é tanto maior quanto mais estes estão 
afastados do Sol; embora os planetas transpessoais ainda não fossem conhecidos, isso não significa que eles não se reflectissem 
no inconsciente colectivo da humanidade da época.

O PORTUGAL ASTROLÓGICO 

- PARTE I
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FUNDAÇÃO E TEMPLARISMO
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Úrano destaca-se pela excentricidade, desde a inclinação do 
seu eixo de rotação (praticamente paralelo ao plano da órbita) 
ao seu simbolismo astrológico, que remete para individualização 
e singularidade; e, simultaneamente, para consciência grupal e 
visão holística. 
Esta aparente contradição resulta do facto da receção e 
aplicação positiva das ideias da mente universal, veiculadas 
por Úrano, requererem consciências individualizadas, libertas 
do condicionamento social uniformizante e capazes de serem 
agentes de inovação e mudança, inclusive confrontando a ordem 
social vigente, para promover o progresso do bem coletivo. 
Só o ser individualizado pode reconhecer a individualidade 
dos outros, aceitar a diversidade de papéis como igualmente 
importantes e alcançar a compreensão da noção de unicidade do 
Todo e da consequente interdependência das partes – requisitos 
para que os conceitos de igualdade, fraternidade e liberdade, 
tão fortemente associados a Úrano, sejam efetivamente 
materializados.

ÚRANO NA ASTROLOGIA E NA MITOLOGIA
A perceção do significado astrológico de Úrano torna-se mais 
clara quando se têm presentes os dois principais mitos gregos 
associados a este arquétipo planetário, os quais abordam o 
desenvolvimento da vida na Terra e da própria Humanidade: 
o mito de Ouranos (Uranus, em latim), o deus celeste que 
representa a vontade criativa divina; e o mito de Prometeu, o titã 
que ofereceu ao Homem o fogo divino do conhecimento.

O primeiro é parte da cosmogonia grega, segundo a qual, Ouranos 
(o Pai Céu) procurou concretizar o seu potencial de criação através 
da união com Gaia (a Mãe Terra), mas o resultado, influenciado 
pelas características da matéria, ficou longe da perfeição do ideal 
divino, pelo que, Ouranos rejeitou a sua progénie e aprisionou-a 
no mundo subterrâneo (i.e. no útero de Gaia). Em resposta, Gaia 
incentivou os seus filhos a rebelarem-se contra o pai e, de entre 
estes, foi o titã Cronos (Saturno, na mitologia romana) quem 
assumiu a responsabilidade de castrar Ouranos e destroná-lo. 
Da castração de Ouranos teriam nascido diversos seres, entre 
os quais Afrodite (Vénus, na mitologia romana), que, ao contrário 
dos demais, não resultara do contacto do sangue de Ouranos 
com a Terra (Gaia), tendo nascido da espuma do mar, fertilizado 
pelos genitais de Ouranos aí lançados.

Cronos/Saturno separou o espírito da matéria e sujeitou a 
existência terrestre aos limites do espaço e do tempo e à 
densidade da forma, relegando o poder criativo das ideias divinas 
de Ouranos para o nível do inconsciente coletivo. Mas, através de 
Afrodite/Vénus, Ouranos deixou a semente divina do amor, que 
abre a porta ao transpessoal, e o poder de o ser humano evoluir 
através das relações – caminhos para a superação da dualidade 
da existência material, a religação entre o espírito e a matéria.

ÚRANO EM TOURO – REVOLUÇÃO DE 

VALORES OU REVOLTA DA NATUREZA?
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Existem diversas versões do mito de Prometeu, mas, no 
essencial, a história deste titã (descendente de Ouranos e 
Gaia) traduz a dádiva à Humanidade da consciência individual 
e do potencial criativo da mente inteligente, que lhe permitem 
elevar-se acima da natureza animal instintiva. Prometeu 
repôs a possibilidade de conexão com o espírito criativo que 
Cronos havia cortado, ousadia que foi cruelmente castigada 
por Zeus (o então rei dos deuses e filho de Cronos, que, à 
semelhança deste, também havia destronado o seu pai). 

A figura de Prometeu associa-se a Úrano pelo impulso de 
progresso e as ideias inclusivas; e o seu nome remete para o 
dom da presciência, que tem correspondência com o carácter 
intuitivo e visionário que a captação das vibrações de Úrano 
pelo indivíduo frequentemente assume.
Em ambos os mitos encontramos a busca de aproximação 
entre a visão do espírito criativo e a manifestação na forma 
material, i.e. entre os deuses e os homens – tanto no impulso 
criativo de Ouranos, como na dádiva de Prometeu – e o 
confronto com o poder estabelecido e a tirania das estruturas 
rígidas – quer sejam as estruturas mentais, excessivamente 
idealistas, de Ouranos; as estruturas materiais de Cronos, 
baseadas na estabilidade e segurança do conhecido; ou as 
estruturas de poder autocrata de Zeus.

Astrologicamente, encontramos essa dialética na relação 
entre Úrano e Saturno, que, tanto ao nível individual como 
coletivo, coloca em confronto, por um lado, o anseio de 
libertação de constrangimentos, ultrapassagem de limites, 
experiência de novas possibilidades, expansão da mente 
e progresso; e, por outro, a ordem social estabelecida, as 
estruturas de estabilidade e segurança, os padrões de 
comportamento cristalizados, a responsabilidade perante as 
normas vigentes.
O reconhecimento de Úrano como planeta do sistema 
solar ocorreu no final do século XVIII, um período marcado 
pela Revolução Industrial e as Revoluções Francesa e 
Norte-Americana, pelo que, foi conotado com a inovação 
científica e tecnológica, as grandes mudanças sociais e 
políticas e os ideais iluministas (particularmente, os direitos 
humanos assentes nos princípios de liberdade e igualdade, a 
fraternidade, a racionalidade e o progresso).
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05

CURIOSIDADES

ASTROLÓGICAS



Andava eu às voltas com a escolha do tema para o próximo 
escrito, enquanto isso andava Mercúrio a retrogradar no 
signo de Leão, preparando-se para repisar o grau do meu 
Mercúrio Natal e fez-se luz! 

Assim, honrando a energia da retrogradação, vou repescar 
um escrito com 8 anos, pensado para publicação num blog 
que, entretanto, saiu de cena sobre a mitologia mercuriana e 
dar-lhe uma refrescadela.

Espero que apreciem esta leitura leve e que esta ajude a 
refrescar o sentido simbólico deste planeta.

Esta crónica vai contar algumas estórias sobre o deus da 
comunicação e das palavras, da organização mental e de 
tudo que liga dum ponto ao outro.

Para uns chama-se Mercúrio (para outros Hermes) e comanda 
a mente e suas expressões orais e escritas. E, se faltar com 
ele, arrisco a ficar entupida de coisas para dizer e sem forma 
de o fazer – que é o que acontece a quem nasce com ele 
em movimento retrógrado. Para esses, haverá que aprender 
a perceber melhor o que lhe chega à mente para terem as 
condições para se exprimirem. Mas, como quem precisa de 
se esforçar mais acaba por ganhar mais competências, estas 
pessoas acabam por dominar com mais ou menos mestria as 
artes mercurianas.

Vamos lá a saber da sua estória: cheio de recursos, parece 
que ainda mal tinha acabado de nascer, começou a fazer 
disparates e deu sumiço numas ovelhas que Apolo guardava 
e voltou matreiro para o berço, encobrindo o seu rasto e 
espalhando malandrices pelo caminho.

 

CRÓNICAS DE MERCÚRIO

Apolo viu-se aflito para o acusar, afinal era um inocente bebé, 
que mal poderia ter feito?! Diziam.
Levado perante Júpiter, Mercúrio arranjou maneira de 
não mentindo se defender sem dizer a verdade. Uma 
das características que o transformou no patrono dos 
comerciantes.
Como se lhe não chegasse a vitória sobre a acusação do deus 
solar, ainda aproveitou para encantar os deuses com a sua 
lira, e seduziu até aquele que o acusou. Apolo deliciado com 
a sua arte propôs-lhe uma troca, pedindo a lira em troca do 
caduceu, símbolo da sabedoria e do conhecimento médico.

Quer dizer, não só se safou das acusações como acabou 
premiado. E assim se percebe porque é que ele é o patrono 
dos ladrões, mentirosos e comerciantes! Nunca me 
pareceram bem estas misturas, mas os deuses são seres 
muito complexos, nada como os humanos… certo?!

Voltemos às estórias deste filho de Júpiter, rei do Olimpo, e 
de Maia, filha de Atlas; a sua condição de deus permitiu-lhe 
receber a tarefa de transportar as mensagens dos deuses. 
Com as sandálias aladas passava a vida acima e abaixo do 
Olimpo, por isso não tinha residência fixa.
Ainda bem que na altura ainda não tinham inventado a 
burocracia com as suas intrincadas exigências, senão ele 
estava desgraçado de cada vez que tivesse que preencher 
um formulário. 

Diz-se que também lhe foi oferecido um chapéu que lhe 
dava invisibilidade e uma bolsinha para guardar as moedas 
usadas no Olimpo.
Imaginam o jeitaço que daria ter um chapéu desses, e ainda 
poder ir para todo o lado sem ter que enfrentar o trânsito, só 
dando às asas das sandálias?!
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ZODÍACO NATURAL:  
Na Astrologia Ocidental, os doze signos estão 
baseados na órbita da Terra em volta do Sol, sendo 
que se encontram representados naquilo a que 
chamamos faixa zodiacal. Sendo assim, esses 12 
signos correspondem aos 12 meses do ano. Aquilo 
que podemos chamar de “Ano Novo Astrológico” 
corresponde ao ponto vernal zero de Carneiro, ou seja, 
ao início de um novo ciclo. A Astrologia apresenta 
assim uma natureza cíclica, tal como a vida na Terra e 
no próprio Universo.

OS ELEMENTOS E QUALIDADES PRIMITIVAS:
Em Astrologia a ligação com a Natureza faz-se 
constantemente, sendo que a própria definição de 
cada signo está ligada às estações do ano, onde estes 
acabam por ser um reflexo da altura do ano em que se 
manifestam. Essa mesma Natureza é composta pelos 
quatro elementos – Fogo, Terra, Ar, Água – fazendo 
dela uma unidade perfeita e equilibrada.

O Fogo é o elemento que simboliza a luz, o brilho, o 
entusiasmo, a autoexpressão, a autoconfiança. Este 
elemento “transfere” as suas qualidades primitivas 
aos signos que dele fazem parte. Ligado igualmente 
à iniciativa e a um comportamento ativo pode, 
levado a um extremo, tornar-se colérico e destruidor. 
Correspondem ao elemento Fogo os signos de 
Carneiro, Leão, Sagitário.

No que diz respeito ao elemento Terra, representativo 
dos signos de Touro, Virgem e Capricórnio, representa 
o concreto e palpável. Há uma predominância do 
material, da estabilidade, do trabalho, da estrutura, dos 
valores. Impele os indivíduos à praticidade, à eficiência, 
ao racional. Em excesso pode levar a uma sobreposição 
do material em relação às emoções/sentimentos, 
podendo tornar o indivíduo demasiado rígido.

Por sua ver, o elemento Ar está associado à atividade 
mental, à fluidez intelectual, às ideias e à sua 
transmissão através dos processos de comunicação. 
Os signos de Gémeos, Balança e Aquário estão 
assim ligados aos processos mentais bem como à 
sociabilidade. O seu lado mais negativo pode traduzir-
se na dispersão e numa certa volatilidade. 

OS 12 ARQUÉTIPOS  

DO ZODÍACO
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Por fim, o elemento Água está (contrariamente à Terra) ligado à 
emoção, espiritualidade, transcendência. Os signos de Caranguejo, 
Escorpião e Peixes estão intrinsecamente ligados aos sonhos, 
ao imaginário, aos desejos e sentimentos. Há um predomínio do 
sentimental em detrimento do material, e traduz-se nos indivíduos 
com grande sensibilidade. A sua predominância excessiva pode levar 
à depressão, à ilusão, ao controlo emocional e à introversão.  

Estes elementos estabelecem entre si uma série de ligações/
combinações que se traduzem em maior harmonia ou conflito.

As qualidades primitivas são então: o Quente e Frio (Ativas) e o Seco e 
Húmido (Passivas). O Quente está associado à ação, força centrífuga, 
exteriorização, expansão, luz, calor, leveza, ao masculino e à estação 
do Verão. Por sua vez o Frio está associado aos estados estáticos, à 
reação, à força centrípeta, interiorização, contração, escuridão, peso, 
ao feminino e à estação do Inverno.

Já no que toca às qualidades passivas, a qualidade Húmido confere 
adaptabilidade na forma em detrimento do espaço em que se encontra, 
as coisas tornam-se moldáveis, sem forma definida, escorregadias 
e fluidas. A qualidade Seco confere à matéria um estado sólido, 
associada à forma fixa, à dureza, à tensão.   
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Como se distingue um 

escorpião numa sala de 

cinema?

Está a ver aquela pessoa sentada 

num cantinho da sala, sem lugares 

ocupados por perto, e a olhar sempre 

em volta? Encontrou! Disfarce… ele está 

a observar-nos e já sabe que estamos a 

falar dele…!

Um capricorniano num 

restaurante: 

Analisa cuidadosamente a lista, pede 

o prato mais económico e, no final, 

regateia o preço…

Como irritar um peixes?

Utilize o seu cristal de meditação como 

pisa-papéis 
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Por outro lado pode existir um Saturno com 
poucas dinâmicas aos planetas pessoais; 
Marte em Peixes ou em Caranguejo; Sol, Marte, 
Vénus e Lua mal aspectados com Neptuno; 
um excesso na casa 4, 7 , 8 ou 12; ou excesso 
de planetas nos signos de Peixes, Caranguejo, 
Balança ou mesmo Escorpião – mas aqui será 
em certas situações.
Relativamente aos eixos, vê-se muito no eixo 
Caranguejo para Capricórnio, Peixes para 
Virgem e Escorpião para Touro.

Esta ferida pode ser reconhecida através de 
um corpo mole e uma fisionomia muitas vezes 
triste e desanimada, como também através de 
comportamentos de vitimização, alienação, 
mártir, ou através de constantes problemas 
de saúde essencialmente emocionais, drogas, 
bulimia, anorexia, problemas de estômago, 
carência afectiva, necessidade de muita atenção 
como também de ser muito necessário ao outro, 
etc.
São pessoas com pavor de estarem sozinhas e 
com uma enorme incapacidade de reconhecerem 
a sua força, poder pessoal e autoridade na sua 
vida.
Sugiro que desenvolvam a assertividade, a 
capacidade de dizer que não, o foco e ganharem 
uma estrutura baseada na sua autonomia e na 
realização e manifestação da sua vida.

Como posso saber se curei estas feridas?
Quando exercer e vivenciar os signos e as 
dinâmicas planetárias na sua energia e vibração 
mais alta, estando sempre atento/a à verdadeira 
essência e propósito de cada signo e dinâmica, 
como também quando mudar a sua percepção 
acerca de si e da vida para uma percepção mais 
ampla, positiva, leve e inspiradora. (Júpiter)

Brevemente a 2ºparte com as outras feridas, 
esteja atento...

AS 5 FERIDAS VISTAS 

ATRAVÉS DA ASTROLOGIA!

1ºPARTE – FERIDA DA REJEIÇÃO E ABANDONO

Neste artigo irei escrever sobre as 5 principais feridas do ser humano: rejeição, 
abandono, humilhação, traição e injustiça.
Estas feridas, que todos nós temos em proporções diversas, podem ser 
identificadas através de interacções de planetas, signos e casas.
São feridas que poderão ser visíveis através do aspecto físico, comportamental 
e relacional.
Logicamente que a minha abordagem neste artigo é geral, pois como sabemos 
a astrologia é muito complexa, relembrando-nos as imensas probabilidades 
de significados de certas dinâmicas e posições em signos e casas.

Começando pela ferida da Rejeição, pode-se observar em termos gerais 
através de um corpo magro mas forte, (podendo só ser metade do corpo sendo 
neste caso a ferida  partilhada com outra) de comportamentos demasiado 
leves, com pouca consistência na sua presença e com falta de rumo. 
Esta ferida pode também ser vista através de actos fugidios, grande 
dificuldade em estar neste planeta, distúrbios mentais, como também uma 
dificuldade em ligar-se às emoções e sentimentos criando muitas vezes 
épocas de grande isolamento e problemas nos relacionamentos.

Pode haver uma tendência de quererem ser úteis e adorarem ser prestáveis 
aos outros, mas a intenção de base é sempre para serem vistos, olhados, 
reconhecidos, integrados e aceites pelo outro!
É uma ferida onde o medo de existir e da exposição é muito grande devido à 
sua ferida da rejeição.
Esta ferida pode ser vista e identificada ao nível astrológico essencialmente 
no défice dos elementos de terra e fogo e grande ênfase nos signos de Peixes 
e Aquário; Sol ou Lua em Peixes, Aquário ou mesmo Sagitário; ou Ascendente 
em Peixes e Aquário desafiados ou com os seus regentes mal aspectados.

Pode haver também um excesso de planetas na casa 11 e 12, dinâmicas 
tensas e pouco fluidas com o Sol, Marte ou Mercúrio; com Neptuno, Úrano 
ou Saturno, como também pode surgir em eixos nodais de Aquário para Leão 
ou de Peixes para Virgem.

Esta ferida pode ser curada se a pessoa se permitir cada vez mais ser quem é 
sem medos de julgamento ou rejeição, independentemente da sua diferença, 
seja a que nível for.

Deve aprender a expressar e a vivenciar as suas emoções e a lidar e viver 
nesta realidade e dia-a-dia, sem dramatizar ou fugir das situações, mas sim 
enfrentando-as com total praticidade, descriminação e clareza da realidade.
Relativamente à ferida do Abandono, pode ser identificada também através de 
um défice de fogo e terra, e Sol e Marte essencialmente fracos ou bloqueados.
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EGIPTO
Se a Babilónia é vista, classicamente, como a pátria de origem 
por excelência da astrologia, este privilégio de anterioridade 
deveria ser partilhado, em boa justiça, com um outro país da 
muito velha civilização mediterrânica – O Egipto.
Na época tardia da influência crescente da religião cristã sobre 
o Egipto helenizado, os astrólogos deste país gozavam de uma 
lisonjeira reputação que ultrapassava até os limites da pátria 
romanizada.
Nos Stromates (VI, 4) um Doutor da Igreja, Clemente de 
Alexandria, deixou-nos um retrato muito vivo do astrólogo 
egípcio do seu tempo, descrito como “tendo na mão o relógio 
e na palma, emblemas da sua arte. Segundo o costume, 
devia estar pronto para recitar longamente os quatro livros 
astrológicos de Hermes, um dos quais trata da ordem das 
estrelas que parecem fixas, o outro das conjunções e da luz do 
Sol e da Lua”. Ainda Eusébio escrevia (Preparação evangélica, 
X6) “Foram os Egípcios e os Caldeus os primeiros a descobrir 
a astrologia”.
Talvez não seja inútil dizer agora algumas palavras acerca das 
hipóteses fantásticas que foram formuladas a respeito das 
Pirâmides. Um dos incomparáveis testemunhos monumentais 
deixados pelos homens do Egipto antigo, e que não deixa 
de intrigar muitos autores modernos, é a tão famosa reunião 
das três impressionantes pirâmides de Gizé, na margem 
esquerda do Nilo. Segundo o astrólogo Dom Néroman (Grande 
Encyclopédie Illustrée das Sciences Occultes, T.II, p.138), a 
Grande Pirâmide seria – e retoma a afirmação tão audaciosa 
de muitos esoteristas – uma espécie de resumo de todos 
os conhecimentos secretos tradicionais apreendidos pelos 
padres no início da época faraónica, no próprio começo do 
Antigo Império Egípcio. É de facto inegável que a Grande 
Pirâmide revela, pelos próprios pormenores da sua orientação, 
conhecimentos astronómicos muito precisos da parte dos 
construtores egípcios.
Os Egípcios dispunham de um calendário já muito aperfeiçoado, 
chamado calendário Sotíaco, que partia do ano 4241 A.C.. 
Observamos a divisão das doze constelações zodiacais em 
três partes, cada uma das quais é designada pela estrela mais 
brilhante. Deste modo, determinaram-se trinta e seis divisões 
ou decanatos, correspondendo às divisões decenais do círculo 
zodiacal dos 360 graus.
O que complica a tarefa do historiador é a atribuição, dada pelos 
Egípcios, de nomes às constelações diferentes daqueles que 
se tornaram tão nossos conhecidos. A título exemplificativo, 
a nossa Ursa Maior chamava-se a perna do boi, o Cisne 
designava-se pelo homem de braços estendidos, Oríon era o 
homem a correr olhando por cima do ombro, etc.

Para os egípcios, o erguer helíaco da estrela Sírio Sothis – 
astro que desempenhava um papel crucial no seu calendário 
– determinava o ano real. Um dos testemunhos astrológicos 
egípcios mais importantes, é sem qualquer dúvida, o Zodíaco 
circular esculpido no tecto do templo de Denderah, e descoberto 
pelo general Desaix durante a expedição de Bonaparte (1798), 
que se encontra no Museu do Louvre. É importante reforçar 
que este famoso Zodíaco incorporava todos os conhecimentos 
sacerdotais egípcios relativos à abóboda celeste. Observa-se, 
nesta representação tão bela, a maneira como os diversos 
animais e personagens do Zodíaco olham o Ocidente, e 
parecem dirigir-se todos no sentido do movimento diurno.

Para os Egípcios, o Oriente (onde nasce o Sol) era, 
tradicionalmente, a fonte da luz, e o Ocidente era, pelo 
contrário, concebido como o lado escuro, das trevas (do além). 
As estrelas têm sete pontas, número particularmente sagrado 
entre os Egípcios, como em muitas outras tradições antigas. 
Entre as representações animais, citemos o gavião (símbolo 
do equador), a íbis (símbolo da eclíptica), o macaco cinocéfalo 
(símbolo dos dois equinócios).
No entanto, se a distinção usual dos signos do Zodíaco parece 
ter vindo da Grécia, é inegável na alta Antiguidade, no próprio 
Egipto, da divisão, não menos tradicional, da zona celeste 
próxima da eclíptica em trinta e seis decanatos, cada um dos 
quais é considerado como o domínio privilegiado de um génio 
celeste. Nos tratados ditos herméticos (colocados na época 
por Hermes Trismegisto), fala-se dos trinta e seis decanatos 
situados no meio do círculo zodiacal.
E quanto à astrologia propriamente dita, sob a sua forma mais 
corrente – o estudo da influência da posição dos astros sobre 
o destino individual – a sua popularidade só se verificou no 
Egipto nas épocas muito baixas. Ao que parece, numerosos 
egiptólogos inclinaram-se a levar em conta a herança 
babilónica, depois as influências gregas (na época ptolomaica) 
e, a seguir, as romanas. Pessoalmente, acreditamos na 
existência de uma astrologia sacerdotal egípcia de antiga 
data, que se encontrava primeiro limitada ao soberano, ao 
país no seu conjunto, e às mais altas personalidades – como 
na Babilónia. Só progressivamente a previsão astrológica 
se alargou a camadas sociais cada vez mais numerosas, até 
acabar, numa última etapa, por atingir todos os meios.

Continua na próxima edição….
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