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EDITORIAL

de planetas no ascendente – precisamos de estruturas de 
regras de uma sociedade que grita pelo resgate de valores, 
que nos façam crescer e unificar, respeitando as hierarquias 
e mudando padrões já gastos e sem qualquer sentido. Muita 
tensão ao longo do ano desde políticas que já não aumentam 
os recursos coletivos, mas individuais, e muitas vezes 
servindo a um pequeno grupo – que, pelo valor de Vénus, 
precisamos de resgatar o que nos rege como cidadãos numa 
ação coletiva aceitando as diferenças, e olhando a Úrano 
neste signo, que nos leva a uma maior liberdade de sermos 
quem somos, mas com o devido respeito às diferenças. O MC 
mostra o caminho a seguir com a influência de Escorpião, 
que tem os seus regentes em Capricórnio – será pela força, 
determinação e poder pelo respeito de valores que podemos 
seguir um caminho transmutando, mas não será fácil, dada a 
necessidade de exercer um poder desmedido. O trígono de 
Mercúrio, em Peixes, ao Nodo Norte em Caranguejo por ser o 
aspeto mais favorável pode guiar-nos num sentido de pátria, 
família, numa aprendizagem espiritual com responsabilidade 
e respeito por uma família Universal. Que assim seja!

Neste Jornal, o leitor vai fazer uma profunda viagem, ao 
mundo das estrelas fixas numa visão de encarnação pelo 
nosso convidado, Aleksandar Imsiragic, Presidente da ISAR, 
traduzido pela nossa colaboradora e membro Sofia Alves.

Continuamos em língua portuguesa, e desta vez Lucília 
Simões, a nossa membro, faz uma profunda investigação 
ao Mapa de Portugal, com o titulo “Caminho Marítimo para 
a Índia- 1497-1498” ajudando a analisar as variáveis do mapa 
astrológico de Portugal.

Liliane Nunes conclui o projeto de investigação sobre 
António Guterres, a Carla Barba-Roxa continua com a análise 
do Mapa de Fernando Pessoa, Carmen Ferreira continua com 
a 2.ª parte do artigo sobre “Saturno e o Legado de Pintasilgo” 
e começamos com uma visão na nutrição e astrologia com 
uma viagem pelas Eras com o membro Alexandre Saraiva.

Numa análise de Neptuno em Peixes, Luiza Azancot leva-
nos a um mergulho xamânico através da astrologia, Carla 
Melfe analisa a Era de Aquário e Rodolfo Figueiredo aborda 
“Dodecatemória ou a Harmonia da 12ª parte”.

Ainda encontra neste Jornal o Quiz e as Palavras Cruzadas 
Astrológicas.

A todos uma ótima leitura e feliz novo Ano Astrológico!

Quero começar por agradecer a si, que é nosso leitor, pela 
preferência e por no último ano ter aumentado as assinaturas 
anuais, é para si que fazemos este trabalho de pesquisa, 
investigação, ensaio astrológico no único Jornal de Astrologia 
em Portugal e em língua portuguesa.

Nesta nova edição começo pela análise do mapa astrológico do 
novo ano – para nós astrólogos, sempre com o ponto vernal zero 
em Carneiro, para podermos ter uma orientação em forma de 
síntese para este novo ciclo.

Isabel Guimarães 
Presidente ASPAS

Bem-vindo à nova edição Primavera/Verão do novo 
ano de 2020.

Com a posição do Sol na casa II para Portugal Continental, 
numa conjunção a Kíron, a proposta começa por darmos brilho 
e identidade aos nossos recursos, de forma a lidarmos com as 
nossas feridas, para encontramos o potencial de cura que todos 
precisamos resgatar. O regente deste Sol, no signo de Capricórnio, 
formando um grande Stellium e sendo o gatilho deste conjunto 

SAVE THE DATE

26-28 MARÇO 2021

WWW.CONGRESSOINTERNACIONALDEASTROLOGIA.COM
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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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A influência das estrelas fixas salienta algo único, singular e 
diferente de uma influência planetária normal. Na verdade, por 
vezes essa influência está a ativar uma missão importante que 
uma grande Alma em específico recebeu e terá que cumprir.
Uma história muito importante sobre “a influência da estrela” e 
da encarnação de uma Alma especial é a estória do nascimento 
de Jesus Cristo.

A ESTRELA
A maioria dos astrónomos e astrólogos que estudaram e 
analisaram a Estrela de Belém chegou ao consenso de que 
provavelmente se trata da configuração planetária que incluiu a 
conjunção de Júpiter e Saturno em Peixes, que aconteceu no ano 
7 a.C.

A conjunção dos dois planetas mais lentos da Astrologia 
Babilónica e Judaica foi interpretada como uma transmissão de 
poder de uma divindade sobrenatural para outra. Peixes era a 
constelação da nova era, e além disso, era o signo associado 
ao povo da Judeia. A conjunção de Júpiter e Saturno em Peixes 
poderia ser uma mensagem para os astrólogos que esse era 
o momento do nascimento do tão esperado Messias há tanto 
tempo previsto, e também que esse novo “rei” iria nascer no seio 
do povo judaico.

SIMBOLOGIA ASTROLÓGICA NOS EVANGELHOS
O primeiro astrólogo que começou a interpretar os Evangelhos 
a partir de uma análise astrológica foi Marc Penfield. 
Nomeadamente, um padre Jesuíta disse-lhe que a tradução 
correta de todos os Evangelhos seria que Cristo teria nascido “da 
Virgem” e não “de uma Virgem”. O artigo definido indica que é 
sobre uma Virgem em concreto (neste caso, o signo astrológico 
do zodíaco) e não uma virgem enquanto termo descritivo de 
uma mulher. Para as pessoas daquela época, o significado 
teria sido literalmente “nascido do signo Virgem.”. Além disso, 
“nascido numa manjedoura” poderia ser explicado como “na 
casa quarta astrológica”, o que significa que ele terá nascido 
entre as 22:00 e a meia-noite. Uma interpretação literal da frase 
“nascido ao lado de um boi e de um burro” levou à convicção 
generalizada de que estes animais estariam no mesmo local que 
a sua família, o que, de acordo com a lei Judaica não seria algo 
permitido. Simbolicamente, essa poderia ser uma referência ao 
posicionamento da sua Lua ou do seu signo Ascendente perto 
do final do signo Touro ou no início de Gémeos.

12 • 4 estações • jornal astrológico

O VERDADEIRO “FILHO DA VIRGEM”
Então, com base nestes poucos pormenores com relevância 
astrológica, já podemos concluir que estamos no caminho 
certo. Primeiramente, Jesus terve que ter nascido durante 
a noite (como todos os Evangelhos nos dizem), porque 
apenas à noite seria possível ver-se “a Estrela de Belém” – 
a conjunção de Júpiter e Saturno. A partir daqui, podemos 
facilmente concluir que aqueles horóscopos que indicam 
que Jesus nasceu com o Sol em Peixes simplesmente 
não correspondem, porque nesse caso, o Sol estaria 
extremamente perto da “estrela”, ou seja, da conjunção de 
Júpiter e Saturno.
Isso significaria que a estrela não poderia, de forma alguma, 
ser visível no céu – durante o dia, por causa da luz solar e, 
de noite, simplesmente porque estaria abaixo da linha do 
horizonte. Com apenas alguns cálculos, podemos aproximar-
nos da descoberta tão importante. Nomeadamente, que o 
momento exato de 31 de Agosto, do ano 7 a.C. às 22h25min 
LMT em Belém, nos dá a imagem única do céu, que 
corresponde completamente ao código astrológico desta 
grandiosa encarnação.

Aleksandar Imsiragic é o 
Presidente da ISAR – International 
Society for Astrological Research 
e Director da Educação da ISAR. 
Também foi fundador do Johannes 
Kepler Astrological Institute em 
Belgrado, na Sérvia.

Exerce astrologia desde 1988, 
ensina meditação, é autor de 16 
livros de astrologia e organiza 
Congressos Internacionais anuais 
de Astrologia em Belgrado desde 
2001.

O seu trabalho tem como base 
a síntese das tradições de 
conhecimento ocidental e oriental, 
e tem especial interesse pelas 
áreas das estreals fixas, astrologia 
kármica e astro-cura. 
www.keplerunited.org

Quanto mais profundamente eu interpretei este horóscopo, mais confirmações 
interessantes fui encontrando. Ao longo da história, Jesus foi sendo conhecido 
como o “filho da Virgem”, o que se enquadra bem com a teoria de que o seu signo 
Solar é Virgem. Mas então por que motivo seria exatamente no dia 31 de Agosto? 
O raciocínio lógico mais interessante e mais profundo, que inequivocamente 
relaciona Jesus com Virgem é a posição do seu planeta regente duplo – Mercúrio 
(signo solar Virgem, Ascendente Gémeos), que está a 26° Virgem. Nesta era, 
exatamente neste grau estava a estrela fixa Spica, a maior estrela da constelação 
Virgem (α Virgem). Os especialistas em Astrologia poderão saber que a estrela 
Spica se encontra agora a 23° Balança, mas como se desloca lentamente (um 
grau a cada 72 anos), há 2.000 anos estava exatamente posicionada 27° antes 
do local onde está hoje, o que corresponde ao grau 26° de Virgem! Ainda mais 
extraordinário é que, nesse dia, Mercúrio estava em ocultação exata por esta 
estrela! Este posicionamento excecional, não apenas da posição do Sol no seu 
horóscopo, mas ainda mais a posição vaticinadora do seu regente (Mercúrio) 
sobre uma das estrelas mais importantes de todas na astrologia – que é α Virgem 
– direciona-nos para esta data precisa. Adicionalmente, é muito importante 
observar que próximo da estrela Spica está também Arcturus de Bootes, que se 
refere diretamente a aquele que surge de Deus e que está mais próximo de Deus. 
Nomeadamente, a conjunção destes dois planetas refere-se substancialmente ao 
código astrológico que pode ser traduzido como “aquele que provém da Virgem 
(Spica) e que é o filho de Deus (Arcturus)”. Portanto, se o regente do Ascendente e 
do Sol está exatamente neste ponto, já temos uma imagem muito precisa de uma 
grandiosa encarnação.

O FILHO DE DEUS E A VIRGEM
Para além deste posicionamento do regente do Ascendente no ponto importante 
onde Spica e Arcturus se encontram na longitudinalmente, existe um outro 
pormenor também muito importante que designa o filho de Deus.
Nomeadamente, no momento do seu nascimento, a estrela Betelgeuse estava 
cerca de 27,5° antes do ponto onde está agora, exatamente a 01° Gémeos 07’, 
numa conjunção exata com o Ascendente de Jesus! Mais do que sugestivo é o 
facto de que Orion é a única constelação que as antigas nações (especialmente 
os Egípcios) respeitavam como um Deus – e não apenas como o símbolo de Deus, 
mas a ele próprio como divino, a sua aparência física. Num texto de uma pirâmide, 
dizia-se literalmente sobre Orion – ou para os Egípcios, sobre Osíris:

…Eu sou a essência de um deus,
o filho de um deus.

A constelação Orion é, segundo essa passagem, o arquétipo de Deus. É a 
constelação mais brilhante e mais espetacular no céu à noite e tem a forma de um 
homem grande. Betelgeuse é a sua maior estrela e é o seu braço direito ou ombro, 
apresentando-se dessa forma tão clara e forte. Não se costuma dizer que Jesus 
“está sentado à direita do Pai”?

Se essa estrela estava a levantar a Este no momento em que Jesus nasceu (estava 
no seu Ascendente), e também esse minuto do nascimento (que vai dar 1° Gémeos) 
irá corresponder à imagem de Deus na Terra, que agora mesmo está a nascer ou 
a encarnar.

Concretamente – “nascido de Deus e da Virgem” – iria significar que o Ascendente 
está na estrela alpha de Orion (Betelgeuse) e o regente do Ascendente está na 
estrela alpha de Virgem (Spica).

CURA, CRUCIFICAÇÃO, RESSURREIÇÃO...
O sinal seguinte mais invulgar e notável é o posicionamento de Neptuno a 3° 
Escorpião – exatamente no grau onde a Lua está em queda, e também no 
exato ponto médio entre Vénus em Balança e Marte em Escorpião. Vénus está 
a 23° de Balança – o grau onde naquele momento estava a estrela Unucalhai, 
tradicionalmente diz-se que esta estrela traz a imortalidade.
Marte está a 12° de Escorpião, e nesse grau então estava a estrela muito ponderosa 
Antares (hoje a 9° Sagitário) – conhecida como “Guardião do Ocidente”. Neptuno 
está no ponto médio entre Marte e Vénus, mantendo o equilíbrio entre dois 
planetas que se expressam veementemente (que apresentam duas condições 
emocionais básicas, o amor e o ódio).
Seguramente isso fala-nos sobre uma pessoa que está na condição de governar 
com espiritualidade e fé (Neptuno). Além disso, esta combinação planetária está 
na sexta casa, o que lhe confere um dom único de cura!

Aleksandar Imsiragic 
Convidado
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A posição de Neptuno torna-se dessa forma muito importante 
no seu horóscopo, e se considerarmos que Neptuno se 
encontra no grau da exaltação de Plutão, que corresponde 
à regeneração, reincarnação – e também à ressurreição – 
poderemos ver espiritualidade relacionada com ressurreição. 
A reforçar essa influência, Plutão está conjunto ao Sol na 
quarta casa (enorme poder de transformação; a quarta casa 
também representa a sepultura, Plutão – morte, e o Sol – vida), 
aqui conferindo o simbolismo que poderá ser “regressando da 
sepultura para a vida”.

A Lua está na oitava casa (morte, sofrimento) e no signo de 
Sagitário, o que juntamente com o resto também descreve 
a morte de Jesus. Está em quadratura a Júpiter (regente da 
casa oito) e Mercúrio (regente da casa um). A Lua representa 
sempre as massas, então as massas condenam-no à morte. 
Sagitário remete para a religião, mas também para o exército 
– especialmente a presença militar estrangeira, que aqui 
desempenhou um papel importante. Também a Lua está sobre 
a pequena estrela Terebellum, que Ptolomeu refere como 
a estrela principal numa “forma em quadrilátero na cauda 
do Sagitário”. Esses “quatro lados” estarão relacionados de 
forma simbólica com a cruz na qual ele foi crucificado? Para 
uma imagem mais impressionante, precisamente no topo da 
quarta casa no horóscopo de Jesus (13° Leão) estava a estrela 
fixa Zosma (hoje a 10° Virgem) sobre a qual se diz “...não dá 
fama enquanto a pessoa não se tornar vítima”. A quarta casa 
fala acerca de como seremos lembrados após a nossa morte 
física. O facto de nos lembrarmos de Jesus como “aquele 
que se sacrificou para o bem de todos nós” é confirmado pela 
posição desta estrela exatamente no topo (ou no início) da 
casa quatro.

UM POUCO SOBRE ARCOS SOLARES
Já numa primeira análise, com base naquilo que sabemos sobre 
a vida de Jesus, podemos constatar a precisão do horóscopo. 
Além disso, é impressionante como no seu segundo ano de 
vida, quando o Sol no arco solar fez uma conjunção a Plutão 
na quarta casa, isso terá indicado uma mudança de residência. 
Isso coincide com o ano mais provável da sua mudança de 
casa para outro local por causa da perseguição de Herodes. 
Afinal, o principal repositório do destino aqui deve ser Mercúrio 
(enquanto regente duplo, sobre a estrela forte Spica). Podemos 
ver que quando Jesus tinha sete anos de idade, Mercúrio fez 
um semi sextil com Neptuno, tão poderosa e espiritualmente 
posicionado e, ao mesmo tempo, um quincôncio com Úrano 
(alojamento inesperado?!).

Sem analisarmos aqui onde ele estava e o que ele estava a 
fazer no período anterior ao seu trigésimo ano (que também 
pode ser percebido ao observarmos as direções), podemos 
perceber a posição de Mercúrio nas direcções aos seus 32 anos, 
em sextil com a Lua, regente da terceira casa, quando ele se 
apercebeu da sua enorme popularidade (Lua – massas) e isso 
aconteceu através do seu discurso (regente da terceira casa 
em trígono com Mercúrio, a personalidade). Os 33 anos são 
tidos como a idade da sua crucificação, exactamente quando 
Mercúrio (regente do Ascendente, o nativo) por direcção fez 
uma conjunção com o Nodo Sul (perdido) isso no grau 29 do 
signo (o fim). Depois do grau 29 de Balança, entramos no signo 
de Escorpião, cujo regente já foi previamente referido, Plutão, 
que aqui é enfatizado e importante, porque está em conjunção 
com o Sol – a vida. Desta forma, após a morte chega a vida – 
ou “a ressurreição.”

O CONHECIMENTO DOS ASTRÓLOGOS
Talvez o mais belo desta pesquisa é não que apenas temos 
à nossa frente o horóscopo de Jesus, mas descobrirmos 
que o seu nascimento foi previsto pelos astrólogos Caldeus, 
descobrirmos que esse momento foi descoberto por eles e 
que, de uma forma autêntica, eles preservaram o momento 
do seu nascimento através do simbolismo astrológico. Agora 
podemos ver que, com base nesses dados, muitos anos depois 
foram escritos os Evangelhos – na forma de simbolismo 
astrológico codificado.

A tradução do presente artigo para  o idioma 
português - original em inglês - foi realizada 
por Sofia Alves.

E
S
P
E
C

IA
L
ID

A
D

E
S

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...

SOLICITE O SEU JORNAL



16 • 4 estações • jornal astrológico

Quiz Astrologico

1. Que planeta se encontra exaltado no signo de balança?
a) Saturno
b) Vénus
c) Urano
d) Neptuno

2. Qual o signo do zodíaco associado ao metal plutônio?
a) Capricórnio
b) Touro
c) Escorpião
d) Aquário

3. Qual o planeta em detrimento no signo de virgem?
a) Mercúrio
b) Saturno
c) Urano
d) Neptuno

4. Quais características melhor descrevem a qualidade Fixa?
a) Conformismo, ajustabilidade e engenhosidade
b) Iniciativa, ambição e independência
c) Teimosia, determinação e obstinação

5. Quais as características que melhor descrevem o planeta Neptuno?
a) Identidade, criatividade e ego
b) Liberdade, libertação e excentricidade
c) Iniciativa, energia e agressividade
d) Espiritualidade, sensibilidade e imaginação

6. Qual o signo do zodíaco cujas características incluem otimismo, 
intelectualidade e exagero?
a) Carneiro
b) Sagitário
c) Capricórnio
d)  Leão

Descubra as respostas na próxima edição

Respostas da Edição N.º30/31:
1. d); 2. a); 3. b); 4. a); 5. c); 6.d)
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INTRODUÇÃO
A minha escolha sobre o trabalho de investigação a realizar 
no nível III só podia recair numa área em que tenho formação 
e da qual eu gosto muito, que é História, e em especial sobre 
os descobrimentos portugueses. De salientar também, que 
na data da escolha - 2019 - Júpiter está em Sagitário que 
representa a História e a Filosofia e que abre oportunidades 
e possibilidades, estimula a fé e o optimismo das pessoas; 
também eu tenho Júpiter em Sagitário na Casa I, daí o 
meu interesse por História, e sempre na busca de novos 
conhecimentos.
Os Descobrimentos Portugueses desempenharam na 
expansão europeia um papel decisivo na mudança da 
mentalidade ocidental, e poderemos até dizer que este foi um 
início importante da passagem do mundo medieval para o 
mundo moderno, uma vez que a civilização europeia era uma 
civilização isolada nos finais do seculo XIV.
Portugal na época tinha uma estratégia e objectivo de navegar 
para a India através do Atlântico, para terem vantagem 
comercial e poder colocar Lisboa no centro do comércio 
europeu e alterar o domínio dos árabes e de outras cidades, 
no comércio de especiarias. Tudo isso foi também possível 
devido ao estudo das correntes marítimas e de novas técnicas 
de navegação, desenvolvidas pelos portugueses. A burguesia 
também foi muito importante nos descobrimentos devido à 
sua atitude empreendedora.

“O príncipe sucedeu-lhe no reino e no seu reinado 
procedeu nestes descobrimentos de qualidade 

tal que a ele, sem tirar glória nem louvor a pessoa 
nenhuma, se pode disso dar boa parte da palma 

e triunfo, nos quais o maior trabalho e dificuldade 
esteve no achar do Cabo da Boa Esperança e passá-

lo. Isto fez-se no seu tempo, correndo os nossos 
muito mais além dele pela costa da Guiné até 

chegarem quase aos limites e termos de Sofala e 
Moçambique”., 

Cfr. Vasco da Gama e as suas viagens à Índia 1497–99; 1502–03” Maria Inácio 
Duarte

CAMINHO MARÍTIMO PARA A ÍNDIA 

1497-1498 - 1ª PARTE
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NASCIMENTO DA NAÇÃO PORTUGUESA
Antes de mais é necessário analisar o mapa de Portugal e para 
isso é preciso perceber qual o mapa de Portugal a considerar. 
Em primeiro lugar nesta época (inícios do Séc. XII) não eram 
utilizados horóscopos no estudo dos territórios ou reinos, 
eram sim utilizados estudos preditivos, na ligação entre os 
acontecimentos e os movimentos planetários do signo.
No caso do mapa de Portugal, tem sido usado um horoscopo 
para 15 de Março de 1143; este mapa é baseado em alguns 
estudos efetuados especialmente por Fernando Pessoa, em 
que ele considera como Ascendente de Portugal o signo de 
Caranguejo e associado ao signo de Peixes, o número 17 como 
sendo o número do nosso país, e que a Nação teria nascido 
em 1143, devido ao Tratado de Zamora.
Temos assim um mapa de Portugal meramente simbólico.
Um mapa de um país precisa de ser substanciado por um 
evento histórico, ligado à sua fundação. Assim, podemos ver 
que Portugal foi criado através das armas e da diplomacia, 
assim é seguro afirmar que desde 1128 que o Reino de Portugal 
tem existido como entidade política e social. Para vários 
historiadores não existe assim um evento específico, mas sim 
vários, desde a batalha de S. Mamede em 24 de Junho de 1128, 
em que D. Afonso Henriques passou a governar Portucale 
após o confronto com a sua mãe, D. Teresa de Leão.
Temos também quem considere a data de 4 ou 5 de Outubro 
de 1143, data da assinatura do Tratado de Zamora, diploma de 
acordo de paz entre D. Afonso Henriques e seu primo Afonso 
Leão de Castela.
Podemos assim considerar a data de 24 de Junho de 1128, 
como de mudança concreta ou de “fato” e a data de 4 ou 5 

de Outubro de 1143 a mais simbólica e de validação da autonomia, de forma 
ou de “jure” de Portugal. Temos assim o nascimento de Portugal como reino 
independente ao longo de 15 anos.
Considero assim o mapa da fundação de Portugal, o da Batalha de S. Mamede 
no dia 24 de Junho de 1128.
A batalha de S. Mamede foi decisiva para implantar um estado de espírito num 
grupo que aspirava passar de condado a reino.

Lucília Simões   
Membro 360

Nasceu em Coimbra em 1962, com 
o Sol em Peixes, Ascendente em 
Sagitário e Lua em Escorpião. 
Curso de Formação Profissional 
de Astrologia na Faces de Isabel 
Guimarães, certificado pela 
DGERT. 
Formação em Astrologia Médica 
– Prevenção e Diagnóstico de 
Patologias, por Faces Isabel 
Guimarães 
Licenciatura em História e 
Licenciatura em Ciências Sociais.

No Mapa da fundação de Portugal não temos a presença de Peixes, como 
o suposto mapa de Fernando Pessoa, mas o Sol está esta em Caranguejo e 
Neptuno no Ascendente, no elemento Água, o que revela a natureza navegadora 
e espiritual de Portugal. O Ascendente em Balança tem um propósito de paz, de 
missão, de união e de cultura. É um país de brandos costumes, pacífico, cristão e 
sagrado simbolizado por esta conjunção.
Saturno no Ascendente exaltado confere força e estrutura ao País, e Neptuno 
em conjunção, como uma manifestação de espiritualidade, e que indica uma 
imagem conservadora enquanto finalidade da nação. Júpiter na Casa I confere 
otimismo, expansividade e simpatia, mas moderado devido a Saturno. Daí 
sermos conhecidos como um povo simpático.
Sol e Mercúrio na casa X e MC em Caranguejo é associado à sua identidade 
piscatória, mas também à expressão marítima dos Portugueses ao longo dos 
tempos e da sua influência no mundo.   
Touro com Vénus em domicílio e Lua exaltada reforça a ideia de estabilidade 
e de estrutura, assim como um país de vertente agrícola e rustica e até com o 
prazer da comida, mas como está na casa VIII, indica dependência de recursos 
de outros. Dá-nos também uma combinação de fatalismo e atitude receosa.
Marte em Virgem na casa XII representa o lado matemático e o engenho das 
navegações, em conjunção a Úrano incentiva uma atitude perfecionista, de 
génio e de liberdade, mas também um pouco complicada, o apego a pormenores 
e o detalhe com a criatividade, originalidade e engenho.
Plutão em Carneiro em conjunção à Lua no quarto minguante, traz guerra 
sangrenta e conflito, exemplo disso é a Batalha travada entre Afonso Henriques 
e a mãe, em que ele defende as suas crenças custe o que custar; também o início 
de novos ciclos em oposição a Úrano traz mudanças e transformações no início 
da construção de Portugal e a sua importância no marco da história do País.
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INÍCIO DA EXPANSÃO MARITMA PORTUGUESA
O começo da expansão marítima portuguesa no início 
do seculo XV, iniciada pelo Infante D. Henrique que 
navegou pelo oceano Atlântico de Caravela rumo 
ao sul contornando a costa africana, despertou o 
interesse do reino de Castela, criando algumas 
escaramuças no mar entre ambas as coroas. Portugal 
procurou proteger o seu investimento e negociou com 
Castela o Tratado de Alcáçovas em 1479, que dividia as 
terras descobertas e a descobrir nos dois hemisférios: 
a norte para a Coroa de Espanha e a Sul para a 
Coroa de Portugal. Definiram-se os novos ciclos dos 
descobrimentos: o chamado ciclo oriental, pelo qual 
a Coroa portuguesa garantia o seu progresso para o 
Sul e para o Oriente, contornando a costa africana, 
que se denominou posteriormente de ciclo ocidental, 
pelo qual Castela se aventurou no oceano Atlântico, 
para oeste. Foi assim que Cristóvão Colombo chegou 
a terras americanas em 1492.
Os cosmógrafos portugueses argumentaram que 
esta descoberta se encontrava em terras portuguesas. 
Graças ao rei D. João II - em conversações com Castela 
- foi assinado um novo Tratado, o de Tordesilhas em 
7 de Junho de 1494, este sim definitivo e de extrema 
importância, tanto para a paz entre o Reino Portugal 
e a Coroa da Galiza, como a divisão das áreas de 
influência dos dois países, cabendo a Portugal as 
terras descobertas e por descobrir situadas na linha 
imaginaria que demarcava 370 léguas a oeste das 
ilhas de Cabo Verde e a Castela as terras que ficassem 
além dessa linha. O chamado “Mare Clausum,” o que 
impedia as embarcações estrangeiras, especialmente 
as castelhanas de navegar até ao mar da Guiné.
Foi graças ao rei D. João II e à sua visão estratégica 
que reconheceu a importância das informações, da 
sua detenção e monopólio, e que desenvolveu no seu 
reinado, por um lado, uma política intensiva de recolha 
de informações e, por outro, uma cerrada política de 
segredo, como património do reino. O tratado garantia 
assim a Portugal o domínio das águas do Atlântico 
Sul, essencial para permitir a ultrapassagem do Cabo 
da Boa Esperança e assim prosseguir o projeto de 
alcançar a Índia, o que foi finalmente alcançado pela 
frota de Vasco da Gama, na sua primeira viagem de 
1497-1499.
Luís de Camões resume de modo admirável o objetivo 
das informações no contexto dos Descobrimentos:
“Adivinhar perigos e evitá-los “ Os Lusíadas, Canto VI

O Sol em Gémeos, em conjunção a Marte e este em conjunção 
a Vénus, foi o impulso para o rei D. João II com o seu 
conhecimento, conseguir a assinatura do Tratado de Tordesilhas, 
com a sua escolha política e de forma escrita, apesar de todas as 
dificuldades, e Ascendente em Virgem e seu regente Mercúrio 
em Caranguejo em oposição a Neptuno, demonstrando a forma 
intensiva e minuciosa como foi feita a recolha de informações, 
para o bem maior da Nação. 
Plutão em Escorpião em trígono a Mercúrio representa o poder 
da sua realização e das negociações, neste documento escrito.
Saturno em Peixes em quadratura a Marte representa os conflitos 
e as querelas entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela até 
esta data, devido às lutas entre os dois reinos pela hegemonia 
dos mares.   
A quadratura Plutão Úrano despoletou e impulsionou a vontade 
pelas descobertas e foi muito importante para o descobrimento 
marítimo para a India, ainda que conseguido com bastantes 
dificuldades.
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PERFIL ASTROLÓGICO 

DE ANTÓNIO GUTERRES

- 3ª PARTE

1. ÚRANO
Onde se encontra o desejo de liberdade no mapa? Onde se encontra 
Úrano? Que ligação faz ao restante mapa?
Úrano, em Gémeos, na casa VI, mas muito próximo da cúspide da 
casa VII, indica individualidade, originalidade e mudanças bruscas, 
realizadas de forma inteligente e racional, na área de vida do trabalho, 
das rotinas e da saúde. É a casa do serviço, associada a Virgem, 
pelo que é no serviço aos outros e na interação com o público 
(casa VII) que António Guterres vive a sua energia de liberdade 
individual e atua com uma mente revolucionária, procurando 
aprimorar o funcionamento das tarefas rotineiras e reestruturar a 
forma de servir os outros. O trígono de Úrano ao Nodo Sul e sextil 
ao Nodo Norte, Saturno e Marte, conferem essa facilidade de unir a 
responsabilidade e bom senso à necessidade de mudar paradigmas 
e atuar na quebra de padrões da sociedade. De forma estruturada, 
e com força de vontade e iniciativa, procura compreender e aceitar 
as mudanças bruscas em prol de uma missão de vida, quebrando as 
limitações que traz do passado.

Úrano, dispositor da casa II, onde se encontra Aquário, indica que os 
seus talentos e recursos internos, o dinheiro e posses, assim como a 
sua segurança emocional e financeira, irão manifestar-se no trabalho. 
Na realidade, António Guterres dá valor à verdadeira liberdade e ao 
dinheiro ganho a favor de projetos humanitários, indicando que a 
questão das posses não é tão significativa quanto poderia parecer, 
dado o signo solar e o próprio ascendente Capricórnio.
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2. NEPTUNO
Onde encontramos o idealismo? Onde se encontra 
Neptuno? Onde António Guterres falha na sua visão de 
forma clara? Que ligação faz ao restante mapa?
Neptuno, em Balança, na casa IX, mostra potencialidades 
para o serviço humanitário, de doação ao outro, da 
compaixão e da fé espiritual em qualquer das suas 
vertentes, de forma pacifista e idealista. Sonha com a 
tolerância e a igualdade nos direitos universais. Apesar 
de António Guterres ter iniciado os seus estudos 
superiores (casa IX) na área da ciência, logo sentiu que 
precisava atribuir um significado maior ao seu trabalho 
e uma contribuição significativa para a humanidade 
(Neptuno na IX). Esse serviço esteve desde cedo ligado 
a questões de âmbito internacional. O sextil a Plutão na 
casa VIII, em Leão, reflete uma sensibilidade profunda 
colocada ao serviço de uma causa superior, que pode 
ser de defesa de situações de crise/violência (Plutão) 
em posições de poder e autoridade.
Neptuno, dispositor da casa III, confere a António 
Guterres uma mente imaginativa e intuitiva, com gosto 
pelo estudo de religiões e uma forma de comunicação 
ligada ao que sente, refletindo-se no contacto além-
fronteiras (casa IX).

3. PLUTÃO
Onde podemos esperar transformações e quando? 
Onde está Plutão? Onde está a força? Que ligação faz 
ao restante mapa?
Plutão posiciona-se na casa VIII, sua casa de 
regência, da morte e renascimento, da transformação 
que conduza à evolução pessoal, dos recursos dos 
outros, da intimidade, em Leão, signo da autoridade 
e do reconhecimento. Dispositor da casa XI, António 
Guterres traz as esperanças e chefia a grupos com 
objetivos comuns em questões intensas e profundas 
ligadas à sobrevivência, à morte, com os recursos dos 
outros nestes processos.
“Ainda que cada refugiado tenha uma história diferente 
e a sua angústia seja pessoal, todos têm em comum uma 
coragem invulgar – a coragem para não só sobreviver, 
como também para continuarem e reconstruirem as sua 
vidas.” 
Os aspetos a Plutão já foram abordados juntamente 
com o Sol, Vénus e Neptuno.

Nesta terceira e última parte iremos finalizar a análise ao perfil 
de António Guterres de acordo com o conhecimento e sabedoria 
ancestral da Astrologia. Foi uma viagem surpreendente, onde a 
minha admiração por este grande senhor foi crescendo a cada 
palavra escrita. Um orgulho lusitano de grandiosidade mundial!

Liliane Nunes 
Membro 223

4. NODOS LUNARES
Onde estão os Nodos? Qual a necessidade de criar pontes na sua vida? Que equilíbrio 
precisa? Que ligação faz ao restante mapa?
O Nodo Norte encontra-se em Carneiro Rx, o signo da iniciativa, da ação dinâmica, 
em conjunção com Marte (regente de Carneiro) na casa IV e trígono a Saturno. O 
Nodo Sul em Balança Rx, em conjunção com o Meio do Céu, sextil a Saturno, trígono 
a Úrano e oposição a Marte. Este posicionamento confere a António Guterres uma 
necessidade de agradar aos outros e dependência do outro, com tendência para 
querer viver a harmonia com todos, podendo sacrificar-se em prol de um ambiente 
diplomático. Vem aprender a colocar-se em prioridade, a ser mais corajoso, lutador 
e a valorizar-se mais. A conjunção do Nodo Norte a Marte dá força a esta iniciativa 
para o cumprimento da sua missão de vida, que deverá estar ligada a uma atitude 
mais guerreira, mas estruturada (aspetos de trígono e sextil dos Nodos a Saturno), em 
prol do que acredita como valores fundamentais de base na humanidade (casa IV). 
Para se direcionar para o seu propósito de vida deverá desprender-se das opiniões 
dos outros e não agir em função do reconhecimento, status quo ou projeção pública 
(casa X), ser diplomata (Vénus regente de Balança, na casa IV), mas de forma criativa 
e original (trígono a Úrano) através do serviço.

5. PLANETAS NOS ÂNGULOS
Onde se encontram os planetas nos ângulos? O indivíduo tem autocontrolo ou perde o 
controlo por causa dos outros? É mais virado para o público ou para uma vida privada?
Os quatro ângulos no mapa Natal (Asc, Dsc, FC e MC) são de extrema relevância para 
entendermos aspetos fundamentais da personalidade, ligando-se todos para nos dar 
uma visão de como a imagem do indivíduo  se projeta, que tipo de relacionamento 
atrairá por via dessa projeção, e como as raízes afetarão a sua evolução e carreira. 
António Guterres tem, para além dos Nodos Lunares nos ângulos do FC e MC 
já analisados, Marte, Sol e Vénus na casa IV, no FC. Três dos planetas pessoais 
encontram-se na área de vida do Lar e da Família, estimulando-o para a ação nestes 
campos. Apesar da projeção pública, nem sempre por vias fáceis e pacíficas (MC em 
oposição a estes planetas), a sua ação, a expressão do seu self e os seus recursos 
internos tinham uma base importante na raiz da sua personalidade, nas fundações 
sólidas dos seus valores familiares e da pátria. É uma figura pública que, apesar de 
todo o mediatismo à sua volta, tem como pilar fundamental e impulsionador da sua 
ação, as suas raízes.
Úrano, em Gémeos, na casa VI, mas muito próximo da cúspide da casa VII, do 
Descendente, confere amizade nos relacionamentos, assim como possíveis ruturas 
e separações inesperadas nas suas parcerias. Também indica necessidade de 
liberdade, troca intelectual e objetivos sociais no relacionamento com o outro.

6. STELLIUM
Como se manifesta? Em que casa se encontra? Que ligação faz ao restante mapa?
No mapa de António Guterres, temos um Stellium com o Sol em Touro conjunto 
(em aspeto separativo) a Marte, dispositor da casa IV, e domiciliado em Carneiro 
(signo cardinal, masculino e de fogo), seguido da conjunção do Sol a Vénus (aspeto 
aplicativo), em Touro, na mesma casa IV. O Stellium não se dá no mesmo signo.
Conforme referido anteriormente na análise do Sol, António Guterres apresenta 
uma ação dinâmica, guerreira e de liderança, na expressão do seu self e de acordo 
com os seus valores internos e externos. Toda a impulsividade e fogo de um Marte 
em Carneiro são refreados numa casa de água, por um Sol e Vénus ponderados e 
pacificadores no que respeita à gestão das suas ações, de forma profunda e intensa 
(Leão na casa VIII) e diplomata na sua projeção pública e carreira (Balança na casa X).

7. PLANETAS RETRÓGRADOS
Temos planetas retrógrados? Quais? Em que idade ficaram diretos?
O mapa de António Guterres apresenta 2 planetas retrógrados: Saturno, em Leão, na 
casa VIII e Neptuno, em Balança, na casa IX.
Saturno retrógrado, planeta regente do seu ascendente, confere a António Guterres 
uma personalidade que pode parecer muito severa e austera, muito exigente consigo 
próprio, podendo sentir-se limitado e com desafios em questões da área de vida VIII, 
da morte, transformações na evolução pessoal e nos recursos de outros. Saturno 
ficou direto durante o 1.º ano de idade, pelo que não teve implicações importantes na 
sua vida, que tenhamos conhecimento.
Neptuno retrógrado, em Balança, na casa IX, confere a António Guterres uma ilusão/
engano na sua filosofia de vida, fé, uma visão de auto-sacrifício ou de extrema fraude 
no relacionamento com os outros e na sua própria forma de expressão (Neptuno 
dispositor da casa III).  Aos 54 anos ficou direto e, logo depois, aos 56 anos viria a ser 
nomeado para o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, 
mantendo-se neste posto até 2015. A prática da sua fé e da compaixão e valores 
universais (Neptuno) direccionou-se para o mais alto cargo ao nível da ajuda 
internacional (casa IX) dando voz (casa III) na defesa dos direitos humanos (Balança) 
a nível mundial.

Touro com Ascendente em 
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de voar, mas com os pés bem 
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ISAR - International Society for 
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8. TÉCNICA DAS PREVISÕES
São vários os marcos importantes na vida de António 
Guterres. Na impossibilidade de analisar todos, salienta-
se um de bastante impacto mundial.

A 6 de Outubro de 2016, por volta das 15h00 de Portugal 
Continental, ocorreu a votação oficial e definitiva por parte 
do CSNU – Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
nomeando António Guterres como secretário-geral da 
ONU. Guterres tomou posse desse cargo no dia 1 de 
Janeiro de 2017. Ora vejamos num esquema de Triwheel, 
o mapa natal, mapa progredido e os trânsitos para a data 
da nomeação:

Verificamos vários aspetos que ocorreram 
simultaneamente. Estes posicionamentos em conjunto 
apenas decorreram nesta fase da sua vida e não se 
repetirão. Salientarei aqui apenas dois desses aspetos, 
sempre com referência às casas no mapa natal:
- O posicionamento de Vénus em trânsito a 15º de 
Escorpião na casa X e Plutão em trânsito a 14º de 
Capricórnio na casa I, ambos ativando a quadratura natal 
de Vénus a 12º de Touro na casa IV e Plutão a 14º de 
Leão na casa VIII, por oposição e trígono a Vénus natal, 
respectivamente.
Vénus, regente do MC (carreira e projecção pública) em 
Balança, é igualmente regente do Sol e da Lua em Touro. 
Ao serem activados os seus aspectos natais, quer por 
trânsito quer por progressão, impulsionam a ocorrência 
de acontecimentos externos significativos.
A activação da quadratura Vénus e Plutão (regente 
da casa XI das organizações e seus ideais) potenciou 
mudanças na carreira ligadas ao poder, a situações de 
crise de valores, numa função de diplomacia e união 
de nações com poder político. Surge como uma grande 
oportunidade de libertar a tensão existente no mapa natal 

entre uma valorização e segurança emocional nas suas 
raízes e a possibilidade de as aplicar em estruturas de 
renome com poder e controlo. Neste caso, a nomeação 
para um alto cargo mundial numa organização de união 
das nações em prol da paz, justiça e defesa dos direitos 
humanos, é uma oportunidade evidente de poder 
manifestar e defender os valores de base num cargo de 
influência enorme sobre situações de guerra e fome a 
nível mundial (Plutão em Leão).

- O Asc. progredido a 25º de Balança na casa III natal, em 
trígono com a Lua progredida a 24º de Escorpião, na casa 
XI natal, e sextil a Mercúrio/Lua natal 26º/27º Touro na 
casa V, ativando a quadratura natal entre Mercúrio/Lua e 
Saturno em Leão na casa VIII.
Este aspeto beneficia a apresentação de uma imagem 
generosa e empática de António Guterres com o 
sofrimento do coletivo, dando confiança e procurando 
trazer ao mundo a esperança. A ativação da tensão natal 
de Mercúrio/Lua a Saturno na casa VIII traz um discurso 
de compaixão e nutrição, chamando a atenção para as 
dificuldades e as situações limite em que vivem muitos 
povos e a necessidade de aliviar o seu sofrimento. Um 
cargo em que a sua voz é de extrema importância.
No seu discurso no dia 6 de outubro de 2016, falou em 
gratidão pela sua nomeação e em “humildade necessária 
para servir (…) os mais vulneráveis, as vítimas dos conflitos, 
(…) da pobreza”. E, finalizou, com uma palavra especial aos 
portugueses, à sua pátria, agradecendo todo o apoio para 
esta nomeação.
António Guterres é sem dúvida um fenómeno de 
generosidade em ação a nível mundial, sem nunca perder 
de vista as suas raízes, na Aldeia de Donas, no concelho 
do Fundão.
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APRENDIZAGEM, VALORIZAÇÃO E AÇÃO: MERCÚRIO, VÉNUS 
E MARTE
O dispositor do mapa é Mercúrio, pela concentração de planetas 
em Gémeos. O intelecto é a linha condutora das principais ações 
na vida do génio. Mercúrio, o Mensageiro. Como Pessoa. E a sua 
“Mensagem”.

Mercúrio a 17º19’ de Caranguejo e na nona casa confere à sua 
atividade comunicativa e intelectual um caráter introspetivo, 
ligado às emoções. A memória e a imaginação proliferam em 
terreno canceriano, frequentemente com sentimento. Tal como 
já referido, por este ser o regente do seu signo solar. A sua poesia 
reflete esta conjugação. A aptidão poliglota e de relacionamento 
com o estrangeiro, que lhe serviram de base para todos os 
potenciais que desenvolveu, a começar pelo de correspondente 
comercial internacional, passando pelo de tradutor e escritor, e 
sem esquecer o de astrólogo, derivam do posicionamento em 
casa sagitariana.

O aluno em Pessoa despertou em tenra idade e era ávido. 
Começou a aprender línguas com a sua mãe e tornou-se 
bilingue luso-anglófono na África do Sul, onde frequentou 
o colégio de freiras irlandesas e a Durban High School. No 
retorno, matriculou-se na Durban Commercial School e, em 
1903, candidatou-se à Universidade de Capetown. Foram-lhe 
atribuídas várias distinções ao longo dos estudos. O seu espírito 
inquisitivo lançou-se em matérias como a filosófica e literária, 
passando pela esotérica, e chegou a desistir em pouco tempo do 
Curso de Letras por crer que não lhe vinha acrescentar à vontade 
de saber, aprofundada por autoaprendizagem.

O regente de Caranguejo, a Lua, vem reforçar toda a relevância 
deste posicionamento ao apontar para a direção de vida, 
no Meio do Céu e em Leão. O brilho deste artista assenta no 
relacionamento destes astros.

ANÁLISE DE MAPA ASTRAL DE 

FERNANDO PESSOA - 2ª PARTE
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Mercúrio faz quadratura à conjunção de Marte com Úrano. 
Marte tensiona-o, tornando as suas palavras mais rudes na 
reação a certas comunicações que o tenham inflamado. O 
desafio uraniano acentua-lhe a excentricidade ideológica 
e o temperamento inquietante, afastando a diplomacia e 
podendo trazer alguma insensatez e vaidade dogmática 
e intelectual. O seu opinatismo político (também como 
comentarista) e até mesmo reação antirregime salazarista 
refletem estas tensões: “[…] Este senhor Salazar / É feito de 
sal e azar. […]” - s.d. Da República (1910 - 1935). Lisboa: Ática, 
1979. 1.ª publ. in Diário Popular , Lisboa, 30 Maio e 6 Junho 
1974. 

NOTA DA AUTORA

Dada a extensão do artigo original, foram efetuados cortes 
ao conteúdo, pelo que remeto para a versão integral, a ler em: 
https://www.facesisabelguimaraes.com/artigos
(secção final, Alunos – Mapas Astrológicos de Personalidades).

Orpheu / Fonte: Google Imagens

Apaixonada desde cedo pelas 
letras e pela comunicação 
universal, concluiu Licenciatura 
em Tradução e Interpretação 
nos anos noventa, área em que 
trabalha até à data. Numa ânsia 
constante de saber, fez outros 
cursos de línguas e de técnicas 
de gestão, bem como o de 
Escrita Criativa e o Certificado 
de Competências Pedagógicas 
(CCP). Paralelamente, e porque 
a essência escorpiónica assim 
chama, obteve formação 
em Cristaloterapia (Nível III), 
Reiki (Nível III), Radiestesia, 
Cosmovisão Maia, Tarot, 
Astronomia, Astrologia (Nível 
II), entre outros. Pratica Yôga, 
Mantras, Leitura, Dança e Canto 
Coral Clássico. Adora Música. 
É também fascinada pelo 
cosmos, pela simbologia e o 
transcendente, transculturalmente 
e, sobretudo, remontando a 
tempos antigos. 

Carla Barba-
Rôxa 
Membro 346

Em Orpheu, que surgiu numa época de grande instabilidade política, Pessoa 
publicou poemas como “Ode Triunfal” e “Opiário”, sob o heterónimo de 
Álvaro de Campos e que escandalizaram a sociedade da época, que apelidava 
os participantes da revista de “loucos”. Como crítico literário, a acutilante 
e impaciente influência marciano-uraniana fazia-se também notar: “Mas 
voltemos, acusadoramente, ao caso. O Sr. Lopes Vieira é um criminoso. É-o 
por três razões. Está estragando, com o seu gato-por-lebre de simplicidade, 
o rudimentar senso estético de crianças, que, mesmo que sejam só duas, 
são classificáveis de inúmeras, ante o horror do crime. […]” A Naufrágio de 
Bartolomeu, in Teatro: Revista de Crítica, n.º 1. Lisboa, 1-3-1913
Vénus a 15º16’ de Gémeos na casa VIII: a criatividade, tendências afetivas e 
relacionais revestem-se de caráter arguto, necessitando de informação, 
sendo percetivas e adaptáveis. É isto que torna este nativo feliz: comunicar 
com profundidade. Na esfera pessoal, será alterável, com relacionamentos 
com tendência para mais superficiais ou transitórios. O regente deste cenário 
encontra-se na casa seguinte, a nove, e em Caranguejo, o que dará a esta 
vertente um caráter tanto patriota como internacional. Com a influência da 
casa escorpiónica, há uma capacidade de transformação nos relacionamentos, 
que pode gerar medo de perda. Os ganhos financeiros poderão advir de uma 
intuição comercial apurada e de heranças. Recebeu a da avó Dionysia, pelo 
menos. Teve incursão em vários negócios, individuais ou com sócios. As perdas 
é que podem ter estado presentes aqui também (a sua mãe preocupava-se em 
ele não ser capaz de formar um lar, por não ter possibilidades financeiras).

Ophelia / Fonte: Google Imagens

Ora, na área do relacionamento amoroso, a única mulher conhecida (ainda 
que posteriormente, para muitos) da vida do poeta é Ophelia Queiroz. Teve 
dois períodos de relacionamento com ela, mas talvez mantendo muitas vezes 
a distância, encurtada pelas cartas que lhe escreveu e nas quais a mima 
como uma criancinha, pois ela tinha somente 19 anos quando se conheceram 
nos escritórios da baixa lisboeta, onde ele trabalhava como tradutor de 
correspondência comercial, aos 32 anos, e ela entrou como datilógrafa. 
A correspondência entre ambos revela grande pureza e doçura, tendo Ophelia 
sido provavelmente a única a conhecer-lhe um lado diferente do melancólico e 
introspetivo ou inquisitivo.
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Foi o seu alvo de amor venusiano com mistura 
escorpiónica: “Meu Bebé pequeno e rabino: […] Quando 
nos poderemos nós encontrar a sós em qualquer parte, 
meu amor? Sinto a boca estranha, sabes, por não ter 
beijinhos há tanto tempo... Meu Bebé para sentar ao 
colo! Meu Bebé para dar dentadas! Meu Bebé para... […] 
Um beijo só durando todo o tempo que ainda o mundo 
tem que durar, do teu, sempre e muito teu Fernando 
(Nininho).” 5.4.1920 - Cartas de Amor. Fernando Pessoa, 
Lisboa: Ática, 1978 (3.ª ed. 1994). Escreveu, também, 
antagonicamente, pois ocultava a exposição romântica, 
por julgar talvez incompatível com a sua missão relativa 
à obra: “Todas as cartas de amor são Ridículas. / Não 
seriam cartas de amor se não fossem / Ridículas.” 21-10-
1935 - Poesias de Álvaro de Campos. Fernando Pessoa. 
1.ª publ. in Acção, n.º41. Lisboa: 6-3-1937.

Este Vénus faz conjunção com o Sol, revelando o seu 
poder de fazer os outros felizes, pela profundidade de 
sentimentos. O seu romantismo advém daqui. Apesar 
da sua imagem introvertida, Pessoa, segundo os mais 
chegados, era dócil e brincalhão. Brincava, como se vê, 
com Ophelia, fazia partidas à irmã, ficava em galhofa 
e conversas com os irmãos até às tantas e tinha uma 
paciência infinda com os sobrinhos, com os quais 
se divertia imenso. Faz trígonos com Marte e Úrano, 
também. A sua veia artística beneficia com este trígono 
marciano. Este seu lado divertido e sensual também. 
Ele sabe como fazê-los trabalhar para conquistar. 
Marte confere aqui dinamismo. Úrano vem inflamar 
com esta espontaneidade e dramatismo. Os seus 
relacionamentos serão tudo menos comuns, cheios de 
energia, e será considerado popular. Pessoa valorizava 
extremamente os seus relacionamentos ou as suas 
fusões, que o ajudaram a atingir muitas metas na vida e 
contribuíam para o seu equilíbrio. Vénus bem aspetado 
a Úrano e Marte justifica-lhe também a sua paixão pela 
música clássica (influenciada também provavelmente 
pelo seu pai, musicólogo).

Marte a 14º54’ de Balança na casa XII: ainda na esfera 
pessoal, a ação de Marte é aqui suavizada pelo signo 
de Balança, podendo dar origem, contudo, a hesitações 
típicas. Adiava continuamente a publicação da sua obra, 
dizia que andava a organizá-la: “Tenho porém certeza 
de que por mais tempo que ele vivesse, acharia sempre 
que não era a altura”, afirmou a meia-irmã Henriqueta. 
Poderão também advir controvérsias com eventuais 
parceiros, astutamente decididas com estratégia e 
ponderação. Ophelia chegou a zangar-se com ele por 
suspeitar existir outra mulher, que ele soube refutar na 
escrita. A posição na casa da transcendência do zodíaco 
impele a fazer pelo bem da humanidade, para a qual 
Pessoa trabalhava conscientemente, de dentro para fora. 
A fusão da energia marciana com o desejo de inovação 
uraniano permite-lhe um grito de independência, 
imprevisibilidade e o ser revolucionário, roçando quase 
o anarquismo. O benefício plutónico torna-o destemido 
e confere-lhe um alto grau de evolução, capaz de usar 
o oculto em prol da humanidade, além da capacidade 
de regeneração pessoal e do que o rodeia, ativamente 
e num ponto de vista construtivo; destrói para 
construir, através da luz do conhecimento, qual Shiva, 
conscientemente e com profundo insight.

“Agora, tendo visto tudo e sentido tudo, 
tenho o dever de me fechar em casa no meu 
espírito e trabalhar, quanto possa e em tudo 

quanto possa,
para o progresso da civilização e 
o alargamento da consciência da 

humanidade.”

OTIMISMO E ESTRUTURA: JÚPITER E SATURNO
Passamos a cintura de asteróides e chegamos 
aos planetas sociais. Júpiter destaca-se por ser o 
único planeta do Hemisfério Norte e praticamente 
domiciliado. A 28º47’ de Escorpião, em grau anarético 
da casa um para a dois, expande a sua vontade de 
estudar os mistérios mais intrínsecos da vida e de ir para 
lá do comummente sabido. A proximidade de Sagitário 
favorece o desenvolvimento da mente mediante os 
estudos e a experiência das viagens e no ou com o 
estrangeiro, com entusiasmo e alguma inquietação. 
Devido à sua retrogradação na altura do nascimento do 
nativo, provavelmente, na fase precoce da vida, não terá 
sido fácil seguir a sua fé, o seu caminho, ou os estudos. 
Terá havido falta de rendimento em vidas antecedentes 
devido a desperdício ou limitação, ou então excesso de 
confiança, que não levou ao sacrifício necessário para 
o êxito. Observando a tabela das efemérides, em que 
um dia (de retrogradação) corresponderá a um ano, só 
a partir dos 41 anos é que o movimento de Júpiter terá 
ficado direto na sua vida. Nesse ano, debitava poemas 
sob a capa de Álvaro de Campos e retomou o namoro 
com Ophelia (e.g.).

Fé e sabedoria. É o que este primeiro planeta a erguer-
se após o ascendente escorpiónico lhe atribui, para um 
progresso espiritual positivo e expansão da consciência, 
visando também a sua transposição para o coletivo. A 
sua natureza expansiva, entusiasta e espontânea faz 
ponte neptuniana com a índole psíquica e intuitiva, 
com base na compaixão. O trígono com Saturno auxilia 
na sua responsabilidade e integridade, promovendo a 
prudência e a capacidade de coordenação de várias 
tarefas. A sua faceta pública é favorecida por este 
trígono, que beneficia ainda a sua boa reputação 
(poderia ter sido político se levasse mais avante do 
comentarismo o seu papel e nesta área).

Saturno pré-domina o seu Meio do Céu, a seguir à 
Lua, estando ainda em conjunção ao mesmo, a 4º04’ 
de Leão também, e em exílio, o que implicará alguma 
indolência, rigidez e impaciência (que transparecia nas 
suas críticas, por exemplo), ou concentração no ego, 
confirmado com Leão a focar a direção de vida e a 
relevância que daria ao seu Self. Que poderia dizer-se 
ser algo soturno? Ser ermita seria também necessário 
para o cumprimento do seu dever. Este de brilhar para 
iluminar. Como o regente da casa, o Sol, que o faz no 
cenário da comunicação com sentido e propósito e um 
raio leonino deste talento artístico.

De aspetos principais, além do trígono com Júpiter, 
faz sextil com Neptuno e Plutão. Os benefícios destes 
sextis são fulcrais no seu percurso, pois o primeiro, 
em que idealismo, honestidade e responsabilidade 
são denominativos, confere-lhe lucidez e leva até às 
pesquisas exaustivas e secretas, ao misticismo e ao 
estudo do oculto.

“Ler a sina ou descobrir a personalidade através dos ossos 
da cabeça tinham sido experiências de pequeno”, relata 
Henriqueta. O segundo permite-lhe controlar o seu poder e 
explorar mais além as forças ocultas, mágicas. O ocultismo 
e o misticismo fascinavam-no, sobretudo a Maçonaria e a 
Rosa-Cruz, que defendia publicamente contra ataques por 
parte da ditadura do Estado Novo.

directa de Mestre a Discípulo, nos três graus menores 
da (aparentemente extinta) Ordem dos Templários de 
Portugal.”
Escreveu ainda sobre a compreensão crítica dos 
fenómenos da mediunidade e do espiritismo. Relatou 
em carta à sua Tia Anica ter começado a ser médium e 
a redigir escrita automática. Foi apreciador da teosofia; 
traduziu, em 1916, A Voz do Silêncio, de Helena 
Blavastsky. Apreciou ainda o Hermetismo. Estudou 
e fez incursões sobre filosofia, ciências humanas, 
ciências ocultas, metafísica, o divino.

Interessou-se profundamente por Astrologia, tendo 
traduzido o poema “Hino a Pã” do famoso ocultista e 
astrólogo Aleister Crowley. Escreveu-lhe a comunicar 
alguns erros que tinha lido numa sua publicação inglesa 
relativa ao horóscopo e Crowley ficou impressionado a 
tal ponto que veio a Portugal conhecê-lo pessoalmente.

Selo de Salomão / Fonte: Google Imagens

Mandala Astral / Fonte: Google Imagens

Foi convidado pelo Conselho Magistral do Neopaganismo 
Português a escrever o volume introdutório da sua 
propaganda exterior, no qual escreveu: “Eu sou um pagão 
decadente, do tempo do outono da Beleza, do sonolecer  
[?] da limpidez antiga, místico intelectual da raça triste 
dos neoplatónicos da Alexandria. Como eles, creio, e 
absolutamente creio, nos Deuses, na sua agência e na 
sua existência real e materialmente superior. […]” O seu 
heterónimo Alberto Caeiro veiculava este paganismo. 
Relativamente ao gnosticismo, escreveu, em Nota Biográfica 
de 1935, ser: “Cristão gnóstico, e portanto inteiramente 
oposto a todas as Igrejas organizadas, e sobretudo à Igreja 
de Roma. Fiel, por motivos que mais adiante estão implícitos, 
à Tradição Secreta do Cristianismo, que tem íntimas relações 
com a Tradição Secreta em Israel (a Santa Kaballah) e com a 
essência oculta da Maçonaria. […] Iniciado, por comunicação 

Fernando Pessoa e Raphael Baldaya / Fonte: Google Imagens

Sob o sub-heterónimo Raphael Baldaya, The Astrologer, 
escreveu o Tratado de Astrologia. Elaborou o seu mapa 
astrológico e consultava-se constantemente. Criou 
um mapa astral para cada um dos seus principais 
heterónimos. Escreveu centenas de páginas sobre 
Astrologia, incluindo ensaios, cálculos, esquemas, 
sistematizações e mais de mil mapas de personalidades. 
Enviava os encomendados pelo correio. Não há 
registo de consultas presenciais. Do ensaio em inglês 
“Erostratus”: “A astrologia é verificável, se alguém se der 
ao trabalho de a verificar. A razão por que os astros nos 
influenciam é uma questão a que é difícil dar resposta, 
mas não é uma questão científica. A questão científica 
é: influenciam ou não influenciam? A «razão por que» é 
metafísica e não tem que perturbar o facto, a partir do 
momento em que descobrimos que é um facto. ”
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Sobre a conjunção da Lua com Saturno (que tem no seu 
mapa) pelo próprio autor: “A conjunção da Lua e de Saturno 
é uma das grandes dificuldades da astrologia séria. Ambos os 
planetas têm a denominação de frios, mas as suas naturezas 
são radicalmente opostas, de modo que o mal que podem fazer 
um ao outro contém elementos de eleminação e neutralização. 
Lembremo-nos que Saturno é, ao mesmo tempo, o planeta da 
Tristeza, do Destino, e […] A conjunção com a Lua, planeta da 
Imaginação, […] tem pois um resultado certo – lançar sobre a 
vida do indígena um manto de desolação, de timidez e de fundo 
sonhador e tediento. Imaginação inquieta, ambição insaciável 
sempre e sempre inquieta, grandes alterações na vida, grandes 
reveses e subidas…”. Saturno faz ainda conjunção ao Nodo 
Norte e ao “Médium Coeli”, impondo estruturação para 
atingimento da direção e do propósito de vida. Pelo autor 
nos “Aspectos em acção em 1916” para Raul Leal: “(Nota: os 
aspectos do Médium Coeli representam cousas que o Destino 
impõe, sem que seja possível a intervenção da vontade e sem 
que representem estádios no desenvolvimento do carácter e do 
destino inferior.)”

Foto Tratado Astrologia / Obra em Prosa de Fernando Pessoa – A Procura da 
Verdade Oculta – Textos filosóficos e esotéricos, Prefácio, organização e notas 

de António Quadros, Publicações Europa-América 2/3
Continua na próxima edição...

Designed by Freepik
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“Não se acomodem ao mundo como é, à sociedade como a 
encontram, à vida como vo-la mostram. Mas restituam ao 
mundo a beleza das origens, à sociedade a justiça que a 
torna possível, à vida o ideal que a transforma e enriquece 
(…) Abandonem os caminhos de prestígio que a si próprio 
se alimenta e que deixa o coração vazio. Não procurem 
senão a alegria pelo que são e realizam. Construam a vossa 
própria vida.” 
Fonte: alínea 2 da bibliografia

Nesta segunda parte desta análise astrológica do tema 
natal de Maria de Lourdes Pintasilgo, iremos analisar a 
diferença na utilização do sistema de casas, com incidência 
nos posicionamentos a considerar com o sistema de signos 
inteiros.
Este sistema tem vindo a ganhar adeptos com o ressurgir de 
abordagens mais tradicionais e despertou a minha curiosidade, 
tendo-o vindo a experimentar em comparação com o sistema 
de casas Placidus. Neste trabalho, relacionando com os dados 
bibliográficos desta figura da história portuguesa recente, 
tentaremos demonstrar a validade deste sistema.

SISTEMA SIGNOS INTEIROS
Este sistema de casas é um método de divisão de casas que 
utiliza o signo ascendente como a primeira casa, sendo as 
restantes casas associadas a cada signo por ordem zodiacal, 
sendo cada casa atribuída a um signo. (tradução da autora 
daqui: http://theastrologydictionary.com/w/whole-sign-house-system/

Um dos aspetos mais marcantes deste tema natal é, sem 
dúvida o stellium no signo de Capricórnio, bem demonstrativo 
da perseverança e capacidade de concretização desta 
personalidade, que embora controversa, viu estas capacidades 
reconhecidas pela generalidade dos seus pares. Foi o facto de, 
no sistema Placidus, encontrarmos esta forte conjunção na  
casa V, que me intrigou e me levou a considerar a hipótese 
de utilizar o sistema de signos inteiros onde verifiquei que o 
stellium se deslocaria para  a casa VI, o que me parece fazer 
bastante mais sentido tendo em conta a personalidade de 
Pintasilgo sendo a casa VI, a casa do serviço. A sua ligação 
às instituições religiosas, com as quais colaborou, tem muito 
mais de sentido de serviço, senso de utilidade do que sentido 
de fé religiosa. Assim como a sua capacidade de produção 
reconhecida em várias das suas atividades também sustenta 
este posicionamento na casa VI. Também podemos validar 
esta escolha pelo facto de existirem indícios de que teria traços 
de hipocondria, natural em mapas com posicionamentos na 
sexta casa. O seu primeiro cargo governamental acontece em 
1 de outubro de 1974, enquanto Ministra dos Assuntos Sociais, 
onde realizará reformas no Serviço Nacional de Saúde, no 
sentido de alargar o direito de acesso a todos os cidadãos, o 
que reforça o significado de estreita ligação com um eixo do 
serviço (casa VI/XII) forte no seu mapa.

Sendo o signo ascendente Leão, o facto de ter um tão forte 
posicionamento na casa V, indicaria uma personalidade com 
características leoninas bem marcantes, o que não parece ser 
consistente com o que conhecemos desta pessoa. Parece que 
era uma criança alegre que cantava o dia inteiro, mas quando 
por volta dos 6 anos o pai abandonou a família, desenvolveu 
um sentido mais reservado, como forma de se proteger da 
crítica social da altura. Este signo ascendente, embora com 
esta tónica mais reservada, combinado com o significado do 
poderoso stellium em Capricórnio, pode ser entendido como 
base da sua capacidade de brilhar, através do esforço do 
elemento Terra, chamando a si a atenção por onde quer que 
passasse.

Um tão forte stellium no signo de Capricórnio poderia indicar 
uma submissão à ordem estabelecida, caso o Mercúrio 
em Aquário não a conectasse com um tipo de pensamento 
aquariano. Uma mente livre de paradigmas e dogmas foi 
uma das suas marcas. Uma ambivalência que lhe valeu a 
suspeita das várias fações políticas por nunca se enquadrar 
nos dogmas da época. No sistema de signos inteiros, Mercúrio 
surge na casa VII, sendo que no sistema da Casas Iguais e 
em Placidus, este posicionamento surge na casa VI, onde me 
parece perder um pouco das características que ganha na casa 
VII quanto à facilidade de argumentação e criação de alianças. 
A sua facilidade de comunicação com os mais variados 
grupos políticos e religiosos, reconhecida pelo seu percurso 
é bem demonstrativa de um Mercúrio na sétima casa, onde 
ganha sentido de cooperativismo e de criação de alianças. A 
sua escolha de mudar as mentalidades, não pelo confronto 
puro, mas pela mudança interior também fica evidenciada não 
só pela dominância capricorniana como pela capacidade de 
inovar no diálogo demonstrada por um Mercúrio de sétima 
casa.

SATURNO E O LEGADO

DE MARIA DE LOURDES

PINTASILGO - 2ª PARTE
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Outra grande diferença na comparação entre os três tipos de sistemas de casas, 
surge quanto à posição de Úrano, que no sistema de signos inteiros se coloca 
na casa IX em vez da posição na casa VIII nos outros dois sistemas referidos. 
Ora, sendo Úrano, uma marca de inovação e estando a casa IX associada ao 
ensino superior, este posicionamento sustenta alguns dos eventos biográficos 
de Pintasilgo. Começando pela sua inusitada escolha quanto ao seu percurso 
académico, escolhendo um curso maioritariamente masculino, quer até pelo 
facto de ter ingressado nos estudos superiores na idade de 17 anos, o que sugere 
uma postura bem mais uraniana e coincidente com este posicionamento na casa 
IX. Outro dos assuntos descritos pela nona casa são as viagens e os contactos 
com o estrangeiro – outro dos factos confirmado pela sua biografia, onde 
encontramos múltiplas referências a viagens ao estrangeiro, numa época em 
que o nosso país se encontrava bastante fechado ao contacto exterior, o que lhe 
terá trazido a abertura a novos horizontes bem além dos limites da mentalidade 
portuguesa da época. Este facto parece explicar a questão da sua imediata 
aceitação dos valores da Revolução Portuguesa de 1974. Conta-se que recebeu a 
notícia enquanto estava num retiro religioso em Taizé e que, de imediato, acolheu 
os novos valores e ideais propostos pelo MFA.  Em julho de 1975 é convidada 
para embaixadora de Portugal na UNESCO, sendo a primeira mulher portuguesa 
a desempenhar este cargo. Esta nomeação, entre muitas outras, é demonstrativa 
de assuntos da casa IX e o seu prestígio internacional fundamenta claramente 
este posicionamento em detrimento do mesmo na casa VII.

“É desse tempo [que] vem o meu interesse pela transformação das estruturas e 
das instituições, a par da mudança dos corações e das mentalidades”
fonte: alínea 2 da bibliografia

Carmen Ferreira 
Membro 44
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A OPOSIÇÃO DE PLUTÃO A MARTE E VÉNUS
Este é outro dos temas com maior impacto no tema natal de Pintasilgo e 
descreve bem uma das marcas do seu percurso pessoal e político. Este é, 
astrologicamente falando, um aspeto marcante independentemente das casas 
ou signos a considerar. Esta forte oposição surge no eixo das casas V /XI no 
sistema de Casas Iguais e Placidus, e, no sistema de Signos Inteiros, no eixo VI/
XII. Mas como referido anteriormente, a posição no eixo do serviço parece fazer 
bem mais sentido do que no eixo da identidade.
Focaremos, por isso, a força desta oposição relacionando-a com uma das marcas 
do percurso desta personalidade que distribui a sua ação quer em temas da casa 
XII, pela ligação às Instituições Religiosas, que começou bem cedo na sua vida, 
quer pela sua ligação ao ativismo político que poderia estar relacionado com um 
posicionamento na casa XI.
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O confronto com o poder estabelecido, mesmo dentro 
da sua ligação à Religião, foi uma das suas marcas e 
esta oposição de Plutão a dois planetas pessoais deu-
lhe essa força  para enfrentar os poderosos inimigos 
que as suas ideias lhe fizeram ganhar.
O posicionamento de Plutão, em especial considerando 
que nasceu precisamente um mês antes do seu 
descobrimento por Clyde Tombaugh, é no casa XII, 
especialmente significativo. Nesta casa, a ligação aos 
valores espirituais e humanista é forte e a habilidade 
para dissolver velhos padrões inconscientes e ir de 
encontro aos novos ainda que sacrificando aspetos 
pessoais, associados aos dois planetas pessoais, 
relacionados com a conquista de prazer, Vénus, e à 
iniciativa pessoal, Marte, à submissão do sentido de 
dever com o Coletivo. Quando em 1962, abandona o seu 
percurso profissional na Engenharia para se entregar ao 
trabalho do Graal, movimento de inspiração cristã com 
sede na Holanda, dá a este posicionamento no eixo do 
serviço, um significado mais profundo.

Bibliografia: 
» 1. Avelar, H. & Ribeiro, L. Retratos Astrológicos de 100 
Portugueses Famosos, 1.ª Edição, Vogais & Companhia, 
Edições, Lda ,Cascais. (2010)
» 2. Mota S._Maria de Lourdes Pintassilgo e a Sociedade 
Portuguesa.pdf (pág 32)

CONCLUSÃO
Uma vida como a de Maria de Lourdes Pintasilgo, e o 
acesso a tantos dados biográficos verificáveis é uma 
fonte abundante de possíveis análises astrológicas, e 
esta contribuição é apenas uma das muitas possíveis. 
A predominância do elemento Terra no mapa desta 
personalidade, com seis planetas em signos deste 
elemento contribuiu para a vasta quantidade de 
trabalho que desenvolveu e que poderia ser analisado 
à luz de várias técnicas astrológicas. O facto de ter sido 
a primeira mulher portuguesa a integrar um governo, e 
depois a primeira e única até à data presente a chefiar 
um executivo, dá-lhe um direito especial à nossa 
atenção.

Tal como referido na primeira parte deste artigo, a 
escolha deste tema deve-se em especial à circunstância 
de estarmos a viver tempos tão marcadamente 
Saturninos e Capricornianos. Fica assim a homenagem 
a este signo do Elemento Terra, senhor natural da Casa 
X, das concretizações, pretendendo ter demonstrado 
alguns traços das personalidades capricornianas e de 
como o seu contributo para o nosso mundo pode ser 
tão relevante. No ano em que Lourdes Pintasilgo, figura 
marcante e pioneira da cena política e social portuguesa. 
que escolheu como epitáfio na sua pedra tumular, “Fiz 
de Deus o centro da minha vida.” faria 90 anos, faz 
ainda mais sentido a escolha deste trabalho. Espero ter 
contribuído não só para uma pequena homenagem a 
esta mulher como para alguma reflexão a respeito da 
utilização de diferentes sistemas de casas para uma 
visão mais ampla das leituras astro psicológicas.
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1. INTRODUÇÃO
Nunca pensei escrever um texto como este, contudo, a vida é 
repleta de surpresas e imprevisibilidades. Acedi ao convite da 
vida e aqui estou eu, a partilhar, de forma combinada, duas das 
minhas paixões: nutrição e Astrologia.

Os meus percursos na Astrologia e na nutrição começaram 
há muitos anos. Desde cedo, apaixonei-me pela Astrologia, 
comecei por uma breve introdução à Astrologia védica, quando 
aprendi a técnica de meditação transcendental, a qual pratico, 
diariamente, duas vezes por dia, desde 1991. Aprendi a meditação 
transcendental com o meu professor, Jorge Angelino, que é 
astrólogo védico.

Tenho a formação de técnico agrícola, profissão que nunca 
exerci, no entanto, sempre gostei de fazer a minha horta.

Em Dezembro de 1991, entrei na área da nutrição/alimentação 
celular, como cliente. Foi uma experiência com excelentes 
resultados, pelo que, decidi fazer parte dessa comunidade e 
fazer carreira nesta área.

Na altura, tinha eu 27 anos e, não obstante, um ser algo estranho, 
para os parâmetros daquela época; conseguia visualizar uma 
tendência crescente nesta área da alimentação. Assim, iniciei 
um novo ciclo de vida, aquando do meu retorno de Saturno, o 
qual se encontra na casa VI, no signo de Aquário, do meu mapa 
natal.

Esta carreira apaixonante passou por várias fases. No início, 
tive que lidar com o descrédito e a desconfiança, inerentes a um 
processo pioneiro de inovação, esta era uma nova e diferente 
forma de alimentação.

Para mim, o tempo é o melhor mestre e o planeta Saturno, 
regente do tempo e da estrutura, está muito presente no meu 
mapa natal.

Hoje, no momento em que escrevo, já decorreram 28 anos desta 
aventura pelo mundo da nutrição e o saldo é muito positivo, pois 
as críticas transformaram-se em créditos e a desconfiança em 
confiança. Sinto-me muito satisfeito e entusiasmado por ter 
confiado e apostado na minha intuição e visão futurista.

A Astrologia tem estado na minha vida, de uma forma orgânica, 
crescente e apaixonante. Foi um processo muito forte, de tomada 
de consciência, de autoconhecimento e compreensão de mim 
mesmo e do outro. Reconheci e integrei a minha identidade e 
desde esse momento, comecei a relacionar a minha identidade 
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A NUTRIÇÃO HUMANA E

AS ERAS ASTROLÓGICAS
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com o meu propósito de vida, a minha missão, o meu trabalho 
e a minha carreira, de acordo com meu mapa natal.

Este caminho de análise pessoal foi-se transformando 
orgânica e gradualmente em investigação.

Estou muito contente e entusiasmado por fazer este projecto 
de estudo sobre nutrição e Astrologia, duas áreas que me 
fascinam e trazem muito valor ao meu ser e à minha vida.

Há 2 anos, conheci a “ASPAS – Associação Portuguesa de 
Astrologia”, onde me inscrevi como membro e, em seguida, 
comecei a fazer o curso de Astrologia na escola “Faces”, 
ministrado por Isabel Guimarães, o que me permitiu integrar 
uma estrutura séria de aprendizagem profissional, nesta área.

Sinto uma profunda gratidão por ter conhecido a minha 
professora de Astrologia, Isabel Guimarães, que se tem 
dedicado de corpo e alma à credibilização da Astrologia, quer 
a nível local, quer a nível nacional e internacional. Expresso, 
aqui, a minha gratidão e admiração e qualifico-a, de coração, 
por todo o seu trabalho desenvolvido, doação, entrega e 
dedicação à causa da Astrologia.

Agradeço-lhe por todo o conhecimento que tem partilhado 
com os seus alunos e colegas astrólogos. Agradeço também 
à minha turma de estudos, pelos momentos fantásticos que 
partilhámos e vivenciámos, nas aulas, ao longo de 2 anos. 
Muito obrigado.

No fim do terceiro ano da formação profissional de Astrologia, 
todos são convidados a fazer um trabalho de investigação, 
para apresentar no final de curso. Aceitei o desafio e aqui 
estou eu, a partilhar a minha experiência e conhecimento, na 
área da nutrição e Astrologia.

Este trabalho serve para me expressar, de acordo com a minha 
essência, transmitindo o meu sentir, pensar e experiências 
vivenciadas, nesta viagem cósmica, chamada vida.

Confesso que, não foi nem é uma tarefa fácil, pois obriga-
me a sair da minha zona de conforto, a estudar, pesquisar, 
investigar, aprofundar e reflectir sobre o que leio, escuto, 
sinto, penso e intuo. O resultado é sempre um crescimento 
e valorização pessoais que tanto aprecio, por isso, muito 
obrigada, pelo convite.

Nascido em Vila Real.

Formando pela Escola Agrícola 
da Régua (Rôdo) como técnico 
agrícola, com estágio de vinhos 
em França.

Aprendeu a técnica da meditação 
Transcendental, e teve a 
oportunidade de começar a 
trabalhar na Herbalife Nutrition, da 
qual é o membro mais antigo de 
Portugal. 

A paixão pela astrologia começou 
aos 27 anos através do seu 
professor de meditação, astrólogo 
Védico em Portugal, e tirou o 
Curso de Formação Profissional 
em Astrologia pela Escola Faces 
Isabel Guimarães estando 
atualmente a realizar o Master.

Membro da Aspas - Associação 
Portuguesa de Astrologia.

2. INTRODUÇÃO ASTROLÓGICA SOBRE MIM, O MEU PROPÓSITO E 
MISSÃO DE VIDA
Pertenço ao signo de Balança. O meu signo lunar é Balança. Nasci numa 
lua nova. O Sol e a Lua encontram-se na casa 2, que abre com o signo de 
Balança, sendo que o regente da casa 2, e de Balança, é Vénus. No meu 
mapa natal, a Vénus encontra-se na casa 12.

Sou ascendente Virgem e o seu regente, Mercúrio, está na casa 2, no signo 
de Balança. Tenho Plutão e Úrano, na casa 1, no signo de Virgem.

Sinto que o planeta Úrano, na casa 1, me traz a tecnologia, a inovação, a 
tendência de fazer as coisas de forma diferente, a visão do futuro, a quebra 
de padrões e tradições. Já o planeta Plutão, traz-me a transformação e a 
metamorfose profunda com renascimentos incríveis. Com este planeta, fui-
me tornando, ao longo da vida, num agente de transformação ou catalisador 
de transformação.

Ao longo do estudo e experiência com a Astrologia, fui sentindo que, tanto 
Plutão como Úrano, no signo de Virgem, me impelem para a transformação 
e inovação visionárias, na área alimentar e da saúde.

Na casa 2 do meu mapa natal – casa dos recursos económicos e da auto-
valorização – tenho 3 planetas: Lua, Sol e Mercúrio, o que significa que os 
meus recursos económicos estão ligados à comunicação e nutrição e o 
brilho do meu ser está nesta área de recursos financeiros. Talvez por isso, 
gosto tanto de ganhar dinheiro.

A minha casa 10 abre no signo de Gémeos, cujo regente, Mercúrio, se 
encontra na casa 2, no signo de Balança – o que me confere um certo à 
vontade em comunicar e transmitir conhecimento à sociedade, quer seja 
através de e-mail, cartas, palestras, quer seja através de formação.

A minha casa 6 abre com o signo de Aquário, na qual tenho o planeta 
Saturno. Aqui, sinto que o signo de Aquário na casa 6 (casa associada ao 
signo de Virgem) representa a inovação e visão futurista, através do uso de 
tecnologia avançada, nas áreas da saúde e alimentação.

Saturno representa a responsabilidade, a mestria, advinda com o decurso do 
tempo. Se formos persistentes, nos dedicarmos e fizermos aquilo que tem 
de ser feito, as dificuldades sentidas ao longo do processo tornam-se nos 
frutos e prémios com que a vida nos presenteia, no final.

Na minha casa 4, que abre com o signo de Sagitário, tenho os seguintes 
asteróides:

- Juno (asteróide responsável pelo amor e relacionamentos) aporta-me 
características venusianas, o que me facilita o contacto, os relacionamentos, 
a nível mundial, viagens de aprendizagem e partilha de informação, através 
da formação;

- Palas/Atenas (este asteróide tem vários significados na Astrologia e na 
mitologia grega: está associado principalmente à indústria, à agricultura e 
é considerada uma deusa guerreira – ligada à guerra de Tróia), se eu tenho 
uma guerra na vida é precisamente a quebra de padrão, na indústria e 
comportamento alimentares;

- Nodo Sul (mostra a qualidade de vida que trago do passado), este 
posicionamento, através da experiência de vidas anteriores, dá-me a 
facilidade, o conhecimento e a ligação para cuidar, nutrir e proteger a minha 
casa, que é o meu corpo, a família e a pátria. A partilha com o todo é um 
dos meus valores de vida, pois acredito que triliões de células bem nutridas 
funcionam melhor e melhoram o mundo;

- Cerês, no signo de Capricórnio (a deusa romana da agricultura, dos cereais, 
que foi introduzida em Roma, com o intuito de pôr termo a um período 
de fome) é a área da vida onde ofereço apoio e tomo “conta” da Família 
Universal. Esta posição tem grande relevância no ensino e aprendizagem, o 
que é bem representativo da minha carreira, na área da nutrição;

Com este mapa natal e com a minha carreira na área da nutrição, sinto que 
estou a fazer o meu caminho e a cumprir a minha missão de vida.

Alexandre Saraiva 
Membro 221

IN
V

E
S
T

IG
A

Ç
Ã

OCONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...

SOLICITE O SEU JORNAL



Acredito que todos temos uma mensagem para 
partilhar com o mundo. A minha é mostrar que todos 
podem ter um estilo de vida mais saudável e ganhar 
dinheiro dessa forma. Com as características que 
tenho, sei que não sou pessoa de fazer grandes obras, 
mas sou grande no detalhe.

Impulsionado por Plutão, na casa 1 do meu mapa natal, 
tenho um interesse profundo na minha transformação 
pessoal e dos outros, em conhecer o comportamento 
da psique humana, o que me levou a investigar 
profundamente a caminhada da humanidade, no que 
respeita à sua alimentação/nutrição, desde que o ser 
humano surgiu no planeta Terra.

3. A DIETA/ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO, DE 
ACORDO COM AS ERAS ASTROLÓGICAS
Na astronomia, existem três tipos de movimentos 
planetários importantes:

a) rotação – os planetas podem girar em torno do 
seu próprio eixo, no movimento a que chamamos 
de “rotação”. A cada rotação completa temos um dia 
completo. Na Terra, esse dia tem aproximadamente 
24 horas (mais precisamente: 23 horas, 56 minutos e 
4 segundos).

b) translação – é o nome dado ao movimento que a 
Terra e os outros planetas fazem ao redor do Sol ou ao 
redor do centro do sistema em que estão inseridos. O 
movimento de translação da Terra dura cerca de 365 
dias;

c) precessão dos equinócios – é um movimento tão 
lento que nós não notamos, que pode ser comparado 
ao bamboleio de um pião, cujo eixo pende ora para um 
lado, ora para outro e por isso a Terra é ligeiramente 
inclinada e achatada nos pólos.

Para além dos movimentos planetários, é relevante 
falar das eras astrológicas. Na Astrologia, uma era tem 
cerca de 2.156 anos e move-se 1 grau a cada 72 anos, 
completando aproximadamente, ao fim de 26.000 
anos, o movimento completo. Cada era não acontece 
num momento preciso e exacto, mas sim num 
período de cerca de 600 anos antes e depois, onde 
as tendências e energias de cada uma se misturam 
e se vive uma fase de transição. Este processo de 
transformações é lento e só nos apercebemos dele, 
fazendo uma viagem de retrospectiva no tempo.

É o que me proponho fazer, em relação à alimentação 
da Humanidade, ao longo dos últimos 13.500 anos, 
época em que o signo Virgem começa a exercer a sua 
influência na Humanidade.

Cada era é constelada por uma série de símbolos, que 
vivem no nosso inconsciente colectivo.

Assim, é possível compreendermos que a alimentação 
está em contínua transformação, desde sempre, e este 
processo de mudança é constante e infinito, pelo que, 
o que se come hoje é diferente do que se comia há 
5.000 anos e do que se irá comer daqui a 500 anos.

Este é um tema controverso, pois falamos da evolução da 
consciência como uma Unidade Colectiva e das suas diferentes 
formas de expressão.

Por dieta entende-se o conjunto de hábitos alimentares 
individuais. Cada pessoa tem uma dieta específica. Cada 
cultura caracteriza-se por dietas próprias. Porém, popular e 
genericamente, o emprego da palavra “dieta” está associado a 
uma forma de controlar o peso e/ou manter a saúde física em 
boas condições.

Todo o ser vivo necessita de dieta/alimentação/nutrição, a qual é 
uma necessidade básica comum a todos os seres vivos. A forma 
como essa necessidade básica é satisfeita depende do lugar, do 
tempo em que cada ser vive e da sua capacidade de adaptação 
ao ambiente em que se encontra inserido.

A dieta/alimentação/nutrição teve um papel fundamental 
na evolução do ser humano e da humanidade, quer de uma 
perspectiva cronológica, quer astrológica.

Vou fazer uma resenha histórica, combinando as eras siderais, 
os signos e os períodos e acontecimentos que marcaram a 
evolução da alimentação da Humanidade.

3.1. A ORIGEM
O início do ser humano no planeta Terra ainda se encontra muito 
difuso e pouco concreto. Existem muitas teorias a esse propósito 
e as novas descobertas vão transformando constantemente 
essas teorias. As várias técnicas modernas ligadas à tecnologia 
de Aquário permitem analisar e ir montando o puzzle da evolução 
do ser humano.

Há quem coloque o início do surgimento do Homem na Terra há 
cerca de 30, 40 milhões de anos – altura em que apareceram 
os primeiros hominídeos, muito próximos da linhagem do ser 
humano, como o conhecemos hoje em dia.

Outros destacam o período do Paleolítico como o período de 
origem. O Paleolítico é também denominado Idade da Pedra 
Lascada, é o período mais extenso e data de 2,5 milhões de anos 
a.C. até 10 mil anos a.C.. O período do Paleolítico divide-se em 3 
fases:

A) Paleolítico Inferior: nómadas caçadores/pescadores e 
recolectores

Neste período, os hominídeos são os australopitecos, o “homo 
habilis” e o “homo eretcus”.  Eram nómadas, ou seja, deslocavam-
se em grupo, de um lugar para outro, em busca de alimentos e 
protecção. Viviam da colecta de frutos e da caça, alimentavam-
se basicamente de frutos, raízes, peixes e pequenos animais. 
Estavam no processo de descoberta do domínio de ferramentas 
e do fogo. Ocupavam apenas a região africana.

B) Paleolítico Médio

O paleolítico médio é o período de maior transição que 
conhecemos, mudanças muito significativas ocorreram com 
o domínio do fogo. O homem Neandertal (hominídeo que 
se desenvolveu nesta fase) domina completamente o fogo. 
O domínio do fogo foi essencial para que os hominídeos 
pudessem habitar outros lugares. Os hominídeos começaram a 
habitar a Europa e assim se cria o sentido de comunidade, estar 
à volta do fogo e viver no interior das cavernas, como forma de 
sobrevivência.
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C) Paleolítico Superior

Neste período, desenvolve-se o homem “Cro-Magnon”, que 
pode ser entendido como o mais próximo do homem moderno. 
A sua forma física é a nossa e as suas habilidades já estão muito 
desenvolvidas, possibilitando a caça de animais de grande 
porte, como mamutes, através de armadilhas. Esta foi a fase da 
quarta glaciação da Terra e os hominídeos desenvolveram-se 
praticamente, nas suas cavernas, por conta do clima extremo. 
O corpo começa a sofrer mudanças, o que aconteceu com o 
homo neanderthalensis ou homem de Neandertal, como é 
mais conhecido, que passou a habitar a Europa e a Ásia.

Após o paleolítico surge o Neolítico, o qual é também 
denominado de “Idade da Pedra Polida” e abrange um período 
que vai desde 10 mil a 5 mil anos a.C, aproximadamente. Neste 
período, a relação com o meio ambiente mudou, os colectores 
começaram a observar que as sementes caíam na terra e 
germinavam. O Homem já não vivia só da caça, pesca e colecta. 
Passou a semear as terras férteis e a aguardar a época das 
colheitas. Surgiu, portanto, a agricultura e a criação de animais. 
Os seres humanos passaram a morar permanentemente num 
só lugar, tornando-se sedentários.

Na minha perspectiva, a evolução humana acontece, através 
da adaptação do corpo às necessidades humanas e condições 
de vida do tempo e lugar onde os seres se encontram. O 
ser humano foi mudando, de acordo com o tipo de comida 
disponível num dado tempo e lugar. Isto é claro, ao analisarmos 
a transformação do hominídeo, durante as subdivisões do 
Paleolítico, o que me leva a concluir que, existe um conjunto 
de factores que influenciam o ser Humano, na sua evolução e 
um deles é a dieta/alimentação/nutrição, a qual é estruturante 
desta evolução.

Continua na próxima edição...
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HORIZONTAL 
3. Estação do ano associada ao signo de touro
7. Parte do corpo associada ao planeta Saturno
10. Sistema indiano de astrologia (2 Palavras)
12. Divisão dos signos por elementos
15. Sistema do corpo humano associado à lua
16. Movimento de transição entre a retrogradação e o 
movimento direto de um planeta
17. Aspeto menor harmonioso de 140 graus
18. Planeta exaltado no signo de Peixes
21. Planeta regente do sábado
24. Aspeto astrológico associado a um ângulo de 
zero graus
25. Signo que corresponde à casa 8
28. Nome do planeta associado a viagens, ideias e 
ensino superior
30. Signo associado à inflexibilidade e à teimosia
31. Elemento caracterizado por praticidade, paciência 
e teimosia
32. Casa do mapa natal associada ao trabalho, à 
rotina e à saúde
33. Ramo da astrologia que aborda temas como a 
política, a economia e guerras

VERTICAL
1. Planeta que se encontra em queda no signo de 
Caranguejo
2. Metal associado a Leão
4. Qualidade atribuída ao signo gémeos
5. Sistema de casas desenvolvido pelo alemão 
Johann no século XV
6. Primeiro nome do astrólogo Ptolomeu do mundo 
antigo
8. Autor do livro “O carma do agora” (2 Palavras)
9. Modelo comportamental de Marc Edmund Jones 
caracterizado pela distribuição de todos os planetas 
por no máximo 130 graus do mapa natal
11. Casa angular do elemento ar
13. Elemento do signo regido pelo planeta Neptuno
14. Dignidade essencial atribuída a um planeta 
posicionado  num signo do qual é regente
17. Signo cardeal do elemento ar
19. Planeta que fica retrogrado 3 vezes por ano 
durante cerca de 20 dias
20. Número de graus que distam dois planetas em 
quadratura exata
22. Metal associado ao planeta marte
23. Casa sucedente do elemento água
26. Discípulo de Freud responsável pela introdução 
da astrologia na psicanálise (2 Palavras)
27. Número das principais fases durante um ciclo 
lunar
29. Casa cadente de fogo 

palavras cruzadas
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04

ARTIGOS DE

PESQUISA



Este artigo foi adaptado a partir de um seminário na web realizado 
a 30 de Novembro de 2019, a convite do Star Club da ISAR.

NEPTUNO EM PEIXES E A

ASCENSÃO DO XAMANISMO
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PERSPETIVA HISTÓRICA
Neptuno tem uma órbita de cerca de 164 anos passando 
aproximadamente 14 /15 anos em cada signo, e desde 2011 que 
se encontra no seu signo de regência, Peixes, pelo que a sua 
energia é dupla.

A energia de um planeta é modelada pelo signo que a atravessa. 
A energia de um planeta lento, por passar muitos anos em cada 
signo, deixa uma marca coletiva na humanidade. Neptuno 
idealiza, endeusa, mediatiza, populariza os assuntos que estão 
simbolicamente sob a égide desse signo.

A última vez em que Neptuno transitou por Peixes foi 1847 – 
1862, época em que a chamada Idade da Razão e o pensamento 
científico já estavam em declínio e estávamos no fim do 
romantismo. O terreno estava preparado para a entrada de 
Neptuno em Peixes que ocorre um ano depois de ter sido 
descoberto!

Precisamente com a entrada de Neptuno em Peixes surge o 
Espiritismo. Esta doutrina é baseada em cinco “obras básicas”, 
chamadas de Codificação Espírita, publicada por Kardec a partir 
de 1857.  Muitos espíritas adotam a data de 31 de março de 
1848 como o marco inaugural das manifestações mediúnicas 
modernas.

E AGORA? QUAL O CONTEXTO HISTÓRICO EM QUE NOS 
ENCONTRAMOS?
Nos últimos milénios temos tido um mundo dominantemente 
masculino, patriarcal, concentrado nas conquistas, na busca 
pelo poder, em ser número um.  E fizemos tudo isso enquanto 
ignoramos o feminino. Coletivamente perdemos compaixão e 
empatia.

As consequências têm sido desastrosas. Estamos a destruir o 
meio ambiente: fogos de enormes dimensões na Amazónia, 
na Sibéria, na Austrália, na Califórnia, o aquecimento global 
provoca o derretimento dos gelos polares, os glaciares retraem-
se. Exemplos de políticos em busca do poder pessoal e 

Escolhi este tema porque desde há muitos anos exploro 
o caminho espiritual xamânico, tendo tido a primeira 
experiência de um verdadeiro contacto com o divino em 
território Navajo, no Sudoeste americano. Além disso, 
recebi um artigo enviado por uma amiga francesa publicado 
no magazine “Madame Figaro” intitulado “Xamanismo – os 
psicólogos do séc. XXI?”.

O meu interesse pelo tema e a sincronicidade da chegada 
do envelope que trazia o artigo fizeram-me refletir e 
aprofundar a presente conjuntura astrológica e sobretudo 
o ciclo de Neptuno.

O artigo que despoletou o meu interesse era de uma 
publicação séria e mainstream, o que revela a dimensão 
coletiva da popularidade do xamanismo, ou do neo 
xamanismo ou do pseudo xamanismo.  Contava que já 
existe turismo ayuasqueiro organizado para a selva do 
Amazónia, no Perú ou no Brasil facilitando experiências 
em estados alternativos de consciência, que xamãs podem 
ser consultados nas mais diversas cidades do mundo 
a preços de advogados caros… até firmas como a Louis 
Vuitton tem o seu xamã…

XAMANISMO E NEPTUNO – O QUE TÊM EM COMUM?
Segundo a grande astróloga Liz Greene, no seu tratado 
sob Neptuno “Nenhum planeta tem direitos exclusivos 
sobre a espiritualidade e cada planeta tem a sua própria 
ligação com o divino1”, mas as experiências de êxtase 
profundo são do domínio exclusivo de Neptuno. Uma outra 
autoridade, Mircea Eliade (1907-1986), cientista, filósofo e 
professor da História das Religiões da Universidade de 
Chicago, define xamanismo como uma “técnica de êxtase”.

Portanto, a energia de Neptuno pode ser vista na forma 
de experiência transcendental que se identifica totalmente 
com xamanismo como definido por Eliade, ambos presentes 
em estados a que os psicólogos chamam “experiências 
oceânicas de pico”.

Dedica-se exclusivamente à 
Astrologia desde 2001, tendo 
realizado a sua formação nos EUA 
onde obteve o diploma NCGR IV. 
Com o Sol, Lua e Mercúrio em 
Gémeos teve um percurso não 
linear que incluiu um MBA em 
Gestão Internacional e residência 
em diversos países. De regresso a 
Portugal, escreveu o livro “Diário 
de uma Astróloga” publicado pela 
Temas e Debates, em 2014. Além 
da escrita e de cultivar legumes 
biológicos, a sua atividade 
principal é a de consultora 
astrológica.  
www.luizaazancot.com

Luiza Azancot 
Membro 15

sistemas financeiros que privilegiam a desigualdade não faltam, provocando guerras 
e protestos. Para não falar da expressão negativa de Neptuno em Peixes, a mentira 
institucionalizada: políticos mentirosos a contar mentiras negando publicamente e 
impunemente os factos – época das Fake News e da desinformação.

Antes de entrar em Peixes, Neptuno passou 14 anos no signo de Aquário.  Assistimos 
a incríveis desenvolvimentos em tecnologia que ocorreram de 1998 a 2012, sinais wi-
fi, dispositivos Bluetooth e conexões de Internet extremamente rápidas, os “smart 
phones” aceleraram o tempo e permitiram comunicar virtualmente com pessoas de 
todo o mundo o que facilitou a explosão da “social media”.

Interiormente, estamos a sofrer, estamos isolados, agarrados à tecnologia que foi 
endeusada durante o período de Neptuno em Aquário. Perdemos o nosso sentido 
de comunidade, perdemos a conexão com a natureza, com os nossos corações e 
com o espírito.  Perdemos também a conexão com a essência de cada um, uma vez 
que crescemos ou estamos agora rodeados de anúncios, filmes, redes sociais que 
nos dizem o que devemos ser – geralmente é qualquer outra pessoa diferente de si 
próprio.

Quer seja em termos de situação geopolítica ou em termos psicológicos, estamos 
com uma sensação de mal-estar.

Da mesma forma que quando temos sede procuramos uma bebida refrescante, 
quando estamos mal procuramos desesperadamente a fonte que nos traga o bem-
estar.

Todo isto ficou claro no mapa do ingresso de Neptuno em Peixes com este planeta 
em conjunção com Kíron – o desejo da cura ou idealização da cura.

Ingresso de Neptuno em Peixes a 4 de Abril de 2011

Na definição do contexto astrológico presente devemos também 
considerar Plutão que está no signo de Capricórnio, desde 2008, ao qual 
se juntou Saturno em 2017.
Saturno é o planeta das estruturas, dos limites, está desde essa altura no 
seu signo de regência, mais forte, a querer manter o status quo, a resistir 
à transformação do mundo real pois Capricórnio é um signo de Terra, 
cardinal o mais próximo de definição de realidade. Estes dois planetas 
chegaram à conjunção que ocorre em janeiro de 2020.
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A luta entre Plutão e Saturno traz tensão, divisão até se 
chegar à resolução e aceitação de que certas estruturas, 
que já não servem, devem ruir para dar lugar a novas 
estruturas mais adequadas. Esta tensão toma proporções 
astrais praticamente nunca vistas com a tripla conjunção 
com Júpiter em Capricórnio quase todo o ano de 2020 a 
dar força tanto à energia de criação de forma – Saturno – 
como à energia inexorável de transmutação – Plutão. Este 
quadro capricorniano agrava o estado de perplexidade 
e sofrimento em que o mundo se encontra. As formas e 
estruturas tem que mudar, mas em quê, quando, será que 
me vai afetar diretamente? Mais ansiedade, mais mal-
estar.

Neptuno em Peixes deu origem à espiritualidade do 
mercado de massa. E é isso que os jornais e os media 
refletem. Todo o tipo de cursos e retiros de yôga, círculos 
de lua cheia, de meditação dirigida, sessões de hipnose e 
jornadas xamânicas tornaram-se parte do zeitgeist.  Dão-
nos ou prometem dar-nos acesso a outras dimensões 
onde encontraremos soluções para atingir o bem-estar, 
soluções que serão eficazes para aliviar o sofrimento, 
eficazes para nos curar.

Bem, estas novas soluções podem ser as mais antigas.

O XAMANISMO
O xamanismo é uma antiga tradição de cura e uma forma 
de conexão com toda a criação. A palavra “xamã” tem 
origem na tribo Tungus na Sibéria e foi trazida para o 
Ocidente por um holandês que a utilizou pela primeira vez 
num livro publicado em 1692.  Nesta data Neptuno estava 
em Peixes!

A palavra xamanismo pode ser usada para descrever as 
práticas espirituais tradicionais de culturas indígenas.  As 
inúmeras semelhanças transversais entre várias práticas 
espalhadas pelo mundo desempenharam um papel na 
contínua generalização da palavra.

Um xamã verdadeiro crê que tudo está impregnado 
de espírito e de que tudo está conectado. Eles têm a 
capacidade de comunicar com os animais, com o reino 
vegetal, com as plantas, com as pedras, com os cristais, 
com os elementos.

O xamanismo pode ser considerado como a sabedoria 
espiritual universal inerente a quem o pratica de forma 
continuada e herdada de gerações passadas. Como todas 
as práticas espirituais estão enraizadas na natureza, o 
xamanismo é o método pelo qual nós, como seres humanos, 
podemos fortalecer essa conexão com o mundo natural.

ENTRAR NO XAMANISMO MODERNO
Um xamã tem a capacidade de aceder a outras dimensões 
e reinos, incluindo o reino do espírito, para atuar como 
um guia espiritual. Acedem a esses planos através 
de diferentes técnicas, incluindo jejum, isolamento, 
meditação, ressonância de instrumentos como tambores, 
e medicinas à base de plantas. Todas estas práticas podem 
induzir um estado de consciência alterada.

Através do conhecimento dessas dimensões, o guia 
espiritual, o xamã, assume a função de curador para 
ajudar as pessoas na sua jornada, a restabelecerem a sua 
conexão com o coração e a alma. E talvez até com um 
poder superior.

Mas a jornada é individual. Quando se mergulha nestes 
reinos invisíveis e se interage com o espírito e as fontes 
primordiais de energia, a cura ocorre através da própria 
experiência pessoal. Não é um processo que se possa ler 
nos livros.

Essas técnicas xamânicas são transmitidas dentro de cada 
cultura indígena e há muito treino envolvido no caminho 
para ser um xamã. Yves Duc, jornalista científico suíço, 
fez o seu treino xamânico junto do Mestre Juan Flores na 
tradição Ashaninka do Perú e relata essas experiências 
no seu livro “Ayahuasca - Da Serpente ao Jaguar”2. No 
lançamento do seu livro em Lisboa, em Outubro de 2019, 
Yves Duc contou que uma vez perguntou ao mestre 
porque é que lhe estava a transmitir a sabedoria das 
plantas. O Mestre Juan Flores respondeu “porque chegou 
o tempo desta sabedoria sair da floresta”.

O Mestre Juan Flores, nos confins da floresta peruana 
em Mayantuyacu sabe quanto a humanidade precisa da 
conexão e da cura que essa sabedoria nos traz!

Cientistas modernos confirmam a existência de 
campos de informação e energia que são inteligentes 
e independentes de nós. A física quântica mostra que 
estamos imersos em um mundo de vibrações e ondas 
com as quais interagimos.

Segundo afirma o psiquiatra Olivier Chambon a 
natureza quântica da consciência, tal como é concebida 
no xamanismo, identifica-se com as psicoterapias 
transpessoais.3

A psicologia transpessoal assenta sobre o trabalho de 
Carl Jung, surge nas décadas de 1960 e 1970, justamente 
quando Neptuno transitava no signo de água anterior a 
Peixes, Escorpião.

Liz Greene, além de astróloga, é analista jungiana e 
escreve “Um dos princípios fundamentais na abordagem 
transpessoal é a ideia de que somos de natureza dupla. 
Temos um ego – um pequeno eu – e temos… um eu mais 
elevado e completo que é o verdadeiro centro de nosso 
ser e que encontramos durante experiências de natureza 
transpessoal. Esse eu maior é a fonte do nosso “destino” 
e nosso senso de significado na vida. Enquanto nos 
identificamos apenas com o ego, estamos presos, isolados, 
separados do nosso próprio centro”.

Estamos na situação de mal-estar, de sofrimento…

“Mas quando o ego se decompõe através de doenças, 
estresse, estados alterados induzidos por drogas, sonhos 
poderosos, agitação emocional intensa ou práticas físicas 
ou psicológicas voluntárias de um tipo específico (como 
yôga, meditação, fantasia guiada ou imaginação ativa), 
transcendemo-nos  e nos tornamos conscientes de algo 
dentro de nós que cura, renova, limpa e restaura nossa 
crença na vida como um lugar de bondade, beleza e 
significado, um profundo sentimento de relacionamento e 
compaixão pelos outros.”4

Isto é bem-estar!
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As práticas xamânicas mostram-nos que a nossa consciência 
é muito mais ampla do que nosso pequeno “eu” de todos os 
dias. Responde a uma necessidade de nos reencontrarmos, 
de restaurar a alma nas nossas vidas, de expressar a nossa 
essência profunda e desenvolver o equilíbrio entre o homem 
e a natureza. Criar um vínculo espiritual com a Mãe Terra re-
encantar o quotidiano e entender o nosso propósito.

Neptuno em Peixes é a energia do amor universal e a ascensão 
do xamanismo é numa certa medida o resultado, o corolário, da 
vibração coletiva do amor a ressoar como um tambor universal 
chamando a raça humana para se alinhar com sua energia. E 
talvez, apenas talvez, o xamã moderno ajude a encontrar o 
caminho para a cura e um mundo mais bem conectado entre 
todos os seres.

Uma palavra de advertência: concordo plenamente com as 
viagens ao coração dessas novas espiritualidades, com as 
terapias alternativas, com os estados alterados de consciência.  
Mas fomos ensinados ou programados a procurar soluções 
instantâneas e que “existe uma pílula para tudo”. Neste caso 
não é verdade nem há soluções fáceis de fim de semana.

O caminho xamânico é longo e muito solitário e pode estar 
cheio de falsos gurus!

Mais uma advertência: o problema com as experiências de 
estado alternativos de consciência é que podem tornar-
se numa droga – e tornar-nos adictos, o que transforma a 
conjunção Kíron / Neptuno no mapa de ingresso numa forma 
de escapar da dor em vez de ser uma forma de cura pela 
transcendência.

E PARA SI INDIVIDUALMENTE
Qual é o seu dom divino? Veja bem no seu tema onde está 
Neptuno natal e em que casa ou casas transita Neptuno.  Que 
aspetos faz aos seus planetas e sobretudo os seus nodos 
lunares natais? Não nos podemos desconectar dos nossos 
propósitos mais elevados presentes na interpretação dos 
nodos lunares.

Agora é a hora de deixar o Neptuno emergir. Naturalmente, a 
face positiva de Neptuno da transcendência e da compaixão, 
e das qualidades de Peixes, o disseminador do amor universal, 
que são forças que podem ajudar a curar o mundo.

Que o seu despertar espiritual comece... ou, digamos, 
continue porque Neptuno vai estar em Peixes até 2026.  É 
uma dádiva estar aqui agora, com Neptuno em Peixes… não 
desperdice esta oportunidade de crescer espiritualmente, 
independentemente do caminho que escolher.  Há muitos 
caminhos e porque Neptuno em Peixes tem muito mistério é 
o caminho que o escolhe a si.  Basta estar aberto e atento!

1 Greene, Liz, “The Astrological Neptune and the 
Quest for Redemption”, Samuel Weiser, 1996, 
pág. 223
2 Duc, Yves, “Ayahuasca – Da Serpente ao 
Jaguar – Uma educação Xamânica Amazónica”, 
Zéfiro, 2019
3 Entrevista em https://www.
facebook.com/413369628809254/
videos/1405636782915862/
4 Greene, Liz, “The Astrological Neptune and the 
Quest for Redemption”, Samuel Weiser, 1996, 
pág. 239, tradução da autora
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*valores apresentados para as 2 edições anuais.
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Nasceu em 1974, com Sol em 
Caranguejo e ascendente 
Escorpião.

Tem formação em Engenharia 
Mecânica (IST), Gestão de 
Empresas (INDEG), História 
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Com Lua em Aquário, o 
conhecimento é a sua maior 
paixão.

Escreve sobre Astrologia 
Evolutiva.

Carla Melfe 
Membro 244

A vida como uma caixinha de surpresas.
Neste primeiro semestre do ano as energias estão mudando mais uma vez, 
levando-nos ao primeiro estágio do ano.

Aquário é libertador e advoga justiça focada na comunidade e no bem de todos. 
O apoio a grupos e causas é primordial para a maioria dos aquarianos, sinal que 
não aceitam nada que oprima ou discrimine pessoas e causas, pois acreditam na 
igualdade de raças e valores!

O segundo estágio virá com a mudança de Saturno para Aquário a 22 de março, 
logo após o equinócio, dando um foco mais sério a muitas mudanças para 
aquarianos e capricornianos. Ainda que regresse a Capricórnio, voltando a Aquário 
a 17 de dezembro, haverá o ajuste necessário neste intervalo. Recordo que Saturno 
também é co-regente de Aquário. No final do ano, a 19 de dezembro, temos a 
esperada conjunção Júpiter-Saturno, em Aquário; e talvez a Era de Aquário comece 
a sentir-se cada vez mais.

O regente de Aquário, Úrano está em Touro por mais 6 anos, do ciclo de 7 anos que 
começou em maio de 2018. Mudanças na vida dos taurinos são espectáveis, com 
uma perspectiva e estilo de vida totalmente diferentes, além de muitos eventos 
incomuns e surpreendentes. Úrano ainda está no primeiro decanato do signo de 
Touro durante este ano, então são apenas os nascidos antes do final de abril que 
mais sentirão, embora alguns nascidos no início de maio possam estar a começar 
a sentir-se um pouco inquietos, como se houvesse uma grande mudança no 
horizonte. Ahhh, mas... Escorpianos, leoninos e aquarianos do primeiro decanato 
preparem-se. (1.ºdecanato: graus de 0 a 10º).

Os aquarianos estarão um pouco mais “taurinos” não sendo tão “impetuosos”, por 
falta de palavra melhor, após o anterior ciclo ariano de sete anos. Estarão mais 
focados na segurança (área taurina), com mudanças prováveis ou necessárias na 
dieta e estilo de vida. A sua auto-imagem está a mudar bastante!

ESTAMOS A ENTRAR

NA ERA DE AQUÁRIO?

“Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. 
Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, 
portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e 
principalmente viver.

Dalai Lama

Aceite com humildade e agradeça. Aquela sensação de que as últimas semanas 
começam a fazer sentido. A conclusão e assimilação de experiências de Saturno 
em Capricórnio mostra-se outros níveis dimensionais. Estranho que sempre 
dizemos que não temos tempo, “tempo” aquele luxo que não pode comprar-se. No 
entanto, se Saturno é realidade, esta não é assim tão sólida como queremos crer. 
Pois ela está aí a mudar, a transformar-nos. 
E a nossa relação com o tempo começa a mudar. Então não tenha pressa, não 
ainda não estamos na Era de Aquário!

P
E
S
Q

U
IS

A

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...

SOLICITE O SEU JORNAL



52 • 4 estações • jornal astrológico

Designed by Freepik

P
E
S
Q

U
IS

A



A origem da astrologia tem sido atribuída, na maioria vezes de 
forma desinformada, aos caldeus. Esta premissa apresenta, 
no entanto, um erro histórico que se tem perpetuado. Primeiro, 
na Antiguidade, o termo caldeu designava genericamente o 
astrólogo e não aquele que provinha da nação semita da Caldeia, 
que existiu num período temporal entre os séculos X e VI AEC. 
Em segundo lugar, a astrologia, tal como a conhecemos, não é 
aquela que surgiu nesse período e, nesse aspecto, a discussão 
torna-se mais profunda do que saber se foram os babilónios ou 
os egípcios os fundadores do sistema antigo. Por fim, em terceiro 
lugar, não se pode cair na tentação de preencher a escassez 
de fontes com uma mitologia astrológica que não serve a 
necessidade de rigor do sistema que pretende representar. A 
passagem de uma astromancia para a astrologia é, na verdade, 
uma herança do helenismo e, em especial, do helenismo 
alexandrino.

Se excluirmos assim, por um lado, o legado babilónico do estudo 
e observação astronómica, bem como a provável criação do 
Zodíaco, e se considerarmos que a maioria dos horóscopos 
babilónicos, em especial aqueles em que encontramos as 
dōdecatēmoría, pertencem ao período selêucida, 312 - 63 AEC 
(Sachs 1952; Rochberg 1998; Rochberg-Halton 1989), concluímos 
então que a herança astrológica babilónica é limitada e muito 
circunscrita. Rochberg demonstra que as principais contribuições 
babilónicas para a astrologia helenista, aquela que se manteve 
quase inalterada até aos nossos dias, são as exaltações 
planetárias, o aspecto de trígono e as dōdecatēmoría (2010: 
164; cf. Koch-Westenholz 1995: 168; Rochberg-Halton 1988). Ora 
é nas dōdecatēmoría que nos vamos deter, uma vez que estas 
representam a ligação entre a divisão babilónica dos doze signos 
zodiacais e a divisão em segmentos de dez graus dos decanos/
decanatos egípcios, os mesmos que podem ser observados, por 
exemplo, no tecto do túmulo de Senemute, um alto funcionário 
de Hatshepsut, faraó da XVIII dinastia (c.1539-1292 AEC). Este 
modelo ou técnica inicia, desta forma, a concepção astrológica 
primordial de dividir simbolicamente a eclíptica.

As dōdecatēmoría podem ser encontradas, ou melhor dizendo 
representadas, de duas formas que são tanto distintas como 
complementares: o micro-zodíaco (Ilustração 1) e a distribuição 
da décima segunda parte (Ilustração 2). O micro-zodíaco, uma 
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vez que depende do Zodíaco, não apresenta nenhuma 
referência textual anterior ao século VI AEC. A evidência 
mais antiga do Zodíaco encontra-se em dois horóscopos 
do século V AEC (Rochberg 2010: 156; Sachs 1952: 54). O 
micro-zodíaco, presente nos textos cuneiformes, introduz, à 
semelhança dos textos herméticos que tratam do decanos/
decanatos egípcios, uma associação com cidades, plantas, 
árvores e pedras (Rochberg 2010: 157). Estas semelhanças 
mostram que a origem da astrologia foi partilhada e que 
se fundou numa génese de conhecimentos e práticas que 
conduziu ao sistema helenístico.

O termo acádio para micro-zodíaco é zittu (ḪA.LA), tendo 
o significado de parte ou divisão, e que, no contexto das 
dōdecatēmoría, se apresenta como ḪA.LA šá MúL, “a (1/12) 
parte do signo do Zodíaco” (TCL 6 14:15; Sachs 1952: 65; 
Rochberg 2010: 157). Esta divisão é aquela a que Ptolomeu se 
refere quando afirma o seguinte:

1. Alguns dividem também as regências em subdivisões ainda 
mais pequenas que estas, dando-lhes o nome de lugares 
e graus. Colocados os lugares sob a influência da décima 
segunda parte da décima segunda parte, isto é, dois graus e 
meio (2°30’), concedem-lhes o poder segundo a ordem dos 
signos.

2. Estas [divisões], uma vez que a sua razão de ser é apenas 
plausível e não natural, senão mesmo infundada, serão 
excluídas (Apotelesmática I, 22, 1, ed. Hübner 1998: 81.1190-3 
e 82.1194-8).

É perceptível, pelas suas próprias palavras, o cepticismo de 
Ptolomeu face a estas técnicas, todavia, elas persistiram na 
astrologia helenística, provando que Ptolomeu não era um 
astrólogo profissional como Trasilo, Balbilo ou Vétio Valente.

DODECATEMORÍA OU A

HARMONIA DA 12.ª PARTE

- -

Astrólogo e Tarólogo. Estudou 
Filosofia na Universidade Nova 
de Lisboa – Faculdade de 
Ciências Socais e Humanas, 
onde foi iniciado o estudo do 
Grego Antigo e do Latim Clássico 
e Medieval, mas foi sobretudo 
como autodidacta que tem 
estudado áreas como o Estudo 
Comparado das Religiões, a 
Cultura Clássica, a Filosofia 
Antiga e a Astrologia Antiga. 
Na Astrologia, é também como 
autodidacta que se tem dedicado 
ao estudo de especialidades 
astrológicas como a Astrologia 
Antiga, a Astrologia Hermética 
e a Astrologia Mitológica, tendo 
orientado a sua investigação 
para a tradução e interpretação 
de textos astrológicos gregos e 
latinos. Dá consultas de astrologia 
e tarot há mais de quinze anos, e 
de consultadoria astrológica para 
empresas há quase dez anos.

https://rodolfomfigueiredo.
wixsite.com/astrologia-e-tarot

Rodolfo 
Figueiredo 
Membro 393

Depois dos exemplos textuais cuneiformes, Manílio é o primeiro a referir 
as dōdecatēmoría e na forma do micro-zodíaco, ou seja, em divisões de 
2º30’, iniciados pelo próprio signo (Ilustração 1). O autor da Astronomica 
diz, justificando o próprio sistema, que “cada uma das constelações varia 
segundo as partes que a dividem, / mudando, nas dodecatemoria, os seus 
próprios poderes” (II, 711-2, ed. Goold 1985: 51). Manílio defende que a divisão 
em dōdecatēmoría permite que alguém que nasça sob um signo apresente 
características distintas. Este autor é, na verdade, o único a apresentar uma 
segunda divisão, visto que divide os 2º30’ em cinco, ou seja, em partes de 
30’, atribuídas neste caso aos cinco planetas (II, 741-748, ed. Goold 1985: 52-
3). O sistema de Manílio permite assim um aprofundamento dos significados 
das posições astrológicas.

O outro sistema de dōdecatēmoría consiste numa distribuição harmónica 
(Ilustração 2). Existem duas variantes no cálculo: λ = 12 n + nº de z e λ = 12 n (λ 
é a longitude; n é o número de graus e z é o signo do Zodíaco). Na verdade, a 
segundo cálculo, sem a soma da posição inicial, é uma corrupção da fórmula 
original e que gerou muitas confusões entre os autores antigos e entre os 
copistas e editores das suas obras. A prova de que a primeira fórmula é a 
verdadeira encontra-se nos textos cuneiformes, visto que, nos três textos 
que compravam a existência das dōdecatēmoría (BRM 4 19; BRM 4 20; 
STT 300; cf. Geller 2014: 28-41 e 47-57), esse é o único método de cálculo 
apresentado (Geller 2014: 28 n.1; Koch-Westenholz 1995: 169-70; Rochberg 
2010: 157-158).    

Ilustração 1 - Exemplo do Micro-Zodíaco
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Os autores antigos dividem-se entre a multiplicação por doze 
ou por treze, ignorando, desta forma, o espírito da fórmula 
original ou simplesmente esquecendo-se de somar os graus 
iniciais após a multiplicação. É provável que tenha existido uma 
confusão nas suas fontes, em especial, no período mais antigo 
(séculos II – I AEC). Doroteu, no século I EC, diz que se deve 
multiplicar por doze (Carmen Astrologicum, I, 8, 7, Fragmenta 
Graeca et Latina, ed. Pingree 1976: 326-327). É todavia, no 
século IV EC, que encontramos os dois autores que melhor 
demonstraram este sistema: Fírmico Materno (Mathesis, II, 13, ed. 
Kroll, Skutsch & Ziegler 1968 I: 55.22 - 57.8) e Paulo de Alexandria 
(Introdução, Capítulo 22, ed. Boer 1958: 45.10-14, 46.1-25 e 47.1-12). 
O primeiro fala de uma divisão por doze e de uma distribuição 
pelo micro-zodíaco, à semelhança de Manílio (Astronomica II, 
693-754), Ptolomeu (Apotelesmática I, 22) e Porfírio (Introdução 
à Apotelesmática de Ptolomeu, 39, ed. Boer & Weinstock, 
1940, CCAG V/4: 211.8-12), enquanto o segundo defende uma 
multiplicação por treze ou λ = 12 n + nº de z. 

Fírmico Materno afirma que “alguns acreditam que, através delas, 
se pode encontrar toda a essência da natividade e defendem 
que o que nela se esconde pelas duodecatemoria se pode 
revelar” (Mathesis, II, 13, 1, ed. Kroll, Skutsch & Ziegler 1968 I: 
55.22 - 56.1). Retório, entre os séculos VI e VII EC, defende que 

“Nas natividades, o método das dōdecatēmoría é então uma 
necessidade” (Compêndio, 18, 3, excerpta antiochorum in 
CCAG I: 155.4-5). Já Heféstion de Tebas, no século V EC, como 
herdeiro de Ptolomeu, mas também da astrologia hermética, 
apresenta os dois métodos: a distribuição, referindo apenas a 
multiplicação por doze, (Apotelesmática I, 18, ed. Pingree 1973: 
42.1-7) e o micro-zodíaco (III, 4, 19-20, ed. Pingree 1973: 234. 
8-14). Independentemente de como se utilizou a fórmula, o 
espírito da distribuição harmónica permanece. No entanto, a 
ideia de se multiplicar por doze e depois se voltar a somar 
o valor inicial tem como finalidade um retorno simbólico ao 
mesmo signo.

Os exemplos apresentados nas ilustrações resumem as 
dōdecatēmoría, pois a posição da Lua, a 8º de Carneiro, permite 
que, com base no micro-zodíaco, se diga a Lua é Carneiro 
de Caranguejo e que, pela distribuição harmónica, a Lua em 
Carneiro seja lançada para os 22º de Caranguejo (λ = (12 x 8º) 
+ 8º de Carneiro = 104 = 22º de Caranguejo). O contributo das 
dōdecatēmoría pode ser tão importante que, segundo Vétio 
Valente, possibilita até a rectificação do Ascendente a partir 
da posição solar (Antologia, I, 4, ed. Pingree 1986: 18.15-18). 
Devemos portanto continuar o seu legado.

Ilustração 2 - Exemplo de Distribuição das dōdecatēmoría
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Nota Final: 
Todas as traduções do grego e do latim são da 
responsabilidade do autor, bem como as duas 
ilustrações.
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DAS CRIANÇAS
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A criança nascida com o Sol no signo de Carneiro tenderá a 
ser destemida, irrequieta e muito ativa. As suas respostas são 
rápidas, francas e diretas podendo, por vezes, não considerar 
os sentimentos dos que as rodeiam. O seu planeta regente é 
Marte o que lhe atribui muita energia, agressividade e gosto 
pela competição. Tem uma predisposição natural para a 
liderança tornando-se, com frequência, o dinamizador do seu 
grupo de amigos, pois possui a capacidade de motivar para 
ação todos os que o rodeiam. A sua marcada impulsividade, 
acompanhada da grande necessidade de expressão da 
sua identidade, poderá dificultar a aceitação de “ordens” 
e de limites. Desde muito cedo busca a independência 
explorando o mundo que a rodeia sem medos. Destacamos 
ainda uma possível falta de paciência que, acompanhada pela 
vontade constante de começar algo novo, poderá dificultar a 
concentração e a finalização das tarefas.

Algumas orientações
» Ajudá-la a considerar os sentimentos dos outros fazendo 
simulações de troca de papéis;

SOL EM CARNEIRO

Uma das colocações mais conhecidas no mapa é o 
posicionamento do Sol. De acordo com a data de nascimento 
poderemos encontrá-lo posicionado num dos 12 signos do 
zodíaco – Carneiro, Touro, Gémeos, Caranguejo, Leão, Virgem, 
Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes.

De acordo com o seu posicionamento, o Sol revela-nos muito 
do potencial da criança como por exemplo, a imagem que tem 
de si, a sua forma de autoexpressão, as pessoas/objetos/
locais com as quais se identifica. Além de nos levantar o véu 
da identidade do pequeno ser, mostra também como a criança 
lida com as figuras de autoridade e quais as suas potenciais 
fraquezas. 
O leitor verá na Estrutura da Tese de Investigação, no 2º 
Capítulo deste livro, a idade onde se revela este potencial. 
Façamos uma pequena viagem aos signo solar da criança. 

A criança do signo de Touro é persistente, paciente e calma. 
Marcadamente sensorial aprecia demonstrações físicas de 
afeto. Valoriza o paladar e tendencialmente adora comer. 
Regida pelo planeta Vénus, é naturalmente gentil e defende 
com toda a sua firmeza os seus valores. Sente-se atraída por 
música tranquila, pelo belo e confortável. O ambiente onde se 
sente mais equilibrada é esteticamente harmonioso e capaz de 
satisfazer as necessidades de todos os seus sentidos. Prática 
e concreta leva as suas tarefas até ao fim. Poderá demorar a 
concretizá-las, mas com a sua natureza firme e resistente, não 
descansará enquanto não atingir o objetivo a que se propôs. 
A sua rejeição natural a mudanças fá-la apreciar a rotina onde 
encontra a calma e a estabilidade que tanto necessita para o seu 
bem-estar geral. Por ser marcadamente materialista e ligada ao 
mundo físico poderá demonstrar alguma possessividade não só 
em relação ao seu espaço e objetos, como também às pessoas 
com quem se relaciona.

Algumas orientações
» Estar atento a possíveis excessos alimentares e dada a sua 
tendência natural ao sedentarismo, iniciar desde cedo atividades 
desportivas;
» As mudanças de casa, escola, rotinas, etc, deverão ser 
introduzidas da forma mais gradual possível, para facilitar a sua 
aceitação;
» Caso apresente resistência às suas orientações evite 
pressioná-la e mostre-lhe de forma prática a necessidade de as 
seguir;
» Evite acelerá-la na realização das tarefas, respeitando a calma 
com que as executa.

SOL EM TOURO

» Prática de desporto que lhe permita gastar a sua imensa 
energia;
» Mostrar-lhe que as regras são importantes usando os jogos 
como exemplo;
» Exercícios que ajudem a desenvolver a capacidade de 
concentração aumentando gradualmente a sua durabilidade.

Isabel Guimarães 
Membro 01
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de um Gémeos, começou a 
estudar astrologia em 2003 e 
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na mesma área. Tem formação 
em Reiki – nível  mestrado; PNL 
– Programação Neurolinguística; 
Hipnoterapia Clínica; Psicologia 
Multifocal; Psicossomática; 
Constelações Sistémicas 
e Mestrado de Medicinas 
Complementares, Naturopatia e 
Terapias Alternativas. Formadora 
certificada pelo IEFP e CAP ISAR, 
leciona cursos de Astrologia e 
de Reiki. Fundadora e Presidente 
da Associação Portuguesa de 
Astrologia e Vice-Presidente 
da ISAR. Autora de 5 livros de 
Astrologia, sendo um deles 
direcionado a crianças. Fundadora 
e diretora da Faces Isabel 
Guimarães, entidade certificada. 
www.facesisabelguimaraes.com

A criança de sol em Gémeos tem como regente o planeta Mercúrio o que lhe atribui 
uma marcada capacidade de comunicação, intelectualidade e curiosidade. O seu 
intelecto é predominantemente lógico e racional. Tendencialmente agitada, nervosa 
e inconstante, poderá mudar de ideias com relativa facilidade. Aprecia mudanças 
e adapta-se a novas pessoas e ambientes sem dificuldade. Aliás, esta criança 
precisa de novidade e variedade no seu dia-a-dia seja de amigos, brinquedos, 
lugares, comida, etc. Mentalmente rápida e ágil, é capaz de fazer várias coisas em 
simultâneo e adora jogos que estimulem o seu intelecto. A sua apetência para a 
comunicação é visível no seu gosto por partilhar as suas ideias e pensamentos 
com todos os que a rodeiam. Gostam de falar mas poderão ter dificuldade em 
ouvir. Esta sua necessidade constante de comunicar poderá traduzir-se num certo 
constrangimento em estar sozinha. Possui um notável sentido de humor e uma 
alegria contagiante.

Algumas orientações
» Ajude-a a levar as tarefas até ao fim evitando estímulos externos durante a sua 
realização;
» Estimule a leitura pois traduz-se numa excelente forma de nutrir o seu sedento 
intelecto;
» Caso resista a alguma orientação sua explique-lhe o porquê da mesma de forma 
racional e lógica;
» Ensine-lhe a necessidade de ouvir os outros e que a troca de ideias é muito mais 
estimulante que a mera expressão dos seus pensamentos.

SOL EM GÉMEOS

A criança com o signo solar Caranguejo é sensível, carinhosa e meiga. Regida 
pela lua, é extremamente permeável ao ambiente que a rodeia, absorvendo com 
muita facilidade sentimentos e emoções alheias. Esta permeabilidade, ligada à sua 
profunda sensibilidade, poderá traduzir-se em mudanças frequentes de humor que 
poderão parecer infundadas e despropositadas. 
Tendencialmente tímida e reservada, só se expõe quando sente que o ambiente 
é seguro e protetor. Caso se sinta ameaçada tende a refugiar-se no seu mundo 
emocional. Tendem a ligar-se emocionalmente a pessoas, objetos, lugares 
dificultando os processos de mudança que a fazem sentir insegura e desenraizada. 
É generosa, sonhadora, romântica e preocupada com os que a rodeia. Denota 
excelente memória e uma grande ligação ao passado, enquanto conhecimento e 
valorização das suas origens. É uma criança que procura integrar todos os seus 
amigos nos jogos, podendo procurar assumir um papel de protetor nos cenários 
criados para as suas brincadeiras. 

Algumas orientações
» Eduque-a numa base de autonomia, visto que poderá ter tendência a criar alguma 
dependência emocional;
» Face à sua propensão para proteger o outro poderá ser benéfico ter um animal de 
estimação que possa cuidar;
» Nos momentos de maior agitação emocional facilite o contacto com a água que 
terá um efeito calmante e tranquilizante.

SOL EM CARANGUEJO
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responsabilidades que a façam sentir-se útil;
» Evite criticá-la;
» Auxilie-a a não exigir demasiado de si própria;
» Procure respeitar a forma como a criança organiza o seu 
espaço.

A criança nascida com o Sol posicionado no signo de Leão 
é generosa, honesta e vaidosa. Regida pelo Sol, denota um 
otimismo e um brilho pessoal que não passa despercebido. 
Líder natural torna-se, com frequência, a “estrela principal” 
do seu grupo de amigos. Possui uma grande necessidade de 
autoexpressão que muitas vezes é colocada em prática através 
da sua marcada criatividade artística. Detentora da capacidade 
inata de atrair os outros, é brincalhona e alegre, adora divertir-
se e é capaz de animar todos os locais que frequenta. Gosta 
de receber elogios e necessita de cativar e de se sentir amada 
e apreciada por os que a rodeia. A sua elevada autoestima 
poderá traduzir-se num certo egocentrismo e arrogância. 
Naturalmente bondosa, denota uma grande capacidade de 
perdão. Muito orgulhosa, dificilmente recusa um desafio que 
tentará vencer com firmeza, assertividade e altivez.  

Algumas orientações
» Ajude-a a desenvolver desde cedo a humildade reforçando 
que todos têm um papel importante e válido seja na família, na 
sociedade, num grupo, num projeto, etc.;
» Insira-a num grupo, por exemplo, de expressão dramática 
de forma a exteriorizar e a desenvolver as suas capacidades 
artísticas e criativas;
» Evite satisfazer todos os seus pedidos e caprichos.

SOL EM LEÃO

A criança com o sol em Virgem é prestativa, tímida e reservada. 
Sendo Mercúrio o seu planeta regente, denota uma boa 
memória, um grande poder de concentração e uma marcada 
intelectualidade. Esta criança é extremamente racional e 
valoriza a lógica e o detalhe. Muito autocrítica, estabelece para 
si e para os que a rodeia, elevados padrões difíceis de alcançar. 
Busca a perfeição em tudo o que faz podendo até recusar-
se a desempenhar uma tarefa que considera não conseguir 
concretizar. É modesta e poderá ter alguma dificuldade em 
aceitar elogios pois tende a não se considerar merecedora dos 
mesmos. Extremamente observadora, valoriza os detalhes 
e é extremamente minuciosa, meticulosa e analítica. Busca 
sentir-se útil e gosta de servir e ajudar os outros. Dada a sua 
insegurança natural precisa de se sentir incentivada, motivada 
e segura. Possui um gosto natural por atividades práticas e 
rotineiras que lhe permitam aperfeiçoar as suas habilidades.

Algumas orientações
» Ajude-a a fomentar a sua autoconfiança atribuindo-lhe 

SOL EM VIRGEM

A criança que nasceu com o Sol em Balança é generosa, 
amigável e idealista. Muito sociável, prefere estar acompanhada 
e gosta de agradar aos outros. O seu planeta regente é Vénus 
o que lhe atribui um gosto por tudo o que é belo e harmonioso. 
Os ambientes onde se sente melhor são pacíficos, bonitos e 
tranquilos. Denota uma sensibilidade natural a tudo o que é arte, 
sendo ela própria extremamente criativa e artística. É afetuosa 
e precisa de sentir os seus sentimentos e demonstrações de 
afeto correspondidos. Poderá ter alguma dificuldade em estar 
sozinha porque, acima de tudo, gosta de estar sempre rodeada 
de pessoas e de interagir com elas. Possuidora de um sentido 
de justiça inato, esta criança é liberal e tolerante e não abre 
mão dos seus princípios nem compromete os seus valores 
pessoais. Como possui a capacidade de ver os vários pontos 
de vista tem alguma dificuldade em tomar decisões. Tende a 
fugir a situações de conflito e de desentendimento. 

Algumas orientações
» Encoraje as suas naturais habilidades artísticas através de 
atividades como a dança, música, pintura, etc.;
» Ajude-a a valorizar as suas necessidades/vontades que 
tendem a diluir-se nas dos outros;
» Evite impor-se com rispidez pois responderá melhor à 
diplomacia e cordialidade.

SOL EM BALANÇA

A criança nascida com o Sol no signo de Escorpião é 
determinada, misteriosa e intensa. Regida pelos planetas 
Marte e Plutão, possui uma capacidade inata de regeneração e 
transformação saindo dos momentos, mas difíceis mais forte 
e resiliente. Denota uma grande necessidade de uma zona de 
privacidade, onde tenta decifrar as suas intensas emoções e 
regenerar das suas “feridas”. Reservada e dotada de grande 
sensibilidade, tem alguma tendência à possessividade. 
De inteligência aguçada e elevada perceção intuitiva, tem 
a capacidade de sentir quando lhe estão a esconder algo. 
Os seus sentimentos e emoções são profundos, sendo 
importante que aprenda a não os reprimir pois isso causará 

SOL EM ESCORPIÃO

mágoas. Apresenta um feitio temperamental podendo 
ofender-se com alguma facilidade. Dada a sua elevada 
dependência e insegurança emocionais, tem um enorme 
medo de perder aqueles que ama, tentando controlá-los 
para garantir que permanecem perto dela. A sua extrema 
sensibilidade leva a que tente esconder o que sente.

Algumas orientações
» Ajude-a a enfrentar o desafio de reconhecer, valorizar e 
examinar as suas emoções com maior objetividade;
» Dê-lhe o espaço e tempo necessários para poder 
organizar as suas emoções e curar as suas “feridas”;
» Ajude-a a encontrar estratégias para lidar com os seus 
intensos sentimentos como, por exemplo, através da 
prática de um desporto de grande desgaste físico.

A criança de signo solar Sagitário é idealista, ingénua 
e honesta. Regida pelo planeta Júpiter, possui altos 
ideais e quer sempre ir além do limite, porque nada 
é mais importante do que realizar os seus desejos e 
ambições idealistas. De natureza otimista, extrovertida 
e expansionista, é uma natural exploradora, tendo 
necessidade de provar tudo o que a vida oferece, visto 
que o seu objetivo final é compreendê-la profundamente. 
Denota uma elevada energia física, mental e emocional. 
Tem uma urgência em viver, sentir e desenvolver a sua 
liberdade. A noção de que tudo é possível pode ser, por 
um lado, estimulante e um fator de crescimento, por 
outro pode conduzir a excessos. Apresenta uma imensa 
criatividade, podendo ter constantemente novas ideias 
para projetos que procurará logo colocar em prática. 
Poderá demostrar alguma impaciência na obtenção de 
resultados e alguma incapacidade de digerir quando as 
coisas não correm como desejava. 

Algumas orientações
» Ajude-a a desenvolver a capacidade de persistência 
para a consecução das tarefas delineadas;
» Sensibilize-a para a necessidade de ter em atenção os 
limites naturais do seu corpo, que têm que ser respeitados 
na execução de qualquer prática física;
» Auxilie-a a aprender a ver e a aceitar a realidade e as 
suas condicionantes, através de atividades de grupo/
família, onde sejam estabelecidas regras bem definidas 
que todos devem respeitar.

SOL EM SAGITÁRIO
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A criança cujo Sol se encontra no signo de Capricórnio é 
persistente, determinada e paciente. O seu planeta regente 
é Saturno o que lhe atribui um sentido de dever, seriedade e 
responsabilidade. Autodisciplinada, aceita sem resistência 
as imposições de figuras de autoridade. Naturalmente 
madura, leva até ao fim os objetivos de forma estruturada, 
organizada e firme. Poderá denotar um certo pessimismo 
decorrente da forma realista e séria como vê o mundo que 
a rodeia. Ambiciosa, tem uma forte necessidade de ver as 
suas conquistas reconhecidas. Desde cedo denota elevada 
capacidade de administração passível de se comprovar pela 
gestão que fazem da sua pequena mesada. Muito apegada 
ao lado material da vida tende à acumulação de bens. A 
sua vontade de aprender está direcionada para todo o 
conhecimento que lhe possa ser útil e passível de colocar em 
prática as suas metas. 

Algumas orientações
» Encoraje-a a brincar e a divertir-se;
» Defina as regras de forma estruturada;
» Reconheça os objetivos atingidos.

SOL EM CAPRICÓRNIO

A criança nascida com o Sol posicionado no signo de 
Aquário é objetiva, lógica e mental. Regida pelo planeta 
Úrano é imprevisível, original e detentora de elevados 
ideais humanitários. Tem tendência a fazer muitos amigos, 
especialmente os que têm uma postura original, defendendo 
e celebrando no seu grupo essa diferença. Possuidora de 
um poderoso intelecto, denota uma marcada criatividade e 
inventividade. Mais racional do que emocional pode aparentar 
um certo distanciamento e frieza e, até, evitar criar laços 
emocionais se sentir que a sua liberdade pessoal está a ser 

SOL EM AQUÁRIO

A criança que nasce com o Sol colocado no signo de Peixes 
é sensível, carinhosa e gentil. Sendo o seu regente Neptuno, 
é marcadamente sonhadora, intuitiva e empática. Perceciona 
naturalmente o sofrimento dos outros e procura ajudá-los 
sempre que possível. Aprecia ambientes calmos e pacíficos 
e estímulos sonoros melódicos. O seu humor é diretamente 
influenciado pelo ambiente em que se insere, seja ele a família, 
a escola ou o grupo de amigos. Poderá mostrar necessidade de 
ter momentos de recolhimento durante os quais estará a dar 
largas à sua fértil imaginação, e que deverão ser respeitados. 
A sua natureza compassiva pode retirar-lhe a iniciativa para 
principiar projetos, aliada a alguma insegurança sentida nas 
suas capacidades, que advém de uma natureza extremamente 
sensível e suscetível à avaliação dos outros. Gosta de encarnar 
diferentes personagens e realidades, como forma de dar corpo 
à sua imaginação e criatividade. 

Algumas orientações
» Ajude-a a relativizar a abordagem e perceção do mundo, 
adquirindo a capacidade de se distanciar e atuar de forma 
objetiva;
» Faculte suportes visuais que a ajudem a memorizar e a não 
perder o foco do essencial;
» Estimule a ligação entre o seu mundo de fantasia, essencial 
para a sua energia vital, e o mundo real;
» Ajude-a a dar continuidade ao que inicia, traçando 
inicialmente pequenos objetivos a atingir, e alargando, 
gradualmente, para objetivos a longo prazo.

SOL EM PEIXES

colocada em causa. Denota um verdadeiro interesse pelos 
outros e sente-se desde cedo motivada a lutar por causas 
sociais e humanitárias. Dada a sua grande necessidade de 
liberdade tem alguma dificuldade em aceitar qualquer tipo 
de limitação ou restrição. A aprovação dos outros não é de 
todo importante para o seu bem-estar sendo-lhe até mesmo 
indiferentes as convenções sociais. 
Algumas orientações
» Procure estimular e acarinhar as amizades que ela estabelece 
de forma espontânea e muito rápida;
» Dê-lhe o espaço que ela precisa para desenvolver a sua 
incomum personalidade;
» Inclua-a no processo de tomadas de decisão que ela 
respeitará e seguirá as decisões que forem tomadas.

“Tomé descobre a Astrologia
Um livro de Astrologia para crianças”

 
Livros da autora Isabel Guimarães
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“Como fazer Previsões Astrológicas?”

“Guia de Interpretação Astrológica em 22 Passos”
 

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

C
U

R
IO

S
ID

A
D

E
S

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...

SOLICITE O SEU JORNAL



…

A ASTROLOGIA NA IDADE MÉDIA

ISLÃO

Foi graças, sobretudo, aos Árabes que o Ocidente medieval 
pode conhecer a alquimia, através das traduções latinas de 
textos de autores muçulmanos, e graças principalmente ao 
Islão que a Latinidade entrou em contacto com a astrologia. 
Notar-se-á, a influência nos primeiros astrólogos muçulmanos 
das crenças astrais, herdeiros do culto planetário babilónico e 
grego, dos Saberes de Harran.
Do ponto de vista metodológico, os astrólogos árabes utilizaram 
com perícia os métodos horoscópicos já aperfeiçoados pelos 
Gregos aperfeiçoando-o ainda mais. Não esqueçamos a 
reputação histórica – tão justificada – dos Árabes do início da 
Idade Média em matéria de cálculo, que se estendeu ao cálculo 
de horóscopos.
No apogeu da sua expansão, Bagdad, sítio próximo da antiga 
Babilónia, a esplendida cidade dos califas, assistiu também 
ao florescimento da astrologia. O faustoso Harun al-Raschid 
(contemporâneo de Carlos Magno), entre outros “orientadores 
dos crentes”, foi intitulado seu protetor. Bagdad assistiu à 
construção de um importante observatório, em que trabalharam 
astrólogos como o célebre Albumasar (falecido no ano 886 da 
era cristã). No seu livro As Flores da Astrologia, conta-se um 
episódio edificante e maravilhoso a propósito do seu primeiro 
contato com o ilustre filósofo muçulmano que viria a tornar-
se seu mestre em astrologia: Al-Kindi (nascido em Koufa cerca 
do ano 796, falecido em Bagdad em 873, d.c). Albumasar, 
fervoroso aluno de um médico da corte persa, havia ficado de 
tal modo indignado ao ouvir Al-Kindi criticar publicamente as 
opiniões do seu professor que, por dedicação fanática a este, 
decidiu matar o adversário. Para tanto, armou-se de um punhal 
com a intenção de assassinar o dito Al-Kindi na própria sala 
onde dava os seus cursos. Este olhando fixamente o recém-
chegado, ter-lhe-á dito: “Não és Albumasar de Balkh? Serás o 
maior astrólogo do século, mas deves renunciar ao teu mau 
desígnio. Deita fora o punhal, senta-te e aceita a doutrina”. 
Albumasar ter-se-ia então inclinado, para se tornar desde logo 
o mais fiel discípulo de Al-Kindi. De toda a maneira Albumasar 
foi um dos alunos mais distintos deste eminente filósofo e 
sábio universal. Albumasar é o nome latinizado do célebre 
astrólogo muçulmano sendo o seu verdadeiro nome Abû 
Mash’ar ar Balkhi e o seu principal tratado (em que o estudo 
das conjunções desempenha um papel importante) foi “O 

Kitab al Mudkal”, ou “Introdução à Astrologia”.
No apogeu da capital dos califas, e muito tempo depois, a 
astronomia e a astrologia estiveram ligadas no mundo árabe. 
Todos os astrónomos de Bagdad eram, ao mesmo tempo, 
astrólogos famosos. Indicamos alguns nomes de astrólogos, 
autores de tratados em língua árabe. Abû Sahl ibn Nawbakht, 
diretor da vasta biblioteca de Bagdad sob o reinado de Harun 
al-Raschid, traduziu para árabe diversos manuais escritos em 
iraniano-médio (pehlevi) que eram já a tradução de autores 
astrológicos pagãos (as obras de Teukros, da Babilónia; as do 
astrólogo romano Vettius Valens, igualmente). Ibn Wahsîya, 
um dos mais eminentes representantes islâmicos da tradição 
hermetista, cultivou com fervor tanto a astrologia, como a 
alquimia e a magia. Thâbit ibn Qarra, principal doutor da seita 
dos Saberes de Harran, cultivou também a astrologia, não 
só no seu aspeto horoscópico, mas também nos seus laços 
com a magia (escreveu acerca da arte de realizar amuletos 
astrológicos). Abû Ali Yacoub ibn Kayar escreveu o reputado 
tratado de astrologia genetlíaca, que viria a ter várias traduções 
latinas.
Rhazes (Al-Razi) foi um dos maiores médicos muçulmanos 
da Idade Média. Tanto nas suas obras astrológicas como nos 
seus tratados de alquimia, preocupava-se essencialmente com 
as consequências terapêuticas de um conhecimento profundo 
destas duas artes ocultas.
A filosofia muçulmana teve, no entanto, dois adversários 
notáveis da astrologia: Bîrûnî e Avicena. Bîrûnîb teve uma 
polémica com o astrólogo Abu Maseh’ar, este um grande 
filósofo e sábio tradicional havia adotado a velha doutrina dos 
ciclos cósmicos. De entre os astrólogos muçulmanos da Idade 
Média espanhola, poderíamos citar Al-Beruyi (Alpetragius para 
os Latinos), nascido cerca de 1200 d.c, que se esforçou por dar 
uma nova explicação do movimento dos planetas, e Al-Kabisi 
(Alcabitius). É em Tunis, em compensação, no palácio do Sultão 
Al-Mamur (1016-1062), que se desenrola a carreira de Albohazen 
Haly, ou Abenragel Haly. A sua reputação como astrólogo 
tornou-se considerável, mercê da obra dos Julgamentos dos 
Astros (em oito livros), que lhe valeria os qualificativos tão 
elogiosos de Ptolomeus alter (o outro Ptolomeu) e de Summus 
astrologus (o maior astrólogo).
A Espanha muçulmana desempenhou, sem qualquer dúvida, 
um papel capital na penetração crescente da astrologia 
na Cristandade medieval. É ao astrólogo árabe Al Zarkali 
(Arzachel) que se devem as tábuas planetárias conhecidas 
pelo nome de Tábuas de Toledo, utilizadas tão frequentemente 
no decurso dos séculos seguintes.
A astrologia não desapareceu no Islão depois da Idade Média, 
mas não parece ter suscitado obra maior.

HISTÓRIA DA 

ASTROLOGIA
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Entre os processos divinatórios associados à astrologia 
muçulmana, são de mencionar a arte de construir 
pentágonos estrelados e talismãs mágicos, e também a 
geomancia ou adivinhação pelas figuras formadas pela 
disposição dos pontos projetados segundo um método 
tradicional, quer seja por traçado no papel, ou por desenho 
automático na areia.

ASTROLOGIA ENTRE OS JUDEUS MEDIEVAIS
O apogeu da civilização medieval árabe parece ter sido 
marcado por relações amigáveis entre sábios muçulmanos 
e judeus. É assim que um judeu, Mash’allah, desempenhou, 
no domínio da astrologia, um papel muito importante na 
fundação de uma escola e de um observatório afamado 
na Bagdad dos Califas. Parece ter havido no esoterismo 
muçulmano medieval uma influência direta das tão 
complexas especulações numerológicas dos rabinos nas 
letras e nos números sagrados, influência muito nítida em 
certos astrólogos. É normal supor tal influência da Cabala na 
obra de Sir al Hakim (O segredo dos sábios) de Mohyiddin 
Bûnî, consagrada aos noventa e nove nomes de Allah.

BIZANTINOS
Embora tenha sido principalmente por intermédio das 
tradições latinas de autores árabes que a astrologia 
penetrou no Ocidente, não é de omitir a durável 
conservação, no Império bizantino, dos conhecimentos 
gregos, tanto em matéria de adivinhação astral, como nas 
outras disciplinas. No século III, autores como Teodoro 
Prodrome e João Camateros escreveram dois longos 
poemas astrológicos. O último grande filósofo platónico 
de Bizâncio, Plethon, que também acredita na astrologia, 
foi uma personalidade historicamente importante, que fez 
a junção entre o helenismo medieval bizantino e o primeiro 
Renascimento italiano. Permaneceu em longas estadias na 
Itália, nomeadamente em Florença, onde se tornou amigo 
de Petraca e de Marsilo Ficino.

ASTROLOGIA NO OCIDENTE MEDIEVAL
É seguramente por intermédio da Espanha arabizada que 
se efetuou a espetacular entrada em cena da astrologia 
tradicional no Ocidente cristão datada do século XII, 
especialmente marcado pelo seu regresso em força, seguido 
pela oficialização desta arte nos diversos reinos cristãos.

Mas qual será a atitude oficial da Igreja em relação à 
astrologia ao longo da Idade Média? As razões pelas 
quais vários Doutores da Igreja desconfiavam tanto das 
tentativas astrológicas greco-romanas para justificar as 
ações humanas por meio de um rigoroso determinismo 
planetário e estelar foram a negação da liberdade do 
homem e do mundo e o risco de venerar as divindades e 
potências sobrenaturais, a que se atribui o domínio dos 
astros. (Cf.M de la Ville de Mirmont, L’ástrologie em Gaule 
ao V siécle) (Revue des Éstudes Anciennes, 1902, pp115 e 
seguintes, 1903, pp.255 e seguintes)
Na realidade, praticamente, os astrólogos medievais não 
foram inquietados pela Igreja, salvo quando entravam 
abertamente nas práticas mágicas e na heresia. Astra 
inclinant, non necessitant – “Os astros orientam, não 
determinam.” – pertinente adágio medieval que não 
cessará de ser lembrado até aos nossos dias.
Os astrólogos medievais foram levados cada vez mais 
a imiscuir-se na política. Os próprios soberanos faziam 
cada vez mais apelos aos seus serviços e os adivinhos 
podiam ser tentados a intervir nos negócios públicos. É 
assim que vários astrólogos famosos nos seculos XIII e 
XIV intervieram nas intrigas tão complexas dos Gibelinos, 
partidários do Imperador, contra os Guelfos, que defendiam 
o poder temporal dos papas, na famosa “Luta do Sacerdócio 
e do Império”.
Como todas as épocas conturbadas, a Idade Média 
assistiu à influência deprimente ou exaltante de diversas 
predições. Se é bem conhecido o célebre “pânico do ano 
1000”, poderia ainda, citar-se, entre os malogros aparentes 
das predições astrológicas, o da previsão que fez João de 
Toledo em 1179.
Anunciou, efetivamente, uma conjunção de todos os 
planetas no signo da Balança para o ano 1186, que deveria 
desencadear um terrível cataclismo natural, porém nada de 
notável se passou (ver Louis Mac Neice L’Astrologie, Paris, 
Tallandier, 1966, p138). Na Idade Média, nenhum conflito se 
podia produzir entre as ciências da Natureza, tal como se 
apresentavam, e as ciências qualificadas hoje de “ocultas”, 
entre as quais a astrologia e a alquimia.
A astrologia encontrou o seu lugar no Speculum majus 
de Vincent de Beauvais (nascido em fins do século XII) 
essa colossal enciclopédia, que necessitou do auxílio de 
numerosos colaboradores especializados, que era, de 
certo modo, o “Larousse” , manuscrito evidentemente, do 
período.
O sistema Ptolomeu continuará durante muito tempo a 
dominar os espíritos, com a sua imagem astrológica dos 
sistemas do mundo.

Continua na próxima edição...
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