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EDITORIAL

Isabel Guimarães 
Presidente ASPAS

se a ASPAS não os tivesse levado ao seu conhecimento. Mas 
este é o nosso propósito, por isso, não precisamos de medalhas, 
ou louvores, apenas da certeza que permanecemos fiéis aos 
nossos valores.
Esta nova edição leva o leitor a uma vasta originalidade de 
artigos, passatempos, curiosidades, investigação, pesquisa, com 
temas que nunca pensou serem possíveis de analisar, como a 
Dislexia com Anabela Castro, a viagem ao propósito de vida 
com Carmen Ferreira, uma análise das Eras e a nutrição com 
Alexandre Saraiva, uma profunda viagem à sombra da Lua, com 
a Ana Afonso a Lilith, e muito mais…

Neste novo ano com o desafio de Saturno e Júpiter em Aquário, 
que sejamos capazes de criar uma estrutura na nossa Terra, 
levando o conhecimento, a fé e uma nova união a todos os seres.

Que neste novo ano onde os antigos padrões a cada dia são 
substituídos por novos, com as bases necessárias para cada um 
poder viver a magia da vida, levando a um mundo mais unido, 
aceitando a diferença e trabalhando cada dia na aceitação e na 
esperança de um mundo mais equilibrado.

Em nome da ASPAS, é um privilégio desejar a todos um ano 
recheado de realizações, esperança e de pontes que permitam 
atravessar os vossos sonhos numa realidade constante. Um 
Natal com o maior presente de todos, o abraço, o carinho e o 
amor de cada ser que nos acompanha no dia-a-dia e nos permite 
sentir seguros e capazes de superar as dificuldades. Que assim 
seja!

Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.

 
Fundadora e Presidente

Estimados membros, leitores, simpatizantes da nossa 
associação, é com profundo sentimento de felicidade que 
brindo convosco a passagem de um novo ano. Mas que ano!

Uma pequena reflexão deste ano de 2020, onde vários 
altos e baixos trouxeram o devido equilíbrio. Ao procuramos 
manter um grupo de pessoas, dentro de uma regência de 
valores, com uma razão e um propósito, o crescimento é 
uma constante. Ao completarmos 9 anos de existência, 
orgulhamo-nos do caminho traçado, na constante firmeza 
de propósito na meta a alcançar, com a certeza de objetivos 
a serem cumpridos.

Muitos de nós vivemos uma profunda transformação, algo 
bem explicado pelos astrólogos profissionais desde 2019, 
guiando para esta nova fase de vida, onde nos reinventamos 
e resgatamos os valores da unidade da nossa família. Uma 
interajuda nunca antes vista, onde procuramos auxiliar 
no conforto e na ajuda prática transmitindo segurança e 
estrutura, bem firmados pelo elemento Terra, mas neste 
novo ano de 2021, o elemento muda para o Ar onde a nossa 
capacidade de cuidarmos uns dos outros vai além-fronteiras.

No nosso universo de atuação, a ASPAS entre as mudanças 
e inovações que foi introduzindo e uma equipa de voluntários 
que a cada dia procura ajudar a associação, pode dizer que 
está a ser um enorme presente podermos apoiar e incentivar 
a esta nova era tecnológica com diversos eventos de forma 
gratuita, com o nosso Sábado Astrológico; assim como a 
ISAR com o Starclub em língua portuguesa – uma forma de 
nos ligarmos e levarmos a astrologia a todos!

O nosso 3.º Congresso Internacional de Astrologia foi adiado 
e programamos para 2022, sendo que em 2021 teremos o 
maior evento astrológico mundial com a ISAR 2021. Já 
começou em setembro online, mas desta vez em Denver 
contamos nos juntar e partilhar a saudade do abraço, da 
interação física, onde podemos sentir a força da família!

Uma reunião de astrólogos, simpatizantes, membros e 
amigos que se reencontram, partilharam e buscaram novos 
saberes em diversas línguas. A missão da ASPAS passa 
por criar pontes e o resultado prático tem sido o número 
crescente de membros, de parceiros e amigos que, dentro 
de um mundo cada dia mais competitivo, cada vez com 
mais vontade de vencer, vemos os princípios humanos e a 
capacidade de partilhar, doar e apoiar a formar esta nossa 
associação que se orgulha de poder manter como seu lema, 
“Juntos Fazemos a Diferença”.

Mas este ano o reconhecimento por parte de nossos leitores, 
e o aumento da assinatura anual do Jornal Astrológico 4 
Estações – com novo design e novos conteúdos, novos 
apoios e parcerias – mostra-nos o caminho a percorrer, 
unindo, apoiando e acreditando que mesmo quando tudo 
parece estar a escassear, algo surge e o ajuste traz maior 
expansão e crescimento.

O nosso foco vai continuar a ser juntar mais membros, 
mais seguidores, mais patrocínios, contribuindo para que a 
ASPAS continue a crescer e a reforçar-se como referência 
nacional e internacional. Este será um ano marcante para 
todos nós!

Prosseguiremos ainda com o propósito de diariamente levar 
ao público em geral a qualidade da astrologia aplicada em 
língua portuguesa, nas redes sociais, nos média, intervindo 
em matérias públicas que denigram a imagem do astrólogo, 
e procurando que cada membro cumpra com o Código de 
Ética, cumprindo a nossa obrigação individual de contribuir 
para a credibilidade da astrologia em Portugal.

Não posso deixar de enaltecer, uma vez mais, a preciosa 
colaboração dos parceiros, membros e órgãos sociais, que 
foram os grandes obreiros de diversos triunfos marcantes. 
Sem o apoio incondicional dos referidos, jamais esta 
associação poderia ter nascido para a realização dos 
objetivos propostos.

Sempre acreditei que na vida um homem vale não pelas 
suas quedas, mas pelo seu levantar, encontrando no seu 
caminho pessoas que o ajudam a realizar o que, de início, 
parecia impossível.

O sonho marca imperativamente a vida de um Ser quando 
na sua firmeza de propósito, apoiada na ajuda do próximo, 
ultrapassa os obstáculos que vai encontrando, não só para 
o desafiar a não desistir, como também para lhe permitir 
aprimorar o que vai traçando ao longo do seu percurso. 
Na caminhada sempre acreditei que cada ser nos ajuda a 
ver um caminho diferente, e permite-nos desafiar a nossa 
essência, dando firmeza de propósito. Ajuda-nos a libertar 
para poder focar, aquilo que se prende ser um bem maior.

Estes padrões levam ao respeito, união e expansão da nossa 
associação que, continuará no próximo ano a levar ainda 
mais longe a sua missão. Apesar da juventude, a referência 
internacional é já uma realidade. A ASPAS acredita que ao 
equilibrar a qualidade versus quantidade consegue levar ao 
público o melhor da astrologia em língua portuguesa.

A gratidão ultrapassa qualquer palavra que possa proferir. 
O sentimento de poder criar partilha de saberes, divulgar a 
grande qualidade astrológica que temos e, acima de tudo, 
unir seres humanos, deixa-me apenas com a convicção de 
que caminharei sempre em prol dos meus objetivos e que 
juntos fazemos a diferença!

Sabemos que há ainda um longo caminho a percorrer, mas 
continuaremos a expandir, a criar pontes que nos liguem uns 
aos outros em prol da astrologia, que será o lema orientador 
para levar a cabo os objetivos que nos definem como 
Associação Portuguesa de Astrologia. A expansão de cada 
membro, a capacidade de a ASPAS ter conseguido levar 
ao público vários colegas, que estariam ainda na sombra, 
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Isabel Guimarães 
Membro 01

Nascida no Porto, com o Sol em 
Gémeos e ascendente Balança 
com o regente, Vénus, no MC. 
Formação em Gemologia, pelo 
A.C.P e Gestão de Empresas com 
M.B.A. Começou a interessar-
se por astrologia em 2000 
começando uma jornada de 
busca dos porquês, à boa moda 
de um Gémeos, começou a 
estudar astrologia em 2003 e 
realizou várias especialidades 
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 saúde é descrita como o equilíbrio ou temperamento dos 
quatro elementos no sangue que permite que a Força Vital flua 
livremente através do corpo;

» Sangue tipo A, em que as hemácias possuem antígeno A em 
sua superfície e produzem anticorpos anti-B;
» Sangue tipo B, em que as hemácias possuem antígeno B em 
sua superfície e produzem anticorpos anti-A;
» Sangue tipo AB, em que as hemácias possuem os dois tipos de 
antígeno em sua superfície;
» Sangue tipo O, em que as hemácias não possuem antígenos, 
havendo produção de antígenos anti-A e anti-B.

Fogo: a deficiência do elemento fogo prejudica a Vesícula biliar e 
o fígado. Pessoas sem esse elemento no mapa natal geralmente 
tem um metabolismo lento, demoram a processar os alimentos. 
O fogo também é o princípio quente e energizante do sistema 
circulatório. Manifesta-se nos olhos (Carneiro), no plexo solar 
(Leão) e na energia motora das ancas (Sagitário).

Ar: as pessoas com deficiências no signo de ar geralmente 
têm dificuldade na respiração o que pode prejudicar também a 
circulação, já que a oxigenação do sangue é muito importante 
para a circulação. A corrente de ar está intimamente ligada com 
a perceção e a expressão, ativa os pulmões e a inteligência, 
que pode ser expressada pelas mãos (Gémeos), da área dos 
rins (Balança) e carrega eletricamente a área dos tornozelos 
(Aquário).

Terra: as pessoas com deficiência deste elemento, geralmente, 
não têm resistência nervosa e a descarga de adrenalina pode 
provocar extremo cansaço físico. O elemento Terra refere-
se à matéria grossa do corpo, à força física e à assimilação e 
eliminação da matéria necessária para a manutenção do corpo 
físico (Capricórnio rege os ossos, os dentes e a pele; Touro está 
associado com as formas tangíveis de todas as coisas terrenas; 
e Virgem está associada com os intestinos, eliminação).

Água: havendo a falta deste elemento são pessoas propensas 
a grande agitação física, não conseguem relaxar e, por isso, 
têm muitas insónias. A água é o princípio calmante, curativo 
e nutritivo, que se expressa por meio de todas as glândulas 
de secreção e das membranas mucosas (Caranguejo rege os 
seios, Escorpião rege os órgãos genitais e Peixes rege o sistema 
linfático).
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SANGUE TIPO O
As pessoas que possuem sangue tipo O são carnívoras, têm 
aparelho digestivo forte, sistema imunológico superativo, 
dão-se bem com exercícios físicos intensos e precisam de 
proteína animal. O corpo do tipo O metaboliza as proteínas e 
as gorduras em cetose (uma condição em que o metabolismo 
do corpo fica alterado), que é usada no lugar do açúcar na 
tentativa de manter os níveis de glicose estáveis. Porém, o 
sucesso das dietas, para quem possui sangue O, depende 
do uso de carnes magras. Essas pessoas não digerem bem 
os laticínios e os grãos e devem evitá-los. Certos feijões e 
legumes, especialmente lentilha e feijão roxinho, contêm 
lecitina que se deposita nos tecidos musculares, tornando-os 
mais alcalinos; permanecem mais magras e mais saudáveis 
num estado de leve acidez metabólica, nesse estado as 
calorias são utilizadas mais rapidamente.
As pessoas com o sangue do tipo O são propensas a 
problemas de tiroide e, consequentemente, a um baixo 
nível das hormonas tiroideias (tiroxina e triiodotironina) que 
estimulam as reações oxidativas das células e regulam o 
metabolismo dos lipídios e dos carboidratos ou hidratos de 
carbono). O iodo estimula a tiroide e normaliza-a. As algas 
e fungos são recomendados, assim como os frutos do mar, 
óleos de peixe e sal iodado.
As pessoas do tipo O devem restringir o consumo diário de 
laticínios, pois o seu metabolismo não está preparado para 
esses produtos. As alergias alimentares não são problemas 
digestivos e sim reações do sistema imunológico a certos 
alimentos; são intolerantes a adaptações dietéticas e 
ambientais. Podem ter propensão a problemas no cólon 
ou intestino, dores na parte baixa das costas, bronquite, 
asma e artrites. Reagem melhor ao stresse com intensa 
atividade física. Requerem um metabolismo eficiente para 
o corpo permanecer magro e vigoroso. Reagem fisicamente 
e diretamente nos seus músculos, por isso, os exercícios 
físicos intensos podem ser o melhor remédio para tudo, 
ajudando à autoestima, ao equilíbrio emocional, a manter o 
peso e tornando o tecido muscular mais ácido, intensificando 
a queima de gordura.
Os tomates, em especial, são benéficos porque mantêm o 
sangue levemente ácido, ideal para os nativos do sangue 
tipo O, assim como o abacaxi, pois tornam-se neutros no seu 
organismo, mas devem evitar melões, côco e tangerinas.
As pessoas de sangue O possuem uma memória genética 
de força, resistência, autoconfiança, intuição, ousadia e 

otimismo e possuem um alto senso de preservação. Herdaram dos ancestrais os 
impulsos para ter sucesso e as qualidades de liderança, força e poder combinadas 
com boa saúde e otimismo.

Perda de peso: carne vermelha, espinafre, brócolos, fígado, frutos do mar, algas.
Aumento de peso: glúten de trigo, grãos em geral, milho, feijões, repolho, couve-
flor, folhas de mostarda.
Nocivos: leite e derivados, café, vinagres, ketchup, picles, refrigerantes, bebidas 
destiladas.

SANGUE TIPO A
As pessoas do tipo de sangue A foram os primeiros vegetarianos. Geralmente têm 
aparelho digestivo e sistema imunológico extremamente sensíveis, mas também 
tolerantes. São biologicamente propensos a diabetes, cancro e doenças do coração 
e reagem melhor ao stresse com atividades relaxantes. Cada tipo de sangue tem 
um modo instintivo geneticamente programado de superar o stresse. As pessoas 
do tipo A manifestam-se com irritabilidade, ansiedade e hiperatividade e, quando 
o stresse atinge o seu sistema imunológico, este torna-se mais fraco, o sistema 
nervoso enfraquece e os anticorpos protetores não conseguem lutar contra as 
infeções e as doenças oportunistas. Os exercícios leves e que acalmam, como o 
Yôga, o Tai-Chi-Chuan, a natação e a arte do silêncio, podem ser extremamente 
benéficas para eles. Possuem uma personalidade que se adapta bem aos 
ambientes urbanos e, geralmente, são sedentários. Bom autocontrolo, com 
capacidade de cooperação, honestos, disciplinadores e cumpridores da lei, mas 
rejeitam instintivamente o estilo ferozmente competitivo da liderança, natural dos 
de sangue tipo O. E quando atingem postos de liderança, sob stresse ou tensão, 
podem colocar tudo a perder, tomando-se ansiosos e levando tudo para o terreno 
pessoal. Conseguem perder peso rapidamente se eliminarem as toxinas do seu 
organismo, deverão consumir o mínimo de carne para isso. Quando os indivíduos 
do tipo A consomem muita carne, sentem-se indolentes e menos energizados do 
que quando comem proteínas vegetais. O seu organismo processa lentamente 
alimentos pesados e geralmente retém muito líquido no corpo.
Armazenam a carne ingerida como gordura e têm baixo nível de acidez estomacal. 
Devem permanecer distantes das carnes processadas, presuntos, salsichas e frios, 
pois elas contêm nitritos, que podem provocar cancro de estômago em pessoas 
de baixo nível de acidez estomacal.
Os grãos integrais são benéficos, mas o trigo deve ser ingerido cuidadosamente, 
porque acidifica o sangue tipo A. É bom lembrar que o trigo é alcalino nos 
organismos tipo O.
Se a pessoa produz muito muco, devido a constantes infeções ou asma, deve ter 
cuidado com o consumo deste cereal, uma vez que ele aumenta a produção de 
muco. Deve também evitar tomates, azeitonas e pimentas.
Perda de peso: óleos vegetais, soja, verduras, abacaxi.
Aumento de peso: carne, laticínios, feijões e trigo.
Nocivos: bacon, carne de boi, camarão, óleo de milho, castanha de caju, farinha 
branca, pimentão, repolho.

SANGUE TIPO B
O sangue do tipo B é o mais equilibrado dos tipos sanguíneos, tem o sistema 
imunológico forte e o sistema digestivo tolerante. É o consumidor de laticínios. 
Reage melhor ao stresse com criatividade e precisa do equilíbrio entre atividades 
físicas e mentais para permanecer forte.
Os resistentes e alertas indivíduos do tipo B são capazes de superar as mais graves 
doenças, como cancro e doenças do coração, porém são muito vulneráveis às 
disfunções raras do sistema imunológico, como síndrome da fadiga crónica, SIDA, 
lúpus e esclerose múltipla. Parece existir uma relação entre o stresse, distúrbios 
autoimunes e a carne vermelha para os do tipo B (a carne de frango também não 
é saudável para esses indivíduos, o frango contém uma lecitina aglutinante do 
sangue nos do tipo B no seu tecido muscular). Essas pessoas podem trocar essas 
carnes pelas benéficas carnes de carneiro, cordeiro ou coelho, evitando ainda as 
carnes de porco, de pato e de codorna.
Podem comer, no entanto, peixe à vontade, especialmente peixes de alto mar, 
como bacalhau e o salmão que são ricos em óleos nutritivos, dão-se bem também 
com as carnes brancas dos linguados e dos pleuronectas (peixes chatos e 
assimétricos).
Devem, porém, evitar mariscos, caranguejos, lagostas, camarões, pois contém 
lecitinas nocivas ao organismo tipo B. Podem ingerir livremente os laticínios, 
iogurtes, coalhadas, leites, queijos de vários tipos e que são bem apreciados por 
eles. Esses indivíduos dão-se bem com exercícios que não sejam nem muito 
intensos aerobicamente, nem voltados apenas para o relaxamento como os do 
tipo A.

ASTROLOGIA MÉDICA:

OS ELEMENTOS E TIPOS 

SANGUÍNEOS

E
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S

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...

SOLICITE O SEU JORNAL
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O ideal é equilibrar com atividades moderadas e que 
envolvam outras pessoas. Os de sangue B são flexíveis e 
criativos, relacionam-se facilmente com os mais diferentes 
tipos de personalidade, porque têm natureza harmoniosa e 
menos inclinação para o desafio, como os de sangue tipo O. 
Os orientais se compõem, na sua maioria, de sangue tipo B 
e a Medicina Chinesa dá ênfase ao equilíbrio entre o estado 
fisiológico e o emocional e, em função disso, a harmonia pode 
ser o verdadeiro remédio para eles.
Perda de peso: verduras, carne, ovo, fígado.
Aumento de peso: milho, lentilha, trigo, amendoim, semente 
de gergelim, óleo de milho.
Nocivos: frango, camarão, trigo.

SANGUE TIPO AB
O tipo sanguíneo AB é o mais novo de todos e também o mais 
raro. Biologicamente complexo, o sangue AB tem menos de mil 
anos de existência, o que faz com que o indivíduo que possui 
esse tipo de sangue tenha dificuldade de adaptação alimentar. 
Praticamente todos os alimentos que são contraindicados 
para os tipos A e B, serão também prejudiciais ao tipo AB.
O sal marinho e as algas devem ser usados no lugar do sal 
industrial, pois são altamente benéficos para o coração e para 
todo sistema imunológico do tipo AB.
Como geralmente esses indivíduos possuem pouca resistência 
estomacal, evitam as laranjas e as frutas ácidas, o que 
geralmente acarreta deficiência de vitamina C no organismo. 
O baixo nível de acidez estomacal também pode provocar o 
cancro de estômago, os do tipo AB beneficiam da ingestão da 
vitamina C. Devem evitar os nitritos (carnes defumadas, frios e 
salsichas), porque possuem potencial cancerígeno para quem 
tem baixo nível estomacal. O seu sistema imunológico é baixo 
e devem sempre estar atentos à baixa no seu nível metabólico.
Esse tipo de sangue pode reverter com relaxamento aos 
efeitos negativos do stresse (o stresse em si não é um 
problema, o modo como as pessoas reagem a ele é que pode 
ser um problema) e as pessoas do tipo AB herdaram o mesmo 
padrão de stresse das do tipo A. Na primeira fase do stresse, 
elas reagem como se tivessem um alarme, a adrenalina 
produz-se facilmente, provocando ansiedade, irritabilidade e 
hiperatividade. Quando esses sinais atingem o seu sistema 
imunológico, ele torna-se mais fraco para combater infeções e 
bactérias. As técnicas de relaxamento e meditação como Tai-
Chi, Yôga e outras são extremamente benéficas, pois eles não 
reagem bem à confrontação contínua e precisam da arte do 
silêncio para estarem em equilíbrio.
A personalidade desse tipo sanguíneo é uma fusão do 
sensível e frágil tipo A e o mais equilibrado e centrado tipo B. 
O que dá uma natureza um tanto excêntrica, que aceita todos 
os aspetos da vida sem estar particularmente consciente das 

consequências.
Muito centrado nele mesmo, precisa de se sentir querido de uma 
maneira especial, caso contrário sente-se rejeitado. Por outro 
lado, esse tipo sanguíneo produz um dos mais carismáticos, 
cativantes e interessantes tipos de personalidade.
Perda de peso: frutos do mar, laticínios, verdura, algas, abacaxi.
Aumento de peso: carne vermelha, feijões, sementes, milho, 
trigo.
Nocivos: camarão, polvo, leite integral, manteiga, creme de 
leite, óleo de milho e girassol, avelã, gergelim, cereal de milho, 
abacate, pimentão.

OS TEMPERAMENTOS
Na doença, esse temperamento é perdido, fazendo com que 
um tipo particular predomine sobre os outros. A característica 
é identificada pelos sintomas produzidos, ou seja, quente ou 
frio, seco ou húmido. 
Esses sintomas são refletidos na natureza de Mercúrio, 
conforme descrito por Lilly:

“Nós não podemos chamá-lo nem masculino nem feminino…, 
pois se em conjunto com um planeta masculino, ele se torna 

masculino, se com um feminino, então feminino; … Com o bem 
ele é bom, com o mal ele é o mal dos planetas.”

(CA., p.77)

Isso faz sentido quando é lembrado que Mercúrio simboliza 
o Éter, a quintessência dos quatro elementos: Terra, Água, 
Ar e Fogo. O éter não possui qualidades próprias, mas ao 
incorporar os outros elementos contém todas as qualidades 
quentes, frias, secas e húmidas na sua natureza.

Portanto, se Mercúrio se une a um planeta masculino 
como Marte, a natureza quente e seca deste último traz 
características masculinas e ardentes na expressão de 
Mercúrio, ao passo que se se unir a um planeta feminino 
como Vénus, a natureza fria e húmida deste último traz 
características aquosas e femininas.

BIBLIOGRAFIA:
» Julgamento Astrológico de Doenças, 1651, 
Ch.9.
» Tratado Prático de Astrologia Médica de 
Théo Montéra
» W. Lilly, Christian Astrology, 1647 p. 282.
» Curso de Astrologia Médica da escola Faces 
Isabel Guimarães 

MARTE RETROGRADO EM CARNEIRO 
Querido Universo! Dê-me PACIÊNCIA, e eu a quero AGORA!
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INÍCIO DA VIAGEM PARA A INDIA 8 DE JULHO DE 1497
Portugal era o país melhor situado geograficamente para a 
procura de novas vias de comércio uma vez que a rota das 
especiarias através da Ásia estava em ruptura, e a escassez 
de ouro já se fazia sentir na época.
O projecto para o caminho marítimo para a Índia foi delineado 
pelo Rei português D. João II,  como medida de redução dos 
custos nas trocas comerciais com a Ásia e à tentativa de 
monopolizar o comércio das especiarias. A juntar à cada vez 
mais sólida presença marítima portuguesa, D. João II almejava 
o domínio das rotas comerciais e  a expansão do reino de 
Portugal que já se transformava em Império. Não seria no seu 
reinado mas sim no reinado de D. Manuel I, seu sucessor, que 
iria designar Vasco da Gama para esta expedição, mantendo o 
plano original projetado pelo Rei D. João II.
Porém, este empreendimento não era bem visto pelas altas 
classes que não concordavam com a viagem que D. João II 
tão esforçadamente havia preparado, elas contentavam-se 
com o comércio da Guiné e do Norte de África e temiam pela 
manutenção dos eventuais territórios além-mar, pelo custo 
implicado na expedição e a manutenção das rotas marítimas 
que daí adviessem. Esta posição é personificada na imagem 
do Velho do Restelo que aparece nos Lusíadas de Luís Vaz de 
Camões a opor-se ao embarque da armada.
O embarque realizou-se num sábado, a 8 de Julho de 1497, e 
foi um espetáculo impressionante, que terminaria dois anos 
depois.

Por Da redação com informações do Wikipedia Foto Blog Portugal Glorioso  08/07/2016 06:59

Luís de Camões, descreveu esta viagem desta forma:

Os Portugueses somos do Ocidente,
Irmos buscando as terras do Oriente 
Já vista, pouco a pouco, se desterra
Daqueles pátrios montes que ficavam
E, já depois de toda se escondeu,
Não vimos mais, e enfim que mar e céu.

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.

O Sol em Leão em quadratura a Saturno representa o Velho do Restelo, é a 
resistência da nobreza em querer mudar as coisas e a sua dificuldade em aceitar 
a mudança.
Úrano em Aquário, em quadratura a Marte e Neptuno em Capricórnio, começa 
a haver uma diluição das estruturas e a uma alteração do mundo como 
era conhecido até aí, bem como uma inovação pelo grupo, com todos os 
desenvolvimentos que esta viagem vai desencadear.
Plutão em Escorpião revela o poder de navegar por águas escondidas, num 
mundo desconhecido e cheio de perigos.

CHEGADA A CALECUTE 17/20 DE MAIO DE 1498
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CAMINHO MARÍTIMO PARA

A ÍNDIA 1497-1498

- 2ª PARTE

Vasco da Gama na chegada à Índia Pintura de Ernesto Casanova

Em 17/20 de Maio de 1498 (não é consensual a data de chegada à Índia) a frota 
alcançou  Calecute, na Índia, ficando estabelecida a rota no Oceano Índico e 
aberto o caminho marítimo dos Europeus para a Índia.
As negociações com o governador local foram difíceis. Os esforços de Vasco 
da Gama para obter condições comerciais favoráveis foram dificultados pelas 
diferenças de culturas, no entanto, a sua perseverança fez com que se iniciassem 
mesmo assim as negociações em nome de D. Manuel I (Rei de Portugal) tendo 
conseguindo a concessão de direitos para poder exercer o comércio, através da 
seguinte carta:
“Vasco da Gama, fidalgo da vossa casa, veio à minha terra, com o que eu folguei. 
Em minha terra, há muita canela, e muito cravo e gengibre e pimenta e muitas 
pedras preciosas. E o que quero da tua é ouro e prata e coral e escarlata.”
Foi muito importante a chegada dos portugueses à Índia porque se estabeleceram 
novas relações comerciais, novas rotas para abastecimento de especiarias 
para a Europa, e uma nova forma de fazer comércio. As cidades italianas até aí 
importantes e únicas a fazer o comércio perdem a exclusividade da venda de 
produtos orientais, e deixou de haver intermediários muçulmanos estabelecidos 
ao longo das rotas que ligavam o Oriente à Europa. Há também a conquista de 
pontos estratégicos e abre-se o caminho para chegar a outros pontos do globo 
entre eles o Brasil, muito importante nos séculos seguintes.
Numa década e meia os portugueses, através de criação de feitorias, conseguem 
levantar toda uma estrutura institucional de governo, alterar o comércio e 
aumentar o povoamento, a organização militar, administrativa e até religiosa.

SABIA QUE...?

No século XVI surgiu, na Europa, o 
Almanaque Astrológico, pequeno livro 
com notícias e análise do panorama 
astrológico e meteorológico anual.
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Úrano em Aquário – evocação pelo grupo, no caso o 
povo português - mostra uma rutura e alteração da 
forma como o mundo era conhecido até então, em 
termos geográficos, e uma ruptura com os paradigmas. 
Úrano em quadratura a Plutão em Escorpião deu um 
impulso importante na descoberta de novos mares e 
mundos até aí desconhecidos, apesar das dificuldades 
sentidas e dos perigos passados durante a viagem.
Plutão em trígono ao Nodo Norte em Caranguejo, 
demonstra o orgulho do feito alcançado e do ser 
português.
Neptuno em Capricórnio em conjunção ao Nodo Sul, 
e Júpiter em oposição a Marte, provocam uma diluição 
na estrutura e na expressão hierárquica tradicionalista 
antiga e conservadora até aí existente. Verifica-se 
uma grande alteração da visão do mundo, mesmo em 
termos administrativos e geográficos.
Saturno em Carneiro cria uma estrutura de pioneirismo, 
comando e liderança, de estratégia de rotas; Júpiter 
em Capricórnio em conjunção ao Nodo Sul traz uma 
capacidade de expansão, de alguma forma realista e 
perseverante, e com rigor, daí o sucesso desta viagem.

CONCLUSÃO
No início do século XV o mundo estava compartimentado 
e muitas civilizações viviam fechadas sobre si próprias com 
poucos contactos com o exterior. Era um mundo desconhecido 
dos europeus, em que os seus objectos eram a porcelana, alguns 
animais eram desconhecidos e havia uma ideia pouco clara de 
onde ficava a India e até sobre a localização do mundo, não 
sabiam a configuração do planeta Terra, nem sequer o número 
de continentes ou de oceanos existentes. O Atlântico era um 
espaço onde os homens não circulavam, só o faziam ao longo 
da costa.
Os Descobrimentos correspondem, pois, a uma revolução 
geográfica, que alterou radicalmente a relação do homem com 
o planeta. Os seres humanos aprenderam, finalmente, qual 
era a configuração da Terra e abriram novas vias de circulação. 
O Atlântico, que fora uma barreira até ao século XV, a partir 
da Época dos Descobrimentos tornou-se o grande eixo das 
comunicações intercontinentais.
Também foi muito importante o contributo que as navegações 
dos portugueses deram para o desenvolvimento da cartografia.
De toda a história portuguesa, o período dos Descobrimentos 
é talvez o mais notável e o que desperta maior admiração. 
Dotados de uma enorme coragem e curiosidade, os navegadores 
portugueses aventuraram-se num mar desconhecido e 
assustador, povoado por misteriosas criaturas, para darem 
“novos mundos ao mundo”.
A incrível epopeia portuguesa teve um tremendo impacto não 
só na nossa história mas também na dos países por onde os 
portugueses passaram e se fixaram.
Os descobridores levaram consigo a cultura portuguesa, que 
procuraram implantar nos novos territórios. Determinados a 
viverem na Índia, no Brasil ou no Norte de África com as mesmas 
condições de que usufruíam em Portugal, os colonizadores 
criaram nestes países cidades pensadas e construídas à 
semelhança das da metrópole, assim como incentivaram os 
artesãos e artífices locais a trabalharem segundo a matriz lusa 
de produção artística.
O mundo não voltaria a ser o mesmo depois das primeiras 
Caravelas sulcarem os mares do Atlântico e derrubarem mitos 
persistentes.

16 • 4 estações • jornal astrológico
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GENIALIDADE, SONHOS E TRANSFORMAÇÕES: ÚRANO, 
NEPTUNO E PLUTÃO
Alcançamos os planetas transpessoais, que influenciam 
gerações. Úrano retrógrado a 13º08’ de Balança na casa XII: a 
retrogradação, aqui, poderá assinalar o seu receio de limitação, 
a sua revolta contra a autoridade e a ânsia de liberdade sem 
pressões para exprimir a sua originalidade e audácia. Aos 7 anos 
de idade, estes sentimentos terão sido desbloqueados para viver 
os da influência direta de Úrano. Foi quando viajou para viver na 
África do Sul. Na sua geração, Úrano encontrava-se em Balança, 
o que pressupõe um período de afirmação de liberdade e direitos 
mútuos. Estando este na casa natural de Peixes, tal poderá afinar 
a sua intuição e capacidade de clarividência. Trabalhou para a 
evolução da humanidade com discrição. O regente de Balança, 
Vénus, faz-lhe trígono, em Gémeos, transpondo o veículo para 
essas tendências uranianas para a arte comunicativa. Além dos 
aspetos com este planeta já mencionados, faltará referir o trígono 
com Plutão. Úrano exalta-se em Escorpião, o regente deste 
último, pelo que o valor deste signo se redobra aqui. Este trígono 
descreve na perfeição a genialidade, sonhos e transformação de 
Fernando Pessoa: o seu sonho de reforma e de transformar a 
civilização, a sua profunda tendência para o oculto, o estímulo 
que trouxe ao progresso, a revolução que representou, a sua 
manifestação contra a opressão, a sua ligação e o interesse pela 
morte e o espírito, o saber que a regeneração é uma constante 
necessária. Transformou-se a si e ao mundo.

“Não sou nada. / Nunca serei nada. / Não posso querer ser nada. 
/À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.”
- Tabacaria, Álvaro de Campos

Neptuno a 0º39’ de Gémeos na casa sete: no belo ano de 
1888, Neptuno encontrava-se precisamente em Gémeos, o que 
influenciou a geração com novas informações vindas de planos 
mais subtis. Coincidência, o livro que veio desbravar a teosofia de 

H. Blavatsky foi publicado nesse ano. O que Pessoa traduziu. 
Sem dúvida que este ser acedia a informações de outros 
planos, para tudo que pensou, desenvolveu e transmitiu. Na 
sétima casa, pode revelar relacionamentos kármicos e vínculo 
psíquico aos outros, mas, graças ao seu grau anarético, creio 
beneficiar das caraterísticas da casa oito, conferindo-lhe 
profunda intuição que leva a inclinações parapsíquicas e a tal 
capacidade para aceder, mediante clarividência, a informação 
proveniente de esferas mais elevadas.

“Que isto de «outras afeições» e de «outros caminhos» é 
consigo, Ophelinha, e não comigo. O meu destino pertence 
a outra Lei, de cuja existência a Ophelinha nem sabe, e está 
subordinado cada vez mais à obediência a Mestres que não 
permitem nem perdoam.” - 29-11-1920 - Cartas de Amor, F. 
Pessoa, Lisboa: Ática, 1978

Com o regente Mercúrio em Caranguejo, a mente intuitiva e 
sensível apoia-o nessa atividade.

Dos aspetos de Neptuno, resta falar da conjunção com 
Plutão. Afinal, parece que quase todos confluem nos mesmos 
tópicos, exaltando-os. Este último a ser mencionado afeta 
a sua geração, trazendo grandes mudanças nas estruturas 
sociais e políticas. Esta geração traz a mudança para as 
seguintes, em termos de relacionamentos e trabalho. A 
conjunção destes dois planetas transpessoais é mais um 
contributo para a importância dada às matérias místicas e 
espirituais. Poderá incitar a algum extremismo, desorientação 
e fuga à realidade, com propensão a uso de substâncias que 
levem a tal, sendo necessário ter cuidado com eventuais 
doenças. Fala-se do alcoolismo de Pessoa, inclusive devido 
à causa da sua morte, mas o facto é que a família nunca o 
viu alcoolizado, apesar de se verem vestígios no seu quarto.

Plutão a 4º55’ de Gémeos na casa VIII: Fernando Pessoa foi 
um dos arautos desta geração de grandes transformações ao 
nível mental. Na sua casa natural, o reforçado poder oculto de 
Plutão ajuda a compreender as situações dolorosas de morte 
com que se depara desde cedo e ao longo da vida, de entes 
próximos e queridos, procurando dar sentido à vida e levando 
à busca do imortal. Os assuntos do oculto e a Astrologia vêm, 
mais uma vez, satisfazer esta necessidade. Obcecado como 
era com a morte, não poderia deixar de a prever através do 
seu mapa astral.

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).

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

Calculou Janeiro ou Março de 1935. Entretanto, mais recentemente e através 
de acerto, foi constatado que essa data passaria para Novembro. Com essa 
previsão em mente, em 1929, resolve isolar-se, afastando-se inclusive de 
Ophelia, para preparar a sua obra para a imortalidade.

Novamente, o regente Mercúrio vem contribuir com a sua empírica 
intelectualidade. Os aspetos foram sendo apresentados ao longo do percurso 
dos anteriores planetas.

Falando das casas da Alma e do Espírito, de salientar que vários aspetos 
principais do mapa vêm desaguar à conjunção de Marte com Úrano em 
Balança na casa XII. A casa natural do Escorpião (Pessoa refere-se à Casa VIII 
como a “que é a do mundo astral”) também é palco farto em atores e aspetos. 
Além destas, a nove, onde se encontra o regente da oito. A astralidade une 
estas casas, a da alma singular, a do espírito coletivo e a do conhecimento, 
oferecendo a Pessoa a base para uma atividade esotérica e na escrita com 
vista à evolução pessoal e geracional.

É nesta rubrica da genialidade que poderá ser adequado descrever o tópico 
dos heterónimos, embora tenham muito a ver com a essência e pluralidade 
geminianas. Além de ter feito o seu mapa astral, Pessoa criou
alter-egos para se outrar ou extravasar outras facetas (ou até encarnações?) 
suas. Para cada um deles, criou também um mapa astral, que lhes talha a 
personalidade e lhes confere atributos psicológicos e filosóficos que os leva a 
determinado estilo de escrita. Determinou-lhes inclusive a morte, à exceção da 
do engenheiro, que lhe sobreviveu. Seguem-se os três principais heterónimos 
e respetivos mapas.

Alberto Caeiro, 16/04/1889, 13:45, Lisboa

Mapa de Caeiro, desenhado por Pessoa: Google Imagens
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ANÁLISE DE MAPA ASTRAL

DE FERNANDO PESSOA

- 3ª PARTE

Paganista Greco-romano, só recebeu instrução primária, poeta naïf da natureza, 
bucólico: “pus no Caeiro todo o meu poder de despersonalização dramática”. 
Carneiro, com Vénus em Touro e Marte, regente de Carneiro, também; Lua em 
Escorpião e Ascendente Leão: “Deste modo ou daquele modo, / Conforme calha 
ou não calha, / Podendo às vezes dizer o que penso, / E outras vezes dizendo-o mal 
e com misturas, / Vou escrevendo os meus versos sem querer, / Como se escrever 
não fosse uma coisa feita de gestos, / Como se escrever fosse uma coisa que me 
acontecesse / Como dar-me o sol de fora.” - s.d. “O Guardador de Rebanhos”. 1.ª publ. 
in Athena, n.º 4. Lisboa: Jan. 1925.

IN
V

E
S
T

IG
A

Ç
Ã

O

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...

SOLICITE O SEU JORNAL



20 • 4 estações • jornal astrológico

Ricardo Reis, 19/09/1887, às 16:05 (no mapa diz Lisboa, 
mas, em carta adiante, Pessoa refere Porto)

Além destes três heterónimos, existe Bernardo Soares, que 
assina o Livro do Desassossego, e era “ajudante de guarda-
livros na cidade de Lisboa”. 

De realçar que os signos ascendentes dos quatro poetas 
reúnem os quatro elementos: Fogo (Alberto Caeiro), Terra 
(Álvaro de Campos), Ar (Ricardo Reis) e Água (Fernando 
Pessoa). Isto significa que, juntos, traduzem a sua Plenitude 
e levam ao Equilíbrio. Ainda se faz pesquisa sobre a 
heteronímia de Fernando Pessoa. Em inventário deste 
século, conta-se 72, incluindo uma heterónima, a Maria José. 
“Com Pessoa há sempre surpresas.” – José Blanco

OUTRAS ANÁLISES: NODOS LUNARES, FASE DA LUA, 
KÍRON
Nodo Norte 2º31’ de Leão na casa IX: As perguntas retóricas 
pululavam a mente deste nativo: Quem somos? Para onde 
vamos? O que fazemos aqui? A filosofia está no propósito 
principal de vida. Consegue intuir e sintetizar a informação 
que capta. No caso de Fernando Pessoa, através da escrita, 
e assim o confirma o seu Sol, regente de Leão, em Gémeos. 
A tendência para Astrologia, mediunidade e religiosidade 
também estão aqui contempladas. A busca de conhecimento 
é incessante e o caminho leva-o a viagens no plano físico 
e etéreo, na senda de assim encontrar plenitude. Saturno, 
pela sua posição próxima à Cabeça do Dragão, adquire mais 
força, entre o seu propósito e a direção de vida, que não 
passam sem estruturação e disciplina. Poderá levar tempo, 
contudo. A maior parte do seu trabalho só foi conhecida 
postumamente. O Nodo Sul em Aquário e na casa três 
coloca-lhe na bagagem as capacidades comunicativas 
geminianas e inovadoras aquarianas.

“Para ser grande, sê inteiro: nada / Teu exagera ou exclui. 
/ Sê todo em cada coisa. Põe quanto és / No mínimo que 
fazes. / Assim em cada lago a lua toda / Brilha, porque alta 
vive.” - 14-2-1933, Odes de Ricardo Reis, Lisboa: Ática, 1946

A Lua encontra-se cerca de 38º após o Sol, o que significa 
que nasceu sob a Lua Nova, uma boa fase para iniciar o 
novo e com duração de longo prazo, incluindo investigação 
e tarefas de concentração, pois a atividade mental e 
organizativa é favorecida nesta altura.

Kíron a 2º40’ de Caranguejo na casa oito, em conjunção 
com o Sol: o posicionamento de Kíron indica em que 
energia e área de vida vivemos para ser úteis a nós mesmos. 
Mostra onde está a dor de alma. Ao tomarmos consciência 
dela e a enfrentarmos, passamos a ter a capacidade de 
nos curarmos. Frequentemente, por ajudarmos outros a 
curar-se nessa área: o mito de Kíron. Na casa da morte e 
do sexo, a procura de entendimento gira em torno destas 
matérias. Acentuam-se as capacidades psicoespirituais. 
Os relacionamentos podem ter transformado ou ter sido 
desastrosos, com experiências sexuais frias: “Seria doce 
amar, cingir a mim / Um corpo de mulher, mas frio e grave / E 
feito em tudo transcendentalmente. / O pensamento agrada-
me, e confrange-me / Do terror de ter perto, e [junto] / Em 
sensação ao meu, um outro corpo. / Gelada mão misteriosa 
cai / Sobre a imaginação […]” - Fernando Pessoa – Obra 
Poética, Círculo de Leitores

Ferindo o seu Sol, conjunto, poderá anular a sua 
autocriatividade. Esta ferida poderá ter a ver com o seu 
pai, que tão cedo perdeu; ele não teve então oportunidade 
de o ver brilhar, ou aprovar e incentivar o seu esforço. Ao 
desenvolver a autoconfiança e exprimir-se criativamente, 
cura esta ferida. As vivências da morte que teve, desde 
cedo, ter-lhe-ão dado consciência da fragilidade da 
vida, e a sensação de perda e abandono, o que exige 
controlo em relação aos outros, para proteção. A área do 
dinheiro também pode ser afetada, na qual quererá uma 
independência não fácil de conseguir. É relatado que teve 
sempre problemas de equilíbrio financeiro: “[…] chegou 
mesmo a viver muito mal, mas não quis nunca sujeitar-
se a um horário” (testemunho de meia-irmã). A aparência 
taciturna que em geral lhe é conhecida servirá somente 
para ocultar a sua vulnerabilidade e dependência. Em 
Caranguejo, e sendo a Lua regente, sentirá falta de nutrição 
pelas perdas familiares que sofreu e pela falta da estrutura 
familiar necessária, em diversos pontos da vida, para se 
sentir seguro. O sacrifício da mãe para criar os filhos poderá 
gerar algum sentimento de culpa e duradoura ligação 
psicológica à mesma, tendo de resgatar o seu próprio 
poder sobre a vida. Ao cuidar de si e receber dos outros, 
poderá suprimir esta lacuna de nutrição que provoca dor 
de alma. As influências da casa oito conferem-lhe carisma, 
magnetismo e capacidade de influenciar profundamente 
as pessoas, através das palavras e da intensidade emotiva. 
Ao ir tão ao fundo das questões, a viagem pode ir até ao 
centro das trevas, para conquista da segurança interna e 
regeneração da psique. A missão kirónica estende-se aos 
dias de hoje, em que, postumamente, mas vivo através 
do seu legado, este arauto da humanidade nos ilumina e 
inspira.

Mapa de Ricardo Reis, desenhado por Pessoa: Google Imagens

Médico, poeta da mente: “pus em Ricardo Reis toda a 
minha disciplina mental, vestida da música que lhe é 
própria”. Sol em Virgem, Lua em Balança, Ascendente 
em Aquário: “Em Ceres anoitece. / Nos píncaros ainda / 
Faz luz. / Sinto-me tão grande / Nesta hora solene / E vã 
/ Que, assim como há deuses / Dos campos, das flores / 
Das searas, / Agora eu quisera / Que um deus existisse 
/ De mim.” - 17-9-1914, Odes de Ricardo Reis, Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda, 1994

Álvaro de Campos, engenheiro naval, 15/10/1890, 13:30 
Tavira (segundo carta mais adiante) (a data que aponta o 
mapa é 13/10/1890, às 13:17; aparece também Lisboa noutras 
menções): “pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não 
dou nem a mim nem à vida”. Ascendente Capricórnio, Sol em 
Balança. No poema “Opiário”, publicado no primeiro número 
da revista Orpheu, supostamente escrito em Março de 1914, 
no “canal de Suez, a bordo”, e dedicado ao “Senhor Mário de 
Sá-Carneiro”, Álvaro de Campos descreve-se assim: “Eu, que 
fui sempre um mau estudante, agora / Não faço mais que 
ver o navio ir / Pelo canal de Suez a conduzir / A minha vida, 
canfora na aurora. [...] / Deus que acabe com isto! Abra as 
eclusas -- / E basta de comédias na minh’alma!”- ORPHEU 
- Revista Trimestral de Literatura, n.º 1 - Janeiro-Fevereiro-
Março de 1915, pp. 71-76.

Mapa de Álvaro de Campos, desenhado por Pessoa: Google Imagens

SABIA QUE...?

Na Índia, a Astrologia tem 
uma influência decisiva para 
a tomada de decisões tais 
como a data de casamento ou 
celebração de um contrato.
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“Segue o teu destino,
Rega as tuas plantas,

Ama as tuas rosas.
O resto é a sombra
De árvores alheias.

A realidade
Sempre é mais ou menos

Do que nós queremos.
Só nós somos sempre
Iguais a nós-próprios.

Suave é viver só.
Grande e nobre é sempre

Viver simplesmente.
Deixa a dor nas aras

Como ex-voto aos deuses.
Vê de longe a vida.

Nunca a interrogues.
Ela nada pode

Dizer-te. A resposta
Está além dos deuses.

Mas serenamente
Imita o Olimpo
No teu coração.

Os deuses são deuses
Porque não se pensam.”

1-7-1916

Odes de Ricardo Reis. Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1946 
(imp.1994).

Pessoa: Google Imagens 

DE ESCORPIÃO PARA ASCENDENTE ESCORPIÃO 

Perdoa-me se alguma destas breves interpretações 
e menções não faz jus ao teu imenso e eterno Ser. 
Perdoa a invasão. São só palavras de uma mera 
curiosa das letras e símbolos que tanto te admira. 
Não resisti a encontrar-me mais uma vez com quem 
foi e é tanta Luz para a humanidade, e que me 
seduz no que me toca particularmente: a escrita, a 
tradução, a astrologia. E, por mais que escrevamos e 
interpretemos, são só expressões momentâneas da 
mente e da alma, insuficientes para traduzir a Vida e o 
Espírito perpétuo.

Eu e Fernando Pessoa: fotografia pessoal 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E INTERNAUTAS:
» Manual do Curso de Astrologia Faces Isabel 
Guimarães – 1º nível
» Manual do Curso de Astrologia Faces Isabel 
Guimarães – 2º nível
» Guia de Interpretação do Mapa Astrológico em 22 
passos, Isabel Guimarães
» 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
» Obra em Prosa de Fernando Pessoa – Escritos 
Íntimos, Cartas e Páginas Autobiográficas – 
Introduções, organização e notas de António 
Quadros, Publicações Europa-América, 1986
» Obra Poética de Fernando Pessoa – Texto Integral 
– Poesia-III 1934-1935 – Organização e bibliografia 
de António Quadros
» Fernando Pessoa – Obra Poética, Círculo de 
Leitores
» www.portaldaliteratura.com
» www.historiadeportugal.info/fernando-pessoa
» www.ebiografia.com/fernando_pessoa
» http://arquivopessoa.net
» http://cova-do-urso.blogspot.com/2008/04/
mapas-de-fernando-pessoa-e-seus.html
» https://www.nova-acropole.pt/a_esoterismo-
pessoa.html
» www.astro.com
» www.astrotheme.com/astrology/Fernando_
Pessoa
» www.zodiacsignastrology.org/birth-chart/
fernando-pessoa/
» https://astrologiaautoconhecimento.blogspot.
com
» www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/
fernando-pessoa-ainda-e-o-homem-mais-
moderno-do-mundo
» http://astrologiaeradeaquario.blogspot.com

MERCÚRIO RETRÓGRADO EM ESCORPIÃO  
Tudo para esconder e oportunidades a não perder! Mas que raio ando a fazer!
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Passatempos/curiosidades

Existem histórias ilustradas no céu noturno!

Histórias com profundas lições, que passam ciclicamente para nos guiar. Mostram a direção 
certa, marcam pontos ao longo do céu trajeto em cada ano…

As constelações zodiacais a partir do Equinócio do Outono até ao Equinócio da Primavera.

Esta a ver o que eu estou a ver? Talvez sim, talvez não? Esta escrito nos céus noturnos?

BALANÇA

Sabia que esta constelação se liga a habilidade de lidar com 
situações legais? Conhecida pela sua capacidade de usar 
a justiça em prol dos outros, e representa a capacidade de 
usar os pratos da balança em qualquer situação, usa os dois 
lados, de forma a que seja justa e em igual representação da 
igualdade? Quando observa os céus e esta configuração de 
estrelas é observada por si, receba esta orientação!

Se nasceu Balança….

Charmoso, generoso, engenhoso

Mas também ainda pode…

Emotivo, facilmente ofendido, indeciso

Símbolo Planeta Símbolo Elemento Casa Astrológica  

ESCORPIÃO

O escorpião é um animal que só se vê no deserto ou em certas 
regiões. É uma espécie que pode viver com bastante sucesso 
em alta temperatura e pode ficar frio demais que até congelar. 
Antártica é o único sítio onde o Escorpião não pode viver. Sabia 
que ao observar esta constelação pode sentir uma sensação 
de gelo pela profunda necessidade de observar o outro lado 
da vida?

Se nasceu Escorpião….

Apaixonado, Charmoso, Ambicioso

Mas também ainda pode…

Manipuladora, Vingativo, Ciumento

Símbolo Planeta Símbolo Elemento Casa Astrológica  
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AQUÁRIO

Aquário não é um signo de água, é muitas vezes confundindo 
como sendo, na realidade é do elemento Ar, porque uma 
pessoa deste signo tem a habilidade de separar a emoção da 
razão, e seguir os seus instintos. Ao observar esta constelação 
é como ser atingido por um forte raio de luz, onde segue a sua 
intuição.

Se nasceu Aquário….

Idealista, Inventivo, Mente aberta

Mas também ainda pode…

Teimoso, Antisocial, Radical

Símbolo Planeta Símbolo Elemento Casa Astrológica  

PEIXES

A razão pela qual o peixe tem esta designação é porque ele 
se direciona em duas diferentes formas, muito ele tem para 
descobrir. Uma parte de ele é apanhado pela corrente com tudo 
e a outra parte é que ele quer nadar para longe da realidade. 
Quando observa esta constelação está a navegar em águas 
emocionais onde pode navegar pelos seus sonhos e dar largas 
a sua imaginação. 

Se nasceu Peixes….

Recetivo, Sonhador, Artista

Mas também ainda pode…

Imprevisível, Vítima, Dependente

Símbolo Planeta Símbolo Elemento Casa Astrológica  

SAGITÁRIO

O Arqueiro é atualmente um Centauro, uma criatura da 
mitologia que descreve a cabeça, armas, torso de um homem 
e o corpo e as pernas de um cavalo. A maioria dos centauros 
eram selvagens, mostrando o verdadeiro animal da natureza. 
Ao observar esta constelação cria a conexão com natureza 
animal a qual expandiu para homem, e eleva a mente superior! 

Se nasceu Sagitário….

Único, casual, otimista

Mas também ainda pode…

Vingativo, impulsivo, cínico

Símbolo Planeta Símbolo Elemento Casa Astrológica  

CAPRICÓRNIO

A cabra do mar nasceu para ter a cabeça e as pernas da 
frente no mar com o rabo de um peixe. A constelação esta 
localizada na área do céu referindo-se à água e ao céu 
celestial. Ao observar esta constelação consegue absorver 
toda a sua ancestralidade de forma a entender a causa/efeito, 
é abençoado pela sabedoria divina.

Se nasceu Capricórnio….

Sábio, Estruturado, Exigente

Mas também ainda pode…

Pessimista, Competitivo, Rígido

Símbolo Planeta Símbolo Elemento Casa Astrológica  
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3.2 - AS ERAS ASTROLÓGICAS

3.2.1 – ERA DE VIRGEM
Começo no signo de Virgem, associado ao elemento Terra, 
dado que, estamos na era de Peixes, o qual forma o eixo com 
o signo de Virgem, fazendo assim, um ciclo completo. Na 
astrologia, existem os eixos, que representam o signo oposto e 
complementar, o que precisa de ser integrado, a sombra.

A era de Virgem começa no ano 12936 a.C. Em 12500 a.C., inicia-
se uma das maiores revoluções da Humanidade, a revolução 
agrícola, no Período Neolítico.

No meu entendimento, esta era teve um impacto enorme na 
história da humanidade e é bem especial. Vejo-a como um 
marco, sendo que, ainda hoje, lidamos com os resultados e 
consequências desta revolução agrícola na saúde do planeta. A 
agricultura intensiva deu origem a solos pobres, em termos de 
nutrientes, aumentou o aquecimento global e empobreceu os 
recursos hídricos, pela produção animal excessiva e contribuiu 
para as doenças nos seres humanos, por excesso de recursos e 
alimentação.

3.2.2 – ERA DE LEÃO
A era de Leão inicia-se no ano 10780 a.C. O signo de Leão 
está relacionado com o elemento fogo, a criatividade da vida, 
o nascimento e vitalidade do planeta Terra. O signo oposto 
complementar de Leão é Aquário, os quais constituem o eixo: 
Leão/Aquário.

Esta era surge no fim da era glaciar, uma vez que o fogo derrete o 
gelo. O aquecimento do planeta gera uma maior disponibilidade 
de Terra, o que permite cultivar plantas, vegetais e criar animais, e 
assim se desenvolve uma nova forma de estar e viver, de acordo 
com o clima.

Aqui, o Homem começa a ter novas e maiores possibilidades de 
ser criativo, visto que o ambiente que o rodeia se transformou. 
Chegámos à fase em que o ser humano começa a ver-se com 
outros olhos, buscando a sua identidade, o seu Self e realiza 
trabalhos em grupo (energia associada ao signo de Aquário).
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A NUTRIÇÃO HUMANA E

AS ERAS ASTROLÓGICAS

- 2ª PARTE

3.2.3 – ERA DE CARANGUEJO
A era de Caranguejo tem início no Ano 8624 a.C.. O signo 
oposto e complementar de Caranguejo é Capricórnio.
Neste período, há maior disponibilidade de terra e o ser 
humano começa a fixar-se nas planícies e florestas, onde 
tem acesso a madeira e pode criar as suas hortas, para seu 
próprio consumo e sustento da sua família, criando assim os 
primeiros núcleos populacionais e o conceito de agregado 
familiar. Surge o sentido de família e pátria e as primeiras 
estruturas e regras para viverem em comunidade (energia 
relacionada com o signo de Capricórnio).

3.2.4 – ERA DE GÉMEOS
A era de Gémeos tem início no ano 6468 a.C.. O signo oposto 
e complementar de Gémeos é Sagitário.

O signo de Gémeos é um portal do conhecimento, de 
comunicação e aprendizagem. O ser humano utilizou as 
mãos (órgão regido pelo signo de Gémeos) para lavrar a 
terra, semear e colher as plantas, produzindo o seu próprio 
alimento. Neste período, a informação acerca da agricultura 
e pecuária propaga-se, chegando aos continentes asiático 
e sul-americano, onde são cultivados o arroz, os cereais e 
produzida a cerveja.
Nesta fase desenvolve-se a roda, a qual surge na Mesopotâmia 
e na Índia. Na Colômbia, cultiva-se a mandioca. 

Inúmeros estudos defendem que a propagação da agricultura 
por todo o mundo provocou a redução da variedade na 
dieta humana. Esta mudança envolveu muito mais do que 
a adopção de técnicas de produção de alimentos. Nos 
milénios seguintes, os grupos nómadas deram lugar a 
sociedades sedentárias, nascendo as primeiras vilas, as 
quais modificaram o seu meio ambiente, através de culturas 
especializadas, com irrigação e o desbravar das matas.

Assim, começa-se a produzir excesso de alimentos, o que 
gera uma densidade populacional maior e a sua concentração 
nas vilas, o que leva à criação das cidades, à especialização 
e divisão do trabalho.

A transição da era de Caranguejo para a era de Gémeos exigiu 
ao ser humano uma grande necessidade de adaptação, o 
qual começa a observar a natureza de forma mais objectiva. 

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.

Formam-se as primeiras grandes cidades, como é o caso de Troia e 
de Atenas – locais de grande intercâmbio cultural, através dos quais 
o conhecimento se expande, com as primeiras viagens organizadas 
de barco, para terras mais longínquas (energia de expansão e viagens 
associada ao signo de Sagitário).

3.2.5 – ERA DE TOURO
A era de Touro tem início no ano 4312 a.C.. O signo oposto e complementar 
de Touro é Escorpião. Nesta fase, inicia-se também a “Idade do Bronze”, 
a qual se consolida na era de Carneiro.

O signo de Touro simboliza as necessidades básicas do ser humano, os 
sentidos, tudo o que é real e palpável. A preocupação principal é suprir as 
necessidades básicas para sobreviver, é a perseguição implacável pela 
segurança e estabilidade.

Na era do signo de Touro, a fixação à terra, as posses e a satisfação das 
necessidades básicas são a imagem de marca deste período. Durante esta 
época, muitas civilizações foram impulsionadas para o plantio, cultivando 
terras, para sobreviverem das suas colheitas. Isso tornou possível a fixação 
de povos em determinadas áreas, como se criassem raízes tal como o 
seu plantio. Um dos legados desta junção complementar entre Touro 
e Escorpião foi a gestão eficaz das terras e dos seus recursos hídricos, 
possibilitando o florescer de civilizações, baseadas numa produção 
agropecuária altamente eficiente e consolidando-se a sociedade civil.

Acredito que, com o sedentarismo veio a necessidade/desejo (signo 
de Escorpião) de ter mais terras, para além do que era necessário e 
assim, começam as guerras, lutas e conquistas pelo território (signo de 
Escorpião), para aumentar a produção agrícola e animal e aumentar o 
sustento e crescimento das famílias e aldeias.

3.2.6 – ERA DE CARNEIRO
No ano 2156 a.C. inicia-se a era de Carneiro. O signo oposto e 
complementar de Carneiro é Balança.
A chamada “Idade do Bronze” consolida-se durante esta era de Carneiro.

A era de Carneiro representa um novo início, o nascimento de uma nova 
realidade. É a era das guerras e conquistas. A impulsividade e arrogância 
inerentes à energia do signo de Carneiro intensificam um sentido de 
independência. Enquanto a era de Touro trouxe prosperidade para vários 
impérios, com a economia baseada na agropecuária, a era de Carneiro 
trouxe o domínio do metal e grandes máquinas de guerra, o que gerou o 
caos e a instabilidade.

As terras férteis do Médio Oriente, Mediterrâneo, China e Índia foram 
invadidas por povos bárbaros do Norte, que subjugaram grandes impérios 
como o egípcio, através da superioridade militar. Em consequência, 
muitos povos e culturas, como os persas, gregos e latinos começam 
a fundir-se, o que dá origem à base étnica que constituiria mais tarde 
os estados europeus. Toda essa fusão é fruto da interacção com o eixo 
Carneiro/Balança.

3.2.7 – ERA DE PEIXES
No ano 1 d.C. inicia-se a era de Peixes. O signo oposto complementar de 
Peixes é Virgem.
Numa época em que a fome era comum e as hierarquias sociais eram, 
muitas vezes, brutalmente forçadas, o alimento era um importante 
indicador do estatuto social do indivíduo. Existiam decretos que 
declaravam ilegal o consumo de certos alimentos por determinadas 
classes sociais. Normas sociais também impunham que o alimento 
da plebe fosse menos refinado, já que se acreditava que havia uma 
semelhança divina ou natural entre o trabalho e os alimentos das 
pessoas. Assim, o trabalho manual requeria alimentos mais vulgares e 
mais baratos. O pão era o alimento básico, seguido por outros alimentos 
fabricados a partir de cereais (eixo complementar é Virgem) como as 
massas. A carne era mais prestigiada e mais cara do que os grãos e os 
vegetais.
As especiarias oriundas do Oriente, utilizadas na culinária, com fins de 
tempero e de conservação de alimentos, estavam destinadas somente 
aos ricos.

Alexandre Saraiva 
Membro 221
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Imperava o feudalismo, a plebe, as classes 
trabalhadoras sacrificavam-se em prol de um 
pequeno grupo de pessoas que detinham o poder, 
onde os impostos exorbitantes eram pagos, 
através de produtos agrícolas e animais, o que 
dissipava a maioria do sustento daquelas classes 
trabalhadoras. Esta fase durou alguns séculos 
até a energia do signo de Aquário começar a 
influenciar a história mais recente, desde logo com 
a Independência dos EUA, em 1620, a Revolução 
Industrial e Científica e o surgimento do Iluminismo, 
a partir de 1715, a Revolução Francesa, em 1786 e a 
abolição da escravatura, a partir do século XIX.

3.2.8 – ERA DE AQUÁRIO
No Ano 2156 d.C. inicia-se a era de Aquário. O signo 
oposto e complementar de Aquário é Leão.
Todavia, a energia do signo de Aquário já começou 
a influenciar o movimento da humanidade, 
enquanto espécie, desde o século XVII e XVIII, com 
o movimento Iluminista, a descoberta do planeta 
Úrano (regente do signo de Aquário), em 1700, e as 
várias revoluções que ocorreram por todo mundo, 
nos séculos XVII, XVIII e XIX, em que a liberdade, 
a igualdade e a fraternidade eram os valores 
defendidos.

A electricidade, a televisão e a Internet 
transformaram a vida do ser humano e a sua forma 
de se relacionar entre si, com a natureza e os 
animais.
A inovação tecnológica teve um grande impacto 
na alimentação e na forma de preparar, cozinhar e 
conservar os alimentos, tal como o fogão e forno 
eléctricos, o microondas e os frigoríficos.

A tecnologia também trouxe o outro lado da 
moeda: as enfermidades. A esperança média de 
vida do ser humano aumentou consideravelmente, 
a partir de meados do século XX, porém, perdeu-
se qualidade de vida. Surgiram doenças que não 
existiam 50 anos antes, sendo que, hoje em dia, 
as doenças cardiovasculares são a primeira causa 
de morte, seguida pelo cancro e pala diabetes, 
maioritariamente provocadas pelo tipo de 
alimentação/dieta.

Atualmente, desde muito cedo, o ser humano 
começa a alimentar-se de comida processada, de 
fast food, a qual se encontra carregada de sal, açúcar 
e gorduras prejudiciais à saúde do ser humano e 
a partir dos 40/50 anos de idade, o ser humano 
começa a ingerir medicamentos para colmatar as 
deficiências e excessos de alimentação.

Com o avanço da ciência e da consciência humana, aparecem 
também os suplementos/complementos alimentares, os quais 
fazem parte cada vez mais, da alimentação do ser humano, uma 
vez que as pessoas estão mais conscientes de que somos o que 
comemos e de que a nossa dieta, pela forma como os alimentos 
são produzidos, transportados e conservados, não contêm os 
nutrientes que os triliões de células do nosso corpo realmente 
necessitam.

Agora, as estufas e culturas hidropónicas (agricultura sem 
necessidade de terra, apenas de água e nutrientes) fazem 
parte da produção agrícola intensiva, que está em constante 
transformação. A agricultura no espaço sideral é algo 
experimental, neste momento, mas será uma realidade num 
futuro bem próximo.

A partir da década de 1960, assuntos como vida extraterrestre, 
engenharia genética, cibernética, inteligência artificial, entre 
outros, bem próprios da energia futurista de Aquário, começaram 
a ganhar maior destaque na sociedade.

Por outro lado, o aquecimento global (relacionado com o signo 
Leão), as variações climatéricas, em determinadas regiões do 
planeta, as guerras de cariz político e religioso, a seca e a fome, 
a par da inexistência de uma agricultura sustentável, estão a 
provocar a deslocação de milhares de pessoas em grupos, que 
deixam uma parte da sua cultura/identidade (signo de Leão), indo 
para outras regiões e países, em busca de melhores condições 
de vida (energia que faz parte do signo de Peixes – sacrifício dos 
grupos minoritários em prol do colectivo).

Uma crescente preocupação com o meio ambiente também 
começou a tomar forma, nos últimos 20/30 anos, graças à visão 
progressista e reformadora, típica do signo de Aquário. Aquário 
está sempre a olhar para a frente, impulsionando o ser humano, 
rumo ao progresso e à inovação. Ele busca a liberdade, tanto 
pessoal quanto do mundo como um todo, e isso será ainda mais 
evidente através da conquista do espaço. O mundo quântico 
e sub-atómico será completamente desvendado e utilizado, 
abrindo o caminho para uma era de abundância.
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O Imperador Augusto mandou 
cunhar uma moeda de prata em que 
figurava Capricórnio, o signo do seu 
nascimento.

ECLIPSE LUNAR DE GÉMEOS   
É claro que o conforto é bom, mas chega uma altura que cansa.

4. CONCLUSÃO
A época actual é de transição da era de Peixes para a era de 
Aquário. No ano 2156, entramos “oficialmente” sob a regência 
do signo de Aquário e em 2756, a energia de Aquário marcará 
uma nova fase da caminhada da Humanidade, no planeta Terra.

No último século, a energia dos signos de Aquário e de Peixes 
encontram-se mescladas e uma grande transformação está a 
ocorrer na alimentação, onde se vive uma ilusão de abundância 
(energia associada ao signo de Peixes) com o surgimento 
de inúmeros restaurantes e, ao nível social, actualmente, a 
alimentação tem um impacto profundo, sendo um elo de 
ligação e conexão entre as pessoas. O papel aglutinador da 
alimentação está presente quer a nível profissional, comercial, 
relacional e familiar, desde logo, pelo facto de muitos negócios, 
reuniões profissionais, familiares, encontros românticos e de 
amigos, e celebrações de momentos especiais na vida das 
pessoas ocorrerem em restaurantes e em torno da alimentação.

A agricultura, a dieta e a alimentação sofreram grandes 
transformações ao longo dos milénios e contribuíram 
fortemente para os processos de mudanças, que ocorreram 
durante a evolução humana. As novas dietas tiveram um 
impacto tremendo no organismo, nomeadamente a expansão 
do cérebro e a habilidade para o fabrico de ferramentas.

É por meio do alimento que o ser humano retira os nutrientes 
para o sustento do seu organismo e da sua combinação 
depende um corpo saudável ou doente. O ser humano 
começou a alimentar-se de frutos e raízes, após observar o 
comportamento de outros animais. Com a evolução da espécie, 
passou a ingerir carne crua e moluscos, até que aprendeu 
a assar e cozinhar os alimentos, com o domínio do fogo. 
Descobriu outros alimentos e formas de consumi-los. Passou 
a seleccionar, modificar e evoluiu tanto que, hoje, já utiliza o 
alimento como potente colaborador no tratamento de doenças 
e como principal responsável pela saúde e qualidade de vida.

Em contrapartida, o aumento no número de alimentos 
industrializados associados à vida moderna, falta de tempo e 
stress do dia-a-dia, favoreceu alterações no padrão alimentar 
que nem sempre correspondem ao ideal. É cada vez maior o 
número de indivíduos acima do peso e/ou com problemas de 
saúde relacionados com uma alimentação desequilibrada, por 
inadequada ingestão de nutrientes necessários à qualidade de 
vida e saúde.

O planeta Terra está em desequilíbrio, na área alimentar, a 
nível ecológico e humano, e urge implementar as reformas 
adequadas, para que as disparidades terminem – uma parte da 
população sofre com os excessos e outra parte, passa fome e 
sede, morrendo por carência de alimentação e nutrição.

Há uma nova consciência a emergir no planeta Terra, quer em 
termos alimentares quer em termos de relação do ser humano 
com outros ser vivos e a Natureza.

Hoje em dia, existem inúmeras filosofias acerca alimentação, 
desde a dieta vegetariana, vegana, macrobiótica, paleolítica, 
ayurvédica, crudívora e muitas outras. 

Há muito tempo que se fala de um novo tipo de alimentação: 
tomar um comprimido que contém todos os nutrientes de que 
necessitamos, ou através do poder da mente e da energia do 
sol, nutrirmos os triliões de células do nosso organismo.

Os avanços tecnológicos actuais permitem criar proteína 
animal em laboratório, sem necessidade de matar os animais 
para alimentar o ser humano.
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Somos células de um corpo maior, uma unidade sistémica, 
e com a energia de Aquário temos a oportunidade de 
evoluir enquanto espécie, para níveis de maior harmonia, 
consciência, integração, fraternidade, igualdade e liberdade.

Ao fazer a minha parte neste processo de tomada e 
expansão de consciência, estou a contribuir para a evolução 
revolucionária do Todo.

O Meu nome é Alexandre. Hoje estou “vivo” e “penso que 
sou livre”, o amanhã ainda permanece um mistério.
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polos do eixo.

O Nódulo Sul, também designado como Cauda do Dragão 
descreve o passado, seja como descritor da carga de memória 
genética, seja como reserva de memórias de encarnações 
passadas. É o caminho mais automático, as pulsões 
inconscientes.
Relembra-nos que temos como alternativa utilizar a herança 
do passado para o caminho do futuro de que nos fala o Nódulo 
Norte ou a Cabeça do Dragão.

Os dois nódulos funcionam com o potencial energético de 
dois planetas que sempre se encontram em duas direções 
opostas, nunca se encontrando. Cabendo a cada um de nós 
a responsabilidade de encontrar a ponte de ligação entre um 
e outro.
Esta ponte entre a Psique, representada pela Lua, e a 
Consciência, representada pelo Sol remete-nos para a eterna 
dinâmica entre o Feminino e o Masculino, entre o Yin e o Yang.
Estes dois pontos imaginários no céu falam-nos do percurso 
da Alma, no NS encontramos o cenário de aprendizagem no 
passado e o NN descreve-nos o sentido evolutivo escolhido.  
São os principais indicadores do sistema de causa e efeito e 
só cada alma pode, unindo estes dois polos opostos, encontrar 
a saída da roda do Karma.

COMO COMPREENDÊ-LOS?
A mitologia é uma narrativa de conteúdo pedagógico que, 
através da simbologia, transporta elementos importantes para 
a compreensão do mundo e da Vida humana.

De acordo com Mircea Elíade “a principal função do mito 
consiste em revelar os modelos exemplares de todos os ritos 
e atividades humanas significativas: tanto a alimentação 
ou o casamento, quanto o trabalho, a educação, a arte ou a 
sabedoria. Essa concepção não é destituída de importância 
para a compreensão do homem das sociedades arcaicas e 
tradicionais” 1
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OS NODOS LUNARES

INTRODUÇÃO
Neste artigo abordaremos Nódulos, ou Nodos Lunares, a 
sua origem mitológica e seu significado geral, e ainda o seu 
posicionamento em cada um dos eixos do mapa zodiacal.

Nesta primeira parte, iniciaremos pela questão mitológica, 
considerando que esta informação permite aceder a conteúdos 
mais profundos que, combinando com a informação mais 
detalhada sobre o seu posicionamento, enriquecem a 
interpretação astrológica.
Numa segunda parte, observaremos as questões levantadas 
pelo seu posicionamento no mapa de nascimento.

Este eixo é uma chave de maior importância na leitura de um 
tema astral e merece toda a nossa atenção, seja qual for a 
temática ou abordagem na interpretação astrológica. O nível de 
informação a que podemos aceder permite uma compreensão 
mais profunda a respeito do propósito de vida, assim sendo, 
é sempre um ponto a ser tido em conta na contextualização 
de qualquer questão que possa ser levantada na consulta 
astrológica.

Começamos  por enquadrar os aspetos mais descritivos 
dos Nódulos Lunares, relembrando que estes resultam da 
interseção das eclípticas dos luminares, ou seja, do ponto de 
ligação entre a  linha orbital da Lua e da aparente linha orbital 
do Sol.
Descreve a trajetória do Sol e da Lua do ponto de vista da 
Terra, por isso,  quando uma Lua nova acontece perto de um 
desses nódulos dá-se um eclipse solar e quando se trata de 
uma Lua Cheia nesta proximidade, dá-se um eclipse lunar. O 
seu tempo de permanência em cada signo zodiacal é de cerca 
de um ano e meio, sendo que demoram 18 anos na sua volta 
completa ao zodíaco.

O SEU SIGNIFICADO?
De uma forma muito elementar, é habitual dizer-se que nos 
contam sobre de onde vimos e para onde vamos. O que 
não sendo incorreto, não revela toda a complexidade de 
significados deste eixo. Muito importante é relembrar que 
sempre nos estamos a referir a um eixo zodiacal, por isso, as 
questões e os desafios sempre nos irão remeter para os dois 
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Nesta tentativa de descobrir significados mais profundos para o eixo nodal 
importa conhecer a mitologia que lhes está associada.

Conta a lenda que os Dêvas, seres divinos, e os Asuras, da raça dos Titãs, 
viviam em eterno confronto e sendo os Asuras mais guerreiros na sua natureza, 
encontravam-se em vantagem na guerra entre o Bem e o Mal. Aconselhados por 
Vishnu, os Dêvas negociaram uma trégua para que juntos pudessem procurar o 
Amrita, elixir da imortalidade.  Para isso, revolveram o oceano cósmico primordial, 
chamado de oceano de leite, durante muitos anos e tendo encontrado o elixir 
planearam partilhá-lo entre todos, tal como acordado. As versões variam na 
descrição do que se passou a seguir, numas foram os Asuras que o conseguiram 
primeiro, noutras terão roubado o elixir aos Dêvas, mas, com a intervenção de 
Vishnu que tomou a forma de uma bela e sedutora mulher, Mohini, distraiu os 
Asuras com uma dança inebriante, conseguindo assim recuperar o valioso néctar 
divino. 

Iniciou a distribuição do elixir ordenando que se colocassem numa fila para que 
cada um recebesse a sua parte, sendo que os Asuras deveriam colocar-se depois 
dos Dêvas. E assim aconteceu. Estando os Asuras esperando pacientemente, 
um deles, chamado Svarbhane, percebeu que Mohini era na verdade Vishnu e 
certamente iria favorecer os seus preferidos, os Dêvas, e que quando chegasse a 
vez dos seus, já não restaria nem um pingo de Amrita, resolveu infiltrar-se entre 
Súrya (Sol) e Chandra (Lua).

Já Mohini tinha dado a Svarbhane uma gota do néctar quando este foi denunciado 
por Súrya e Chandra. Irado com a ousadia do Titã, Vishnu imediatamente 
o castigou cortando-lhe a cabeça. Ora tendo já provado o Amrita, já tinha 
conquistado a imortalidade e jurou vingança aos denunciantes e desde então 
que os persegue e é nos eclipses que os atinge, sendo inglória a sua vitória pois 
logo de seguida, eles escapam pelo vazio que separa a cabeça da cauda.

Desta narrativa podemos retirar conteúdos importantes, que podem contribuir 
para a consolidação da nossa compreensão acerca do significado destes pontos 
que comungam do mesmo sentido se bem que em polos opostos.

Relembrando a sua origem na raça dos Titãs, guerreiros conduzidos pelos 
instintos e desejos, aprendemos sobre a natureza impulsiva destes pontos, que 
descrevem uma energia radical de busca insaciável, dado que o vazio que os une 
precisa de nós para fazer a ponte entre o que a cabeça (Nódulo Norte) deseja 
atingir e seja enriquecido pelo que a cauda (Nódulo Sul) já conquistou.
O eixo nodal lunar revela-nos o caminho entre o passado com as suas 
aprendizagens e a melhor versão de futuro que podemos alcançar.
Na próxima parte, iremos abordar que direções nos são sugeridas de acordo com 
o eixo zodiacal ocupado por estes pontos.
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Os relógios astrológicos mais notáveis 
encontram-se em Praga, na República 
Checa e na Praça São Marcos, em 
Veneza.
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“Quando a luz das estrelas se alinha da maneira certa, a nossa 
sombra ganha vida, mergulhando-nos nus nas profundezas 
do submundo. A descida afasta-nos das nossas ilusões até 
finalmente nascermos de novo, subindo do submundo como 
a Fénix, voando diretamente para a luz do dia, mantendo a 
promessa de um novo começo.” Laura Walker*

incompreendida de Lilith. Angelina Jolie traz ela própria, 
no seu Mapa Natal, Lilith na Casa 8, no signo de Peixes. 
Sinal de conspiração do Universo para personificar na 
atriz a energia de Lilith. Nem Lilith deixaria isso ao 
acaso!
Atualmente, à humanidade está a ser dada, mais 
uma vez, a hipótese de enfrentar os seus maiores 
medos, para renascer mais além, guiada por princípios 
universais de respeito, tolerância, unidade, enfim, de 
amor incondicional.

O MITO DE LILITH
Desde os primórdios que Lilith expressa o poder 
feminino da criação divina, a força criativa da vida. A sua 
figura mítica prende-se tanto a uma faceta destrutiva, 
temível e demoníaca como criativa, sendo transversal a 
várias culturas.
Lilith assume várias formas e nomes. Ela é Lily, Layla, 
Lila, Lalita, Kali…
Por volta de 3000 a.C., na Suméria Lilitu era um espírito 
maligno de ventos e tempestades, nascida da escuridão, 
conectada com Inanna, deusa da guerra e do prazer 
sexual. A ela estava também associada a serpente, 
símbolo da sabedoria da Terra, dos poderes divinatórios 
e da energia kundaliní, e o pássaro, o espírito do Mundo 
que voava até aos céus. Era representada pela Lua, pois 
tal como a Deusa da noite também ela tinha fases boas 
e más.
No mito hebraico Lilith nasce da insubmissão. A Lua 
recusou-se perante Deus a brilhar menos do que o 
Sol e desde então não tem luz própria. Da humilhação 
da Lua e da perda do seu brilho próprio nasceu Lilith. 
Nesta cultura surge ainda outra figura – Shekhinah, 
conhecida como Sophia no Cristianismo gnóstico. 
Shekhinah é o aspeto feminino do divino, o princípio da 
Sabedoria na Árvore da Vida cabalística. Aquilo a que 
os Cristãos mais tarde chamariam de Espírito Santo. 
Lilith seria a dimensão mais terrena desse espírito, a 
serpente que se enrola na Árvore da Vida, as raízes que 

A Lilith na literatura, dissertação ou investigação 
astrológica é ainda um trilho escuro. Vão emergindo 
pontos de luz, estudos e publicações de livros reveladores. 
O interesse do Homem pelo divino feminino deu a Lilith 
múltiplas facetas e diversos nomes. O caminho que nos 
leva à Lua Negra é antigo e sedutor. É fascinante e rica a 
sua figura na mitologia.
O seu arquétipo é ambíguo. De primeira mulher a mulher 
fatal, de bruxa a deusa, de vampira a redentora. Para 
o conhecimento claro da sua natureza é necessário 
atravessar um mundo de escuridão, e só daí brotará o seu 
entendimento.
Na fria perspetiva astronómica, a Lua, na sua órbita elíptica 
tem dois centros, um é a Terra, o outro é a Lua Negra. 
Assim, Lilith é um ponto abstrato, não é um corpo físico, 
não é um planeta. Para a visão científica da astronomia, é 
um ponto simbólico.
Astrologicamente, o seu posicionamento no mapa 
sugere interpretações de potencial transformação, 
de sensibilização para os medos ultrapassáveis, de 
autoconhecimento profundo. A natureza de Lilith é subtil. 
Ela dá o tom inexplicado por outros fatores, a experiências 
com estados de consciência subtis e estados de alma que 
caminham para a cura.
No mundo cinematográfico, a sua essência feminina 
brilha pela sua integridade, sedução, mistério, autonomia 
e poder. O filme “Maléfica”, da Walt Disney, trouxe-nos 
uma nova perspetiva fascinante e encantada da versão 
da Madrinha malvada da estória da Bela Adormecida. 
Maléfica, magistralmente interpretada por Angelina Jolie, 
tem não por acaso muitos pontos de contacto com a figura 
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procuram a substância do conhecimento no solo, a parte menos sagrada.
As raízes da visão monoteísta estão lançadas com base nos mitos 
primordiais. Na religião judaico-cristã surge a figura feminina que oferece 
o fruto proibido a Eva, junto à Árvore da Vida. Isto faz de Lilith a mulher 
primordial. Ela é a primeira mulher de Adão, criada em igualdade, do 
mesmo barro, antes de Eva. Lilith não se subjugou, reclamou igualdade e 
insubmissa à vontade de Deus, passou a viver na escuridão.
No mito Hindu, Káli é a expressão da natureza dual da Grande Deusa. Ela 
é a essência de tudo, a força criadora e destruidora de universos, é aquela 
que dá forma e impõe limites à consciência. Ela é a força em perpétua 
mudança. Káli apresenta-se como uma mulher exuberante de pele escura 
ou azul, de cabelos revoltos, que traz um colar de crânios ao pescoço, 
símbolo da reencarnação, e quatro braços mostrando a inevitabilidade da 
morte.
Shiva, o seu marido, está caído aos seus pés. Na Índia, Kali é 
simultaneamente uma bruxa horrível e temida, e uma mãe adorável e 
venerada. Lilith não é a mulher rival, ela é outro aspeto da mesma mulher.
Na arte, a figura mítica de Lilith inspirou e inspira inúmeros artistas, 
escritores e atores por todo o mundo.

BREVE VISÃO ASTRONÓMICA
Para entendermos Lilith do ponto de vista astrológico temos que nos deter 
na perspetiva astronómica, teorizada originalmente por Johannes Kepler 
e desenvolvida por outros astrónomos, como Georg Waltemath, como 
princípio basilar. 
A partir do ponto de vista do observador, a órbita elíptica da Lua tem, pela 
sua natureza, dois pontos focais. Um é a Terra, o outro, o que fica vazio, 
é a Lua Negra. Apesar de ser um ponto abstrato, Lilith é parte integral 
na relação entre a Terra e a Lua. É indubitável a sua potência, apesar da 
subtileza, e é indubitável também a sua presença apesar de não ser visível.
É no interior da Terra que se encontra o centro de gravidade entre a Terra e 
a Lua. Lilith faz parte deste sistema sendo como que um centro energético 
absoluto, intimamente ligado ao núcleo da Terra como se fosse sua gémea. 
É uma relação profunda, nuclear, cristalina que alimenta a Terra e tudo o 
que vive. E a Lua orbita…
A Lua Negra dá a volta ao zodíaco em 8 anos e 10 meses, o que corresponde 
a meio ciclo dos Nodos Lunares (pontos abstratos baseados na órbita da 
Lua). E tal como estes, Lilith tem, graças ao efeito gravitacional, o ponto 
médio e o ponto real.
É difícil determinar a posição real exata de Lilith, pois o percurso elíptico da 
Lua está em constante alteração graças à força gravitacional do Sol. Não 
obstante, move-se de 3 até 6 graus por dia e retrograda frequentemente. 
Sabe-se que a diferença entre o ponto médio e real pode divergir até 30 
graus. Sendo a Lua Negra média mais fácil de medir, é a mais usada. O 
ponto médio da Lilith indica o ponto aproximado do apogeu da Lua (linha 
apside – a Lua está mais distante da Terra e mais perto do Sol), isto é, os 
dois pontos estão na mesma posição do zodíaco.
Há na astronomia outras referências a Lilith que basearam e 
complementaram a atual definição. Os Hebreus referiam-se a Algol, 
a estrela fixa da constelação Perseus, como a estrela mais maléfica. 
Representa a cabeça decapitada de Medusa que Perseus carrega na sua 
mão. Em 1618 Delphine Jay reportou, pela primeira vez, ter avistado uma 
Lua Negra.
Defendida por vários astrónomos, esta teoria assentava na possibilidade 
dessa lua que orbitaria a Terra em 119 dias, cerca de 10 dias por signo, 
ser avistada raramente, quando o céu estava escuro o bastante, e quando 
estava oposta ou em conjunção exata ao Sol. Asteróide 1181, planeta 
menor metálico que órbita o Sol, entre Marte e Júpiter descoberto pelo 
astrónomo Benjamin Jekhowsky em 1927. O seu nome é uma homenagem 
à compositora Lili Boulanger e o seu símbolo é uma mão estilizada, 
significando aviso, perigo ou bênção.

Continua na próxima edição...
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SABIA QUE...?

Foi descoberta, na Croácia, a que poderá 
ser a mais antiga tábua astrológica 
datada de há mais de 2000 anos.
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INTRODUÇÃO
Vivemos num mundo tridimensional. Sendo os mapas 
astrológicos uma projeção bidimensional do mesmo, fica muita 
informação aparentemente inacessível. Ao interpretar os mapas 
astrológicos, por vezes, não conseguimos encontrar validação 
nos mesmos para certas inclinações, reações, motivações 
ou tendências que se veem manifestas. O Sistema zodiacal 
corresponde aos graus de longitude (Eclíptica) onde se posiciona 
cada planeta relativo à “Via Solis”, correspondendo a uma 
projeção bidimensional. Assim, ao ir mais além, procurei sair da 
visão bidimensional dos meridianos (longitude) pretendendo 
compreender e integrar o todo que a interpretação dos paralelos 
ao equador celestial nos permite. Propus-me escrever sobre este 
tema por achar que é uma mais valia na interpretação astrológica.
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OUT OF BOUNDS

- 1ª PARTE

Quando os planetas estão na faixa zodiacal, na transição 
dos signos mutáveis para os signos cardinais (Peixes para 
Carneiro, Gémeos para Caranguejo, Virgem para Balança, 
Sagitário para Capricórnio) dificilmente estarão OOB, pois 
não existe uma grande elevação da declinação. Segundo 
David Cochrane, quando os planetas estão com a declinação 
próxima do equador celeste, isto confere uma maior 
capacidade em “sintonizar a verdade universal” e de estar em 
conformidade com o convencional. 
O conceito “Out of bounds” foi criado por Katherine Boehrer 
na sua pesquisa original sobre declinações “Declination: The 
Other Dimension”. Posteriormente foi explorado por diversos 
astrólogos: Frances McEvoy, Charles Jayne, Leigh Westin, 
entre outros. Este conceito, apesar de ser um acréscimo à 
interpretação astrológica, não é muito usado na atualidade.

a) Definição de Declinação (δ)
É definida através do grau de latitude (equatorial), é a medida 
do grau dos planetas a norte ou a sul do equador celeste (EC), 
ou seja, é a distância de um planeta ao EC, e define se está 
acima (+ N) ou abaixo (- S) do EC. Assim, é mais um resultado 
da inclinação do eixo da Terra em 23º26’’22’’’ relativo ao Sol em 
termos astronómicos.

i. Definição de Out of Bounds (OOB)
Em português “fora dos limites”, define-se quando um planeta 
apresenta uma declinação para além dos limites da declinação 
do Sol em relação ao equador terrestre e EC. Ou seja, são todos 
os planetas cuja declinação é superior a 23º26’’, tanto a Norte 
como a Sul do EC.

Os planetas (Lua, Mercúrio, Vénus, Marte, 
Úrano e Plutão) e os asteroides (Pallas 
Atenas, Ceres, Juno, Vesta e Quíron) cujas 
declinações ultrapassam estes limites, 
estão OOB quer seja num mapa natal, em 
trânsito e / ou em progressões. 
Isto significa que estão para além da 
linha do equador celeste mais do que o 
próprio Sol consegue estar. Encontram-
se, portanto, para além das fronteiras do 
Trópico de Câncer ou de Capricórnio, e 
estão muito além das condições e/ou 
expectativas comuns.

ii. Frequência e Ciclos OOB
O Sol não fica OOB por ser o ponto de referência. Nos tempos modernos, 
Saturno e Neptuno também não ficam OOB. Mercúrio, Vénus e Marte são 
próximos em frequência, e geralmente atingem um máximo de 27º. Vénus e 
Marte raramente atingem 28º. Mercúrio fica OOB três vezes por ano, o que 
agrava a manifestação da retrogradação quando está coincidente com a 
elevada declinação de OOB. Marte fica OOB uma vez por ano, exacerbando 
as próprias caraterísticas. Vénus fica 1 a 2 vezes por ano, dando asas às 
suas qualidades venusianas sem limites! Júpiter raramente fica OOB, não 
ultrapassa muitos os 23º27’, e manifesta-se de forma irregular, instável, 
excêntrica e extravagante. Úrano e Plutão não vão muito além de 23º 27’’ 
(têm efeitos geracionais). A principal manifestação de Úrano OOB é a 
propensão para buscar segurança e serem muito previsíveis ou certinhos. 
Plutão apresenta períodos de OOB progressivamente mais curtos, 
manifestados por astúcia. A Lua está OOB com maior frequência (vai até 
quase 29º quando o Nodo Norte está a 0º de Carneiro, a cada 18,6 anos). Dos 
asteroides, Quíron e Juno nunca ficam OOB, enquanto Ceres a que fica mais 
frequentemente, seguida de Pallas e Vesta. Quando Ceres sai dos limites, 
pode permanecer assim por muito tempo e numa declinação extrema!

iii. Manifestações Out Of Bounds:
Do lado luminoso: Podem manifestar-se como visionários, inventivos, 
inspiradores e originais; e os nativos apreciam profundamente a sua 
liberdade de pensamento e ação, especialmente quando na área regida pelo 
planeta.

Pelo lado sombra: Podem contribuir para a insanidade, pensamentos / 
sentimentos distorcidos, desrespeito total pela lei e, por último, enfermidades. 
Os planetas OOB agem de forma independente, não condicionada por 
convenções, manifestando o seu potencial de maneira criativa. Depois de 
várias pesquisas, tem-se chegado à conclusão que o estado OOB confere ao 
nativo um grau de pioneirismo, ou seja, são dos primeiros a quebrar padrões, 
o que já não se observa naqueles que lhes seguiram os passos. Mantêm 
sempre a reputação de terem comportamentos excêntricos, poucos usuais, 
originais, no fundo, diferenciados da norma.

1. Lua: Confere um sentimento profundo de necessitar de liberdade; 
capacidade de inspirar outras pessoas, boa inteligência emocional, confiança 
na sua excelente intuição, e grande capacidade empática. Podem apresentar 
distorção de pensamentos, sentimentos estranhos, desconsideração por 
regras, mudanças súbitas e acentuadas de humor, hábitos destrutivos e 
desinteresse geral.

2. Mercúrio: Apresentam formas pioneiras de pensar, uma inteligência 
especialmente eloquente e um estilo de discurso carismático. São, 
geralmente, bons escritores, professores e palestrantes, apresentando talento 
para usar todos os meios de comunicação social. Por outro lado, podem cair 
em processos bizarros de pensamento, apresentar uma propensão para 
ouvir vozes imaginárias, propensão a hipérboles, a exagerar, e a terem uma 
tendência para entender mal os outros. Tendência a obsessões, fixações, 
compulsões, incapacidade de ler sinais subtis e problemas de comunicação.

3. Vénus: Confere graça e charme, uma natureza romântica, magnetismo, 
carisma, popularidade. Talento para a arte e para a música, grande sentido 
de beleza, capacidade de entreter e seduzir, sensualidade, extravagância, 
luxúria, indulgência excessiva no prazer carnal, inveja, materialismo, 
ganância e sexualidade fora dos limites convencionais.

4. Marte: O nativo é fortemente ambicioso, egoísta, orientador, ousado e 
corajoso, e extremamente autoconfiante. Com grande resistência física 
e vitalidade, força de vontade e paixão, aventura e ousadia, habilidade de 
liderança. Apresentam uma postura excessivamente agressiva, violenta, 
com grande impulsividade e frequentes ataques de raiva, e propensão a 
uma dominância sexual invulgar.

5. Júpiter: Confere grande popularidade, notável reconhecimento público, 
habilidades desportivas e grande inclinação para viagens.

Catarina Rocha, nascida a 4/6/1975 
na Maia.

Curso de Medicina dentária em 
2000.

Primeiro contacto mais de perto em 
2003, que semeou a curiosidade 
relativa à Astrologia, tendo, no 
entanto, oportunidade de estudar 
de forma capaz apenas em 2015 
aquando do início do curso de 
formação profissional de astrologia 
na escola FacesIsabelGuimarães. 
Terminado o nível 3 em Fevereiro de 
2018, intercalando com workshops 
e formações em diversas áreas, 
entre elas: Master internacional 
em Astrogenealogia; Certificação 
ISAR (I e II); Astrologia Kármica; 
Estrelas Fixas; Astrologia Infantil; 
Astrologia Médica; 1.ª Edição 
Master em Astrologia pela Escola 
FacesisabelGuimarães em 2020, 
CAP ISAR em 2020.
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6. Úrano: Nativos com aparência excêntrica e bizarra, com 
comportamento estranho, desenfreado, rebelde e revolucionário; 
forte espírito de experimentação, envolvendo-se em invenções 
e descobertas; com imaginação e criatividade ilimitadas. 
Insistem em todo o tipo de liberdade; são intencionalmente 
provocantes, sem princípios e sem convicção, de imaginação 
sórdida, com interesses incomuns e perturbadores, podendo 
ficar completamente “fora da caixa”.

7. Plutão: Confere uma manifestação mais subtil e intensa 
quando correlacionado com outros aspetos no mapa, com 
intensidade, profundidade, poder e capacidade de transformação 
fora do comum na área de vida onde está.

iv. Técnicas em que se pode utilizar os OOB
Os OOB podem ser úteis nas diferentes técnicas de interpretação 
astrológicas:  Astrologia Natal, Retorno Solar, Retorno Lunar, 
Trânsitos, Progressões, Astrologia Mundial, entre outras.

Continua na próxima edição...

SOLSTÍCIO DE INVERNO – SOL EM CAPRICÓRNIO    
Tenho tudo que amo, e trabalho muito para ter mais ainda.

SABIA QUE...?

A intérprete britânica Des’ree lançou em 
agosto de 1998 o álbum “Supernatural” 
com o primeiro single “What’s your 
sign?”
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Etimologicamente, a palavra “dislexia” é composta pelos radicais 
“dis”, que se refere a uma ideia de difícil e “lexia”, que significa 
palavra.” 1 É um distúrbio de aprendizagem que se caracteriza pela 
dificuldade de leitura, de escrita, de interpretação de textos e de 
cálculos aritméticos. Este problema é genético e hereditário e pode 
ser percebido a partir dos cinco anos, na fase de alfabetização. 
Também pode ocorrer após lesões cerebrais intrauterinas, infeções, 
ou até de outras causas. Já foi comprovado que as pessoas disléxicas 
são extremamente inteligentes e têm uma enorme facilidade em lidar 
com a criatividade. Prova disto é que muitos famosos apresentam 
este distúrbio.
Gostava de referir que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente 
a Doutora Helena Serra. É investigadora na área de educação 
especial e professora coordenadora jubilada da Escola Superior de 
Educação de Paula Frassinetti, no Porto. Tem dedicado a sua vida à 
compreensão da dislexia e ajudado/orientado pais, alunos, famílias 
e escolas. Quando consultou o meu filho, explicou-nos como o seu 
cérebro funciona.
A dislexia altera a maneira como o cérebro processa a informação 
relativamente à simbologia, por esse motivo, a base neurológica 
de competências é distinta. “(…) o cérebro do disléxico lê por um 
caminho feito pelo hemisfério direito, especializado em tudo o que 
são exigências viso espaciais, mas não nos sons da linguagem. 
Razão pela qual a dislexia não tem cura.” 2 Este distúrbio leva a um 
processo de confusão quando se escreve e se lê, manifestando-se 
durante toda a vida. As áreas básicas essenciais denotam um certo 

atraso e podemos, também, verificar:
- Problemas de perceção, ao nível da visão e audição.
- Dificuldade de atenção e memória.
- Atraso na psicomotricidade, ao nível da imagem do 
corpo e lateralidade. 
- Dificuldade de controlo da destreza motora fina.              
- Dificuldades de relacionamento devido à fraca 
autoestima.

Ainda assim, “os alunos disléxicos são mais criativos, 
têm ideias brilhantes, mas podem escrever a palavra 
projeto com «u» na primeira sílaba ou então escrever 
«porjeto». (…) Provavelmente um dia quando forem 
arquitetos vão fazer um design que outro cérebro sem 
dislexia não faria.” 3

DESENVOLVIMENTO

Trabalho de investigação com o objetivo de encontrar 
um provável padrão astrológico da dislexia.
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“SER DISLÉXICO É SER ESPECIAL”

- 1ª PARTE

Anabela Castro 
Membro 247

Consultei o site da DISLEX (associação portuguesa de dislexia) e recolhi dados de 
nascimento de 30 disléxicos famosos e no site da astrotheme fiz a recolha da hora 
(ver tabela 1).  Com a ajuda do software de Astrologia Solar Fire V9 e utilizadas as 
definições de orbe standard deste programa, nos aspetos considerados, realizei os 
30 mapas. Foquei-me nas casas 3, 6 e 10. Analisei o planeta regente e o elemento 
que abre a cúspide de cada uma delas, bem como os planetas e planetas retrógrados 
existentes. Ver gráficos  1, 2 e 3. Examinei nas doze casas: planetas retrógrados, signos 
intersetados, aspetos ptolemaicos e quincôncios, a cruz de vida, o dispositor final, 
planetas peregrinos e planetas nas casas angulares, o elemento do ascendente, onde 
se encontram: Saturno, Mercúrio, Lua, Vénus e Marte. Analisei, também, o planeta 
anterior à Lua no elemento e signo. Ver gráficos 4,5 e 6.

Estudou Engenharia Química no 
Instituto Superior de Engenharia 
do Porto (ISEP) e trabalhou 
durante 30 anos nos laboratórios 
da Super Bock Group. Aos 50 
anos, a sua essência escorpiónica 
leva-a a estudar astrologia e 
a enveredar pelas medicinas 
complementares. Com o Curso 
profissional de astrologia na 
Escola FacesIsabelGuimaraes, 
assim como especialidades: 
na Astrologia Médica como 
prevenção e diagnóstico de 
patologias, Dinâmica das 
constelações familiares e está a 
frequentar o Master de Astrologia 
na mesma escola de Isabel 
Guimarães.

Com formação de Reiki tradicional 
Usui Shiki Ryuho, nível I,II e III A, 
master Cinira A. Palotta.

CCP como formadora.

Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3
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A casa 3 representa a comunicação escrita, falada, 
ouvida e sentida, os números, o cálculo aritmético e os 
símbolos. Está relacionada com Gémeos, um signo de ar, 
mutável, regido por Mercúrio – planeta que representa 
a aprendizagem falada e escrita (regente da casa 3 e da 
casa 6) .

Analisando os gráficos 1, 2 e 3 verificamos que a cúspide 
da casa 3 abre em maior percentagem no elemento fogo, 
tendo esta casa em maior proporção Neptuno no signo 
de Sagitário e Plutão como planeta retrógrado.  Desta 
análise, a casa 3 a abrir em fogo origina um raciocínio 
intuitivo e rápido, sugerindo pessoas capazes de lidar 
com muitas coisas ao mesmo tempo, mas suscetíveis 
de ignorar pormenores importantes. Com Neptuno em 
Sagitário na comunicação, o raciocínio pode tornar-se 
vicioso, escapista e irrealista e com um Plutão retrógrado, 
a profundidade da memória pode ser retardada com 
necessidade de ser questionada e transformada, 
explicando-se, com isto, um dos sintomas de dislexia.  

A casa 6 representa o emprego, o serviço sendo associado 
ao signo de Virgem, um signo de terra e mutável, regido 
por Mercúrio. Os nativos de Virgem recebem a influência 
do elemento terra, ao qual pertencem, dando-lhes 
maior firmeza e estabilidade, ao contrário de Gémeos, 
que pertence ao elemento ar. Analisando os gráficos 
1, 2 e 3 vemos que a cúspide da casa 6 abre em maior 
percentagem nos elementos fogo e água, originando um 
raciocínio intuitivo e rápido, sugerindo pessoas capazes 
de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, mas 
suscetíveis de ignorar pormenores importantes no seu 
quotidiano e no emprego. Mas, por outro lado, ao abrir 
em água pode originar pessoas sonhadoras e visionárias 
no que se relaciona com o serviço e o emprego.  Ao ter 
o Sol em Peixes em maior percentagem, estas pessoas 
expressam o princípio criativo de forma emocional e 
emotiva, com sentimentos. Podem desistir após um revés 
e são indecisos. Saturno e Úrano estão retrógrados no 
elemento água, no signo de Caranguejo. São pessoas 
com dificuldades em aceitar as responsabilidades desta 
casa, responsabilidades que herdaram do seu passado, 
das suas reminiscências, do seu ADN.
Úrano retrógrado indica onde estão presas e Caranguejo 
está relacionado com a educação básica, com a família, 
com as raízes, explicando-se, assim, outro aspeto ligado 
à dislexia.

» 1 http://www.dislex.co.pt/o-que-%C3%A9-a-dislexia.
html#defini%C3%A7%C3%A3o
» 2 Andreia Lobo, 2012 – “Helena Serra: “Os disléxicos 
têm ideias brilhantes, mas podem escrever porjeto””, 
educare.pt, 24-08-2012 (https://www.educare.pt/
noticias/noticia/ver/? id=14562&langid=1)
» 3 Andreia Lobo, 2012 – “Helena Serra: “Os disléxicos 
têm ideias brilhantes, mas podem escrever porjeto””, 
educare.pt, 24-08-2012 (https://www.educare.pt/
noticias/noticia/ver/?id=14562&langid=1)

SABIA QUE...?

A astrologia realizou o retorno mais 
estrondoso de toda a sua história 
após a Primeira Guerra Mundial, 
quando o astrólogo britânico R. 
H. Naylor inventou a coluna de 
astrologia diária em jornal.

DIA DO ASTRÓLOGO – MARTE EM TOURO     
Universo, por favor, ajude-me a aceitar MUDANÇAS, mas NÃO AGORA. Ajuda-me um 
Astrólogo encontrar para saber como posso a vida GUIAR! 

ISAR 2020 Conference
“Reimagining the Future”

 
www.isar2020.org
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04
CURIOSIDADES

ASTROLÓGICAS



INTRODUÇÃO
O Zodíaco é representado por um círculo que encerra os 
doze signos astrológicos. Cada um dos signos tem um signo 
diametralmente oposto, a uma distância de 180 graus um do 
outro, formando seis eixos ou signos opostos na roda zodiacal. 
Cada signo e respetivo signo oposto tem características 
próprias que se complementam entre si, e cujas energias se 
devem combinar para se completarem. O signo oposto não 
é o inverso daquele que observamos, é o mesmo fator que 
assume diferentes formas de agir por estar numa intensidade 
diferente.

Alguns astrólogos acreditam que há seis signos em vez de 
doze, que se interpretam através dos eixos do Zodíaco; cada 
signo e seu oposto formam um eixo de energia, a mesma 
energia, mas com polaridades diferentes e opostas; assim 
são seis eixos e seis energias. Neste sentido, as oposições 
complementam-se, como se fossem os dois lados da mesma 
moeda. De salientar que a energia tem que se integrar, e esta 

integração realiza-se na direção do sentido do centro do eixo 
zodiacal e não do seu extremo.

Estudar um eixo é compreender uma das leis Herméticas, 
que regem o Universo, que é a lei da Polaridade (cfr. o livro 
de “O Caibalion” do sábio Hermes Trismegistos),– tudo tem 
dois polos, tudo tem o seu oposto, tudo no Universo tem uma 
polaridade positiva e uma negativa. O princípio da polaridade 
é considerado a pedra angular e fundamental de qualquer 
interpretação astrológica, que é vista em profundidade numa 
leitura astrológica mais completa do mapa astrológico de 
nascimento.

Os signos opostos tratam das mesmas grandes questões e 
são a sombra um do outro. Ambos se ajustam, se adequam 
e completam-se, pois embora sejam diferentes, cada um tem 
aquilo que falta ao outro, e que nos ensina a desenvolver as 
nossas qualidades e a trabalhar os nossos defeitos, com o 
objetivo de alcançar o nosso equilíbrio.

Para o indivíduo crescer no mundo tem de despertar a energia 
oposta e aprender a lidar e a desenvolver cada um dos seis 
polos representados pelos doze signos do Zodíaco. No fundo, 
a meta do estudo da Astrologia é o desenvolvimento em cada 
um de nós dos doze pontos focais de energia correspondentes 
aos signos zodiacais.

Cada signo tem a sua luz e a sua sombra, referimo-nos aos 
potenciais de energia, e às características que estão em falta.

Desenvolve-se a seguir cada um dos seis eixos.
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OS 6 EIXOS DOS SIGNOS 

ASTROLÓGICOS

Os eixos do zodíaco - paulapaulo.com

1. EIXO: CARNEIRO - BALANÇA
É o primeiro eixo do Zodíaco natural, é o eixo dos 
Relacionamentos, trata da relação do “eu” e do “outro”, é 
um eixo de energia cardinal, que impulsiona, um eixo dos 
elementos fogo e ar, que se complementam. Para os signos 
deste eixo é fundamental que se relacionem e que não fiquem 
sozinhos, pelo que devem procurar um equilíbrio recíproco 
entre a ação do Eu e o direito do Outro.

O signo Carneiro mostra a sua personalidade combativa, 
é ação, consciência da própria vontade do indivíduo, 
assertividade, é o “Eu Sou” que age com impulso, defensor da 
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força e da vontade, é independência, coragem e verdade. É o poder individual 
que representa a nossa capacidade de fazer as coisas sozinhos, de seguir o 
ímpeto e criar a partir da vontade. O signo de Balança simboliza a harmonia, a 
justiça, a beleza, que considera o outro lado do Eu, o Outro, sendo a ponderação 
uma das suas características principais. Simboliza também a humanidade e a 
coletividade. Conferimos a complementaridade dos dois signos da seguinte 
forma:

A palavra “eu” (Carneiro) deve ser convertida em “nós” (Balança); Carneiro deve 
aprender, no decurso da vida, que não pode agir e lutar sem medir as suas 
consequências, que o seu impulso e a sua verdade requerem consideração e 
medição pelo direito dos outros (Balança); a imposição da vontade e o espírito 
de luta de Carneiro só terá sentido se levar à harmonia, à paz e à compreensão 
de Balança; o egocentrismo de Carneiro deve aprender a cooperar, como 
o faz Balança; Carneiro deve aprender a ceder (Balança), em vez de querer 
constantemente se impor; Carneiro, sendo impetuoso e individualista, deve 
evoluir na direção do cariz unificador e conciliador de Balança; é comum faltar 
a Carneiro a ponderação e a capacidade diplomática de Balança; sem a ajuda 
de Balança não existe harmonia e equilíbrio nos desenvolvimentos de Carneiro; 
Carneiro deve trabalhar a capacidade de ouvir o que o outro tem a dizer; para se 
equilibrar, Carneiro deve procurar as características de Balança; Balança precisa 
de ter a consciência de que é necessário, às vezes, tomar a iniciativa e afirmar-se 
em vez de ficar na dependência da ação do outro; Balança precisa de desenvolver 
a autoconfiança e a capacidade de dizer que “não” como o faz Carneiro.

Para os dois se integrarem, Carneiro deve aprender a arte da ponderação com 
Balança, e esta a arte de tomar decisões como Carneiro. O segredo é encontrar 
um equilíbrio entre as características de um e do outro, entre o EU e o OUTRO, 
sendo que parte da solução reside na comunicação, um porque não comunica 
(Carneiro) e o outro porque não quer incomodar o outro (Balança).

Quando o eixo está em equilíbrio, as pessoas conseguem ser elas mesmas, 
impondo as suas vontades e respeitando a vontade do outro, e cedendo quando 
necessário.

2. EIXO: TOURO - ESCORPIÃO
É o segundo eixo do zodíaco natural e o Eixo do Controle, ou seja, o controle 
taurino pela via material e o controle escorpiano pela via emocional. É um eixo 
de energia fixa, dos elementos compatíveis da terra e da água. Os dois signos 
dependem um do outro e há astrólogos que consideram ser também o eixo 
do desejo do “ter” e do “poder”, que mostra o eterno ciclo da construção e da 
destruição.

O signo de Touro representa genericamente o conservadorismo, o apego 
(principalmente aos bens materiais), as teimosias, de ideias fixas, de pensamento 
prático e racional, procuram estabilidade, segurança, prazer e conforto, de 
grande poder de atração, pacientes e persistentes. O signo de Escorpião é 
movido pelas emoções, é intenso, desconfiado, leal, misterioso, compenetrado, 
rigoroso, corajoso, individualista, reservado, determinado, assertivo, ciumento, 
de aparência calma, fria e misteriosa.

Os taurinos possuem o senso de conservar o que desejam, enquanto Escorpião 
contraria a matéria física e quer despertar as forças latentes, a vida oculta nessa 
matéria, para uma transformação e renovação. Na vida não há evolução sem 
transformação, não há reconstrução sem destruição, para que isso ocorra, 
são necessárias atitudes de desapego e perseverança. Este eixo mostra-nos, 
justamente, que tudo é transitório, e que devemos valorizar e agradecer cada 
coisa em nossas vidas.

Conferimos da seguinte forma a sua complementaridade:
Touro, focado no prazer e na segurança material, precisa desenvolver o seu 
lado Escorpião, entender que “nem só de pão vive o homem” e que é preciso 
desenvolver a espiritualidade, pois tudo o que é material um dia acaba. 
Escorpião, que sabe que tudo é impermanente, deve aprender com Touro o valor 
do mundo material, pois fora da matéria não há evolução; Escorpião não deve 
deixar que seus desejos o dominem, e sim, saber tornar-se o senhor através 
da obediência, impor o jugo aos seus próprios desejos e saber dirigir com mão 
branda; Touro precisa da profundidade dos sentimentos do Escorpião para se 
sentir verdadeiramente seguro entre os outros; o objetivo de Touro é a evolução 
no sentido da profunda capacidade de transformação do Escorpião; sem a ajuda 
do Escorpião, Touro torna-se escravo dos desejos; aos nativos de Touro, práticos 
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e detentores de uma lógica pura e simples, pode-
lhes faltar a estratégia, a capacidade investigativa e o 
foco por temas espirituais, presentes nos nativos de 
Escorpião; os nativos de Escorpião, ao contrário dos 
nativos de Touro, podem ser levados pela emoção, pelo 
impulso e pela dificuldade em deixar de lado algumas 
lembranças negativas; o nativo de Escorpião precisa de 
assentar os pés na rocha do Touro para não se afundar 
nas emoções; sem a ajuda do Touro, os desejos do 
Escorpião não se realizam; Escorpião sem Touro 
torna-se aquele que impõe o seu desejo, que controla 
e manipula. É preciso que Escorpião seja brando e 
tenha a doçura para usar o seu poder, para transformar 
sem ferir, e sem aniquilar o outro; Escorpião precisa 
da perseverança de Touro, enquanto Touro precisa do 
sangue frio e do desapego de Escorpião, compreender 
que são necessárias essas mortes em vida para evoluir 
e continuar a jornada.

A força de Escorpião vem para destruir e levar o que 
não nos serve mais, enquanto a força de Touro vem 
para construir e preservar aquilo que não precisa. Os 
dois signos deverão encontrar o equilíbrio entre a 
manutenção (Touro) e o desapego (Escorpião). 

3. EIXO: GÉMEOS – SAGITÁRIO
É o terceiro eixo do Zodíaco natural, é o eixo 
do Conhecimento, procuram a aprendizagem, o 
conhecimento, a assimilação e o ensino. É um eixo de 
energia mutável, dos elementos compatíveis do ar e do 
fogo.

O signo de Gémeos tem uma energia relacionada com 
a mente lógica, comunicação e expressão. São muito 
ágeis no sentido de alcançarem os seus objetivos e 
diversos conhecimentos, frequentemente de forma 
superficial, são versáteis, curiosos, com tendência a 
serem bastante inteligentes e persuasivos, lidando bem 
com a ambiguidade e mostrando grande capacidade 
de adaptação. O signo de Sagitário representa a lei, o 
dogma, a religião, a filosofia, o pensamento fixo no alto, 
o idealismo, são bastante éticos, sociáveis, e procuram 
o sentido da existência, geralmente otimistas, 
generosos, gostam de fugir da rotina e de viajar e 
conhecer o mundo através das experiências que vivem.

Gémeos é geralmente superficial, olha para tudo e 
não toca nada, corresponde ao ensino fundamental; 
enquanto Sagitário procura o entendimento profundo, 
que corresponde ao ensino superior.

Verificamos a necessidade da sua complementaridade 
da forma seguinte:
Gémeos, tão bem informado e curioso sobre tudo, 
precisa de aprender as lições de Sagitário e procurar 
adquirir a sabedoria, e conhecer-se principalmente 
a si próprio. Sagitário sempre disposto a ensinar 
as suas verdades aos outros, deve aprender com 
Gémeos  a ser mais flexível e eclético em seus 
conhecimentos; os nativos de Gémeos , associado 
às ideias, comunicação e pensamentos, podem ter 
necessidade de pôr limites ao excesso de informação 
e priorizar os conhecimentos verdadeiros que são 
valorizados pelos nativos de Sagitário; Gémeos deve 
procurar a plenitude de sentido e o propósito profundo 
do Sagitário; Gémeos deve aprender que o essencial 
está no cerne das experiências (Sagitário) e não na 
multiplicidade; a arguta compreensão de Gémeos 

deve ser aplicada com bom senso e fé no desenvolvimento 
da humanidade (Sagitário); Gémeos precisa da amplitude de 
concentração do Sagitário para valorizar a sua comunicação; 
o nervosismo e agitação de Gémeos deverá dar lugar a 
momentos de silêncio e reflexão (Sagitário); sem a ajuda de 
Sagitário, os objetivos de Gémeos tornam-se dispersos; a 
energia do Sagitário, por vezes exagerada, pode ser melhor 
conduzida com os questionamentos de Gémeos; Sagitário 
precisa da versatilidade dos Gémeos para comunicar e, assim, 
transmitir as suas ideias brilhantes; Sagitário deve insistir com 
Gémeos para aprofundar ou entender profundamente uma 
sabedoria, aprendendo todas as suas lições e especializando-
se; e Gémeos deve convidar Sagitário a ser mais diverso.

Gémeos é a inteligência e Sagitário a força espiritual 
empolgante. Um sem o outro inclinam-se a erros.

4. EIXO: CARANGUEJO – CAPRICÓRNIO
É o quarto eixo do Zodíaco natural e o eixo da Estrutura, que é o 
alicerce e a segurança. É um eixo de energia cardinal, instintiva, 
dos elementos compatíveis da água e da terra. Caranguejo é a 
estrutura familiar, a base, a segurança de pertencer a um clã; 
e Capricórnio é a estrutura social, o papel na sociedade e a 
construção do futuro.

Caranguejo tem uma sensibilidade à flor da pele, e uma relação 
profunda com tudo que se passa à sua volta, sentem com 
facilidade o que o outro sente, precisam constantemente de 
sentir segurança, simpático, empático, sonhador e imaginativo.

Capricórnio é disciplinado, ambicioso, perseverante, 
responsável, tem uma lenta, mas segura capacidade de 
concretização, mestre na planificação, persistente, engenhoso, 
desconfiado (por vezes), dotado de realismo, conjugado com 
uma boa capacidade de concentração.

Revela-se da seguinte forma a sua complementaridade:
Caranguejo é sensível, afetuoso e inseguro e precisa aprender 
com seu oposto Capricórnio a crescer emocionalmente 
e assumir responsabilidades. Capricórnio, ambicioso e 
realizador, deve aprender com Caranguejo a lidar com os 
próprios sentimentos e a não deixar que o sucesso mundano 
substitua a sua convivência em família; Caranguejo demonstra 
frequentemente emoção de forma intensa e normalmente 
apresenta uma ligação muito forte com o lar e com as raízes 
familiares, assim, pode carecer  da disciplina capricorniana 
para pensar de forma mais prática, de modo a cumprir as metas 
de sua vida; sendo Caranguejo sensível e delicado, capaz de 
penetrar no íntimo alheio, deve evoluir na direção do realismo 
e da perseverança de Capricórnio; a disposição maternal e 
solícita de Caranguejo deve unir-se com a ambição verdadeira 
de Capricórnio; Caranguejo pode ter necessidade de impor 
limites emocionais no que diz respeito a assuntos de pessoas 
próximas (Capricórnio). A busca de proteção de Caranguejo e 
de sentir-se necessário deve ser substituída pela afirmação e 
determinação de Capricórnio; a vulnerabilidade de Caranguejo 
deve adotar um ponto de vista firme (Capricórnio); Capricórnio 
está associado ao trabalho, à disciplina, a tradições, à 
praticidade e até a uma certa frieza, devendo expor-se mais 
aos aspetos emocionais, como Caranguejo; Capricórnio, sem a 
ajuda de Caranguejo, não tem sensibilidade e sentido familiar; 
Capricórnio aprende e cresce quando flexibiliza os seus gestos 
com mais afeto, dando mais espaço às emoções (Caranguejo); 
Capricórnio precisa de reconhecer os seus sentimentos, tal 
como o Caranguejo, para se manter ligado aquele que apoia.

Caranguejo aprende com Capricórnio o amadurecimento, o 
limite e as responsabilidades, e Capricórnio deve aprender a 
olhar para o lado emocional e a lidar com os seus sentimentos, 
como Caranguejo. 

5. EIXO: LEÃO – AQUÁRIO
É o quinto eixo do zodíaco natural e o eixo da Individualidade, 
um eixo de qualidade fixa que se expressa através dos 
elementos compatíveis do fogo e do ar. Ambos têm 
necessidade de individualização, de consciência e do ego. 
Leão entende o seu potencial e valor pessoal, e Aquário aplica 
a sua ação no coletivo.

Leão é independente, criativo, extrovertido, ambicioso, 
idealista, inteligente, seguro das suas capacidades e não 
teme obstáculos, pode ser dominador e autoritário, mas 
benevolente, pode ser teimoso nas suas crenças, mas com fé 
e sinceridade, gosta do poder e geralmente tem bom íntimo.

Aquário acredita na liberdade e é independente e um pouco 
rebelde na sua essência, é aventureiro, original, visionários, 
frequentemente visto como informal e progressista, demonstra 
ser sociável, charmoso, humanitário, volátil, dinâmico, decidido, 
altruísta, temperamental e caprichoso, por vezes indiferente, 
pode não ser intenso e profundo por distração e por valorizar 
demais a sua competência intelectual.

Leão é a atração e Aquário a irradiação. Se a constante atração 
– irradiação entre estes dois polos falhar, então não haverá 
vida. Se, num dia de muito sol, a umidade da Terra é atraída 
para a atmosfera, formando a bruma, esta bruma atrai os 
raios cósmicos e forma a tempestade. A tempestade é que vai 
irradiar, devolver para a Terra o que dela foi atraído em excesso.

Revela-se da seguinte forma a sua complementaridade:
Não haverá a felicidade enquanto o despertar da consciência 
cósmica, da liberdade e da fraternidade (Aquário) não for 
equilibrada com a chama, com o poder do coração e a disciplina 
(Leão); são fraternos, prontos a dar, muitas vezes introvertidos 
e pessimistas (Aquário) porque a falta do aspeto “Leão” lhes 
dá a incerteza do êxito, e falta de confiança no próprio poder, 
o que os faz hesitar e irritar-se; a consciência do poder e da 
força estão em Leão, mas para ser rei tem de disciplinar a 
sua liberdade (Aquário); Leão deve compreender que não 
poderá ser rei amado sem descer do trono, sem ser servidor 
do seu povo, sem dar liberdade na justa medida (Aquário); 
Leão geralmente fascinado com sua própria criatividade e 
individualidade deve aprender com Aquário o amor e o respeito 
ao próximo, e ser mais fraterno; Aquário sempre preocupado 
em atuar pela sociedade deve desenvolver o amor próprio, 
acreditar mais no seu valor individual; sendo Leão orgulhoso 
do seu poder individual deve procurar a essência espiritual e 
fraternal do Aquário; a irradiação da força de Leão precisa de 
ser espiritualizada, devendo dar espaço a ideias renovadoras 
(Aquário); Leão deve aceitar melhor a interação em grupos ou 
lidar com a condição de somar esforços, tendo mais tolerância 
com o estilo de vida e de pensamento de outras pessoas 
(Aquário); ao instalar-se na ribalta, Leão precisa saber que 
o foco luminoso pode mudar de direção (Aquário); Leão 
precisa de algum distanciamento (Aquário) para, ao enfrentar 
os que o escutam, conservar a coragem necessária para ser 

sincero; Aquário pode ter o desafio de vivenciar melhor 
a compreensão da individualidade (Aquário) de quem 
o cerca, sem ser do contra; Aquário deve exercer a 
sua individualidade sem o complexo de achar que, por 
ser diferente ou original, não pode ter brilho próprio; 
Aquário precisa compreender que uma das razões para 
o êxito em grupo, é justamente o seu brilho e a sua 
individualidade; Aquário precisa da sinceridade do Leão, 
vinda do coração, para que o seu amor não possessivo 
seja apreciado e bem acolhido.

Nesta dinâmica, Leão precisa de aprender com Aquário 
sobre a fraternidade e o respeito ao próximo, e Aquário 
deve aprender com Leão a importância do valor 
individual e do amor pessoal.

6. EIXO: VIRGEM – PEIXES
É o sexto e último eixo do zodíaco natural, e o eixo do 
Serviço, um eixo de qualidade mutável que se expressa 
através dos elementos compatíveis da terra e da água. 
Virgem é o trabalho e a praticidade, aquele que separa 
para entender, é o lado terreno, e Peixes é a entrega, o 
sacrifício, o lado espiritual.

Virgem é introspetivo, metódico, autocrítico, organizado, 
reservado, observador, paciente, amigável, disposto a 
colaborar com o próximo, metódico, estudioso, analista, 
meticuloso, intuitivo, realista, conservador.

Peixes é sonhador, sentimental, que se encontra 
sempre entre dois caminhos: da placidez à explosão 
emocional, de alguma instabilidade, mas de natureza 
essencialmente terna, com capacidade de se doar, 
profundo, amoroso; pode ser, por conta da dualidade 
do signo, implacável e incapaz de perdoar, de empatia 
profunda, sabe colocar-se no lugar do outro, disposto a 
acolher e ajudar os outros.

A sua complementaridade revela-se da seguinte forma:
Possuindo Virgem uma essência analista, deve buscar o 
poder de síntese e abnegação de Peixes; a inteligência 
objetiva de Virgem ajuda na solução de problemas, mas 
nada serve quando o amor entra em jogo (Peixes); Virgem 
e Peixes têm capacidade detalhista e observadora, 
porém, ela é bem mais nítida em Virgem, que prioriza 
o que é mais útil, às vezes com frieza e praticidade; 
Virgem precisa saber desenvolver a sensibilidade e 
mesmo a intuição, comuns em Peixes; a diligência de 
Virgem costuma ser aplicada com bom senso, mas a 
vida pede capacidade de abandono ao curso do destino 
(Peixes); é importante para Virgem o idealismo, o gosto 
pelo místico e a fé – não necessariamente religiosa – 
que costumam existir em Peixes; Virgem precisa de 
se dedicar ao serviço altruísta dos Peixes para evitar 
que a sua tendência para criticar se torne dolorosa; os 
nativos de Peixes podem não saber exatamente o que 
está errado, mas sentirem que há algo errado, já os 
virginianos são capazes de identificar o detalhe do erro; 
a praticidade para tratar das coisas com os pés no chão, 
característica de Virgem, é um exercício desafiador que 
pode complementar os nativos de Peixes; Peixes precisa 
da concentração de Virgem para tomar consciência de 
si próprio enquanto sente por todos os outros; Virgem 
sempre tão preocupado com a ordem e a disciplina 
deve aprender com seu oposto Peixes a lidar com o 
imponderável e a aceitar que há coisas sobre as quais 
não temos nenhum controle; Peixes, sonhador e místico, 
precisa aprender a lidar com as questões práticas, 
trabalhar, ser útil e ter disciplina.
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Nesta dinâmica, Virgem deve aprender com Peixes a se 
desapegar e a usar a intuição para além da racionalidade, e 
Peixes precisa de aprender com Virgem a ser mais prático, 
disciplinado e a enfrentar as asperezas da realidade, que é o 
seu maior desafio. 

CONCLUSÃO
O presente Trabalho Final do Master em Astrologia permitiu-
me compreender a importância do princípio da polaridade 
na interpretação astrológica, e o estudo aprofundado que 
realizei dos eixos, permitiu-me ter uma melhor perceção e 
compreensão dos signos e do seu significado, entender a 
profunda complementaridade que existe entre eles, bem como 
a energia existente, que tem polaridades diferentes e opostas, 
e aprender que os extremos devem caminhar no sentido da 
união e integração para assim obter-se um maior equilíbrio na 
nossa vida interior e nas nossas relações com os outros.

No mapa natal com a interpretação do signo solar, do 
ascendente, do signo lunar e da dinâmica dos eixos, consegue-
se compreender genericamente como a pessoa funciona. 
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…

RENASCIMENTO

Seria um erro considerar que o Renascimento teria marcado 
um descrédito progressivo da antiga astrologia, à medida que 
avançavam as grandes descobertas científicas e técnicas. 
Longe, portanto, de diminuir no Renascimento, o número dos 
astrólogos aumentou cada vez mais, nos séculos XV e XVI, 
e o seu prestígio era muito mais importante do que na parte 
final da Idade Média. Das mais altas personagens às massas 
iletradas, os homens preocupados com o futuro tinham plena 
confiança nos astrólogos.
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HISTÓRIA DA

 ASTROLOGIA

Do ponto de vista dos métodos praticados pelos astrólogos 
do período, pode verificar-se que são muito pouco diferentes 
dos usados pelos antecessores medievais e até dos praticados 
pelos astrólogos árabes, gregos ou romanos. A própria 
disposição dos horóscopos de nascimento permaneceu a 
mesma na Europa, até ao fim do século XIX.

A este propósito, não seria inútil assinalar ainda que a 
disposição circular dos horóscopos, a que estamos habituados 
hoje, é, efetivamente moderna (remota ao astrólogo “cientifico” 
Choisnard, de fins do século passado). Antes, a disposição mais 
corrente era em quadrado. Os horóscopos do Renascimento, 
como os da Idade Média, eram quase sempre apresentados 
com esta disposição tradicional, formada pela inserção 
de um quadrado no centro de outro, e pela determinação 
linear subsequente de doze regiões, envolvendo um terceiro 
quadrado (figura acima). No centro do pequeno quadrado 
central, o astrólogo inscrevia a data e a hora de nascimento 
do individuo. Cada um dos sectores, correspondente às doze 
“casas” solares que se presume regerem os diversos domínios 
em que se exerce a atividade humana, devia ser preenchido em 
conformidade com os planetas e constelações descobertos no 
estado do céu, analisado no momento do nascimento.

No momento em que a astrologia parecia tão profunda e 
intimamente ligada ao sistema geocêntrico de Ptolomeu (a Terra 
reinando no centro do Universo), o advento de uma astronomia 
moderna (que fará com que dai em diante a Terra e os outros 
planetas girem à volta do Sol) não foi acompanhado, entre os 
seus promotores, de um desmoronar súbito das crenças no 
velho determinismo astrológico. O próprio Copérnico nunca 
renegou a sua crença nas influências planetárias. Foi ao seu 
amigo austríaco, o famoso astrólogo Rheticus, que confiou o 
cuidado de publicar a obra que expunha o seu novo sistema 
heliocêntrico -  o Revolutionibus Orbis Coeletium ( Das 
Revoluções das Orbes Celestes-1543).

Quanto ao grande astrónomo dinamarquês Tycho-Brahé 
(1546-1601), o mestre de Kepler, não foi somente um 
observador infatigável dos espaços celestes, mas um 
astrólogo convicto que passou longos anos a elaborar 
minuciosamente horóscopos. Mesmo entre os percursos 
diretos daquilo a que se chama o livre-pensamento 
contemporâneo, encontrou-se uma defesa sistemática da 
astrologia! É o caso com Pomponazzi ou Pompanácio (1462-
1525) no seu De Fato (“Do Destino”) onde invocou as leis 
astrológicas para justificar o completo determinismo das 
ações humanas – tanto individuais como coletivas.

Mesmo folheando um manual histórico muito rudimentar, 
o Renascimento revelar-se-nos-ia como um período 
extremamente perturbado. Praticamente é só com o advento 
do século XVII que se operou a distinção bem acentuada, e 
que será definitiva, entre a astronomia (no sentido moderno 
do nome) e a astrologia. Para a maioria dos homens do 
século XVI, a confusão continuava a espalhar-se.
Resumindo, seria rigorosamente impossível eliminar a 
astrologia da história das ideias durante os seculos XV e 
XVI (ver Jean Delumeau, La Civilisation de la Renaissance, 
Paris, Arthaud, 1967).

ASTROLOGIA E NOSTRADAMUS
Michel de Nostredame (1503-1566), mais conhecido pelo 
nome latinizado, Nostradamus, foi, como já fora seu pai, 
um dos médicos mais ilustres da época, embora se tenha 
tornado mais celebre como astrólogo e profeta. Até à época 
presente, a sua obra mais célebre, as Centúrias, não cessa de 
ser reeditada, excitando os audaciosos e pacientes esforços 
de gerações de exegetas e de intérpretes. Nostradamus 
morreu, observe-se, nas condições e hora exata que ele 
próprio predissera. Saudemos este fato, excecional entre os 
videntes, profetas e adivinhos, que, de modo geral, perdem 
as faculdades quando se trata de olhar para si próprios.
Nostradamus não é a única personalidade do Renascimento 
que ligou a astrologia a práticas proféticas. Há, ainda, o 
caso de John Dee (falecido em 1604) que, no reinado de 
Isabel da Inglaterra, aliou a prática da magia cerimonial às 
da alquimia e da astrologia.

ITALIA E ALEMANHA
Marsilio Ficino (1433-1499) na sua obra Teologia platónica, 
(sua obra principal), estabeleceu a existência, acima da 
alma formadora da Terra, das doze almas celestes, donas 
dos signos do Zodíaco. Cada uma delas governa, portanto 
do alto da sua “casa”, uma parte das coisas cá em baixo. O 
Sol, “coração do céu”, envia a sua luz, que aquece e unifica, 
sobre todas as criaturas terrestres, mas só no homem o raio 
tem vida, brilha, e recebe a luz.

Entre os mais famosos astrólogos italianos profissionais da 
época, citemos Cristoforo Landino (1434-1505), professor 
da Universidade de Florença. Anunciou que a conjunção de 
Saturno e de Júpiter no signo de Escorpião (25 de Novembro 
de 1484), longe de ser maléfica, anunciaria a renovação 
nacional italiana. Mas o mais célebre dos astrólogos 
transalpinos do período é o ilustre Jerónimo Cardan 
(1501-1576), que realizou estudos muito desenvolvidos na 
Universidade de Paris, nos diversos ramos do saber. Não 
se deve minimizar os conhecimentos de Cardan, um dos 
maiores matemáticos do seu tempo, nomeadamente na 
matemática aplicada. Deve-se a ele, a descoberta de um 
modo de suspensão (que ainda tem seu nome), permitindo 
subtrair as bússolas dos navios ao movimento da vaga. 
Ensinou em Paris até 1523, onde a sua reputação de médico, 
matemático e de astrólogo não cessou de crescer.

Dois homens em especial encarnaram, na Alemanha, o 
hermetista do Renascimento - Henri-Corneille Agrippa de 
Nettesheim (1486-1535) e o ilustre Paracelso (1493-1541). Do 
primeiro, a célebre Filosofia Oculta circulou em manuscrito 
antes da sua publicação em Colónia, em 1510. É um tratado 
completo de filosofia secreta, visando colocar ao serviço 
do homem todas as potências escondidas em ação no 
Universo. Referia a existência de três mundos separados, 
o dos Anjos, o dos Astros, e dos Elementos. Cada um dos 
dois últimos sofre as influências daquele que o precede e 
assim se encontraria, portanto, justificada a astrologia.

No sistema de Paracelso, a astrologia tradicional encontrou 
perfeitamente o seu lugar, inclusive no domínio médico. 
Para estabelecer a justa dosagem dos medicamentos 
a prescrever, seria necessário, pensava ele, conhecer o 

C
U

R
IO

S
ID

A
D

E
S

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...

SOLICITE O SEU JORNAL



horóscopo do doente de maneira a ter em conta a repartição 
das influências astrais. Paracelso é um dos representantes 
ocidentais da tradição hermética que mais se consagraram 
a desenvolver a doutrina do Homem como imagem, como 
representação do Cosmos e todas as aplicações práticas do 
sistema médico paracelsiano assentam neste princípio (ver 
Philosophia ad Athenienses de Paracelso.)

KEPLER E A ASTROLOGIA
O grande astrónomo Kepler (1571-1630), a quem é devida a 
elaboração das três leis que regem as órbitas dos planetas 
em torno do Sol, durante toda a sua vida praticou a astrologia 
fazendo horóscopos para angariar o sustento para si e para 
os seus. Kepler nunca colocou em dúvida a possibilidade de 
elaborar temas de nascimento exatos, como também quis 
renovar a astrologia desenvolvendo todo o sistema tradicional 
baseado na velha doutrina pitagórica da harmonia das esferas 
onde cada planeta emite na sua órbita a sua música própria. 
Os aspetos planetários agiam não só sobre a Terra no seu 
conjunto, mas sobre todos os seres que nela se encontram 
reunidos, inclusive os homens (ver a maior obra de Kepler, as 
Harmonices Mundi, na tradução francesa por Francis Warrain, 
Paris, Hermann 1942).

ASTRÓLOGOS ROSACRUCIANOS
Entre os membros da fraternidade rosacruciana (fundador 
lendário Christian Rosencreutz) nos começos do século XVII, a 
astrologia gozava de grande reputação, constituindo para eles 
uma das componentes indispensáveis das ciências herméticas 
tradicionais. (Ver Bodas químicas de Christian Rosencreutz)).

O Rosacrucianismo europeu contará com um astrólogo de 
grande renome na pessoa do médico alquimista inglês Robert 
Fludd (1574-1637). Definia a astrologia como uma ciência de 
adivinhação pelo aspeto da harmonia celeste e do jogo dos 
elementos sublunares. Dividir-se-ia em duas grandes partes: 
a astrologia “natural” e a astrologia “sobrenatural”, ocupando-
se esta da produção metódica dos talismãs e pentágonos 
estrelados protetores. Mas, aos olhos de Fludd, a astrologia 
formava uma das ciências tradicionais cujo conjunto constitui 
o edifício mais coerente que se possa conceber. Robert Fludd 
escreveu uma extraordinária enciclopédia rosacruciana 
em latim, Utriusque Cosmi Historia ( “Hisatoria de um e do 
outro Mundo”), isto é, do Macrocosmo e do Microcosmo, do 
Universo e do Homem, abundantemente ilustrada de muitas 
belas estampas simbólicas. Tanto aos olhos de Fludd como 
aos de Paracelso e de toda a tradição hermética, reina uma 
correspondência analógica perfeita entre o conhecimento 
tradicional do Universo e do Homem. A ação celeste sobre o 
mundo inferior, físico, opera-se pela conjunção das influências 
do planeta e do signo. Fludd tinha uma ideia muito elevada da 
astrologia, que considera como uma parte do edifício sagrado.

ASTROLOGIA EM DESCRÉDITO CIENTIFICO
La Fontaine exprimiu muito bem a evolução, nos meios cultos 
franceses, da atitude geral a respeito da astrologia. Em pleno 
século XVII considerava a astrologia como o protótipo das 
“falsas ciências”, colaborando para a separação definitiva da 
astrologia da astronomia em França e nos países europeus.
Galileu ainda acreditava na orientação astral a ponto de 
elaborar numerosos temas. Em 1609, elaborou o horóscopo 
do seu protetor, o grão-duque da Toscânia, a quem previu 
uma vida longa - garantia temerária, pois a alta personagem 
morreu semanas depois. A partir de 1650 a situação mudou 
completamente sendo que nenhum astrónomo, com exceção 
de Flam Stead, criador do Observatório de Grennwich, 
reconheceu mais a astrologia como ciência credível.
Em 1666, aquando da criação da Academia das Ciência, 
Colbert, a astrologia foi excluída das disciplinas oficialmente 
reconhecidas.
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DESPERTAR DA ASTROLOGIA
Os almanaques de Zadkiel e Raphael, grandes ilustres 
homens ingleses, renovaram a astrologia e ainda hoje, 
almanaques astrológicos continuam a ser publicados na 
Grã-Bretanha sob estes pseudónimos.
Richard James Morrison, que viria tornar-se conhecido 
por Zadkiel, nasceu em 1795, começando por ser oficial 
da Marinha Real, renunciando, em 1829, à sua carreira, 
para se consagrar completamente à astrologia. Quando 
ao seu contemporâneo Raphael, era efetivamente, o 
astrólogo William C.Wright. Pode dizer-se que é pela 
difusão destes dois ingleses que a astrologia obtêm a sua 
reabilitação na opinião pública, e tanto mais que ela visava, 
deliberadamente, apresentar-se, a partir de então, liberta do 
carácter “oculto” ligado outrora a esta arte.
Esta tendência para a constituição de uma astrologia 
“científica” acentuou-se na segunda metade do século XIX. 
Sempre em Inglaterra, Alan Leo (1860-1917), W.F. Allen, de 
seu nome verdadeiro, fundou, em 1896, a primeira grande 
revista “científica” de astrologia, “Modern Astrology,  o seu 
livro “1001 nativities” teve imenso sucesso e permaneceu, 
até hoje, um manual prático muito considerado. Alan Leo 
obteve émulos muito numerosos entre os seus compatriotas 
e citemos, ainda, Walter Richard Olg, mais conhecido pelo 
seu pseudónimo, Sepharial.
A segunda metade do século XIX viu a astrologia “científica” 
espalhar-se não somente no mundo anglo-saxónico, mas 
também nos outros Estados ocidentais.

SÉCULO XX
Apesar da generalização da imagem copérnica do mundo 
(o Sol, e não a Terra, tomado como centro do nosso sistema 
planetário), a astrologia não estava, de maneira nenhuma, 
voltada à desaparição. Bem pelo contrário, longe de ser 
algo de efémero, o espetacular renascimento da astrologia 
durante a “Belle Époque” não devia cessar de se acentuar à 
medida que corriam os anos do século XX.
Alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial, o “fakir 
Birman”, de origem francesa, havia tido a ideia de publicar 
os seus horóscopos quotidianos, preparados para os 
nativos de cada um dos signos do Zodíaco, num jornal 
parisiense de grande tiragem, tendo sido o sucesso 
imediato e estrondoso, pelo que o mesmo processo passou 
a ser utilizado, em grande escala, em todo o mundo, por 
inúmeros praticantes.
Mas a astrologia comercial não podia deter-se num caminho 
aparentemente tão positivo, e não contente por colocar ao 
seu serviço a grande Imprensa diária ou semanal, utilizou 
ainda técnicas modernas. Desta forma, e após a Imprensa, 
veio a utilizar a rádio e a televisão como meios massivos 
de difusão, porém com efeitos imprevisíveis e dificilmente 
passíveis de serem controlados na recuperação da 
credibilidade dos fundamentos astrológicos.
Não poderiamos falar deste século, sem falar de Marc 
Edmund Jones, considerado o decano dos astrólogos 
americanos. Na sua longa e profícua carreira, fez um 
pouco de tudo - criou os símbolos sabeus e a teoria 
dos modelos planetários; foi filósofo, teosofista, pastor 
presbiteriano, roteirista de cinema, escritor e um dos mais 
criativos astrólogos do século XX. A grande contribuição 
de Marc Edmund Jones para gerações de astrólogos foi o 
desenvolvimento de uma teoria de base gestaltista para a 
compreensão do mapa natal. A ideia central da Gestalt, ou 
Psicologia da Forma, é que o todo é maior do que a soma das 
partes. A forma de um objeto é mais importante para a nossa 
perceção do que os elementos que o constituem. Aplicado 

ao mapa, este princípio revolucionou toda a técnica de 
leitura, pois desloca o foco de atenção das qualidades 
isoladas de cada planeta para o desenho geral da 
carta. O lançamento da teoria dos modelos planetários 
(planetary patterns), ou modelos de personalidade com 
base na distribuição planetária, aconteceu em 1941, 
através de um despretensioso livro chamado “How to 
learn Astrology”. Daí em diante, cada vez mais termos 
como Gangorra, Balde, Locomotiva, Salpicado, Tigela e 
outros popularizaram-se no jargão astrológico, fazendo 
parte hoje do repertório do astrólogo de orientação 
comportamental. Jones trabalhou na teoria dos modelos 
até seus últimos livros, nos anos 70. Ao falecer em 
1980, aos 92 anos, deixou uma contribuição realmente 
inovadora para a Astrologia do século XX. (Consulte 
Especialidades.)
Outro grande nome da época que se mantem nos tempos 
de hoje, é Dane Rudhyar. Rudyar aprendeu astrologia 
durante um período em que também estava a estudar os 
escritos psicológicos de Carl G. Jung, e começou a pensar 
em utilizar a astrologia e a psicologia junguiana. Desta 
junção superou alguns problemas básicos da astrologia, 
incluindo a sua abordagem determinística para a vida e 
os problemas da designação de um agente agradável 
para produzir os efeitos astrológicos. Rudhyar postulou 
que as estrelas não causam os efeitos observados 
na vida humana, mas eram fotos “synchronistically” 
(sincronicamente) alinhadas dos seres humanos. 
Acrescentando : ”Elas detalham as forças psicológicas 
dos indivíduos, mas não substituem a liberdade humana 
na resposta a essas forças.”. Ele chamou a sua nova 
interpretação de astrologia “harmónica” e como as idéias 
amadureceram rebatizou-a de astrologia “humanista”, 
no tema do seu livro, The Astrology of Personality, 
publicado em 1936. Um amigo, teosofista Alice A. Bailey, 
estimulou o desenvolvimento do seu pensamento e 
publicou o seu livro.
Em 1969 Rudhyar fundou o Comitê Internacional para 
a Astrologia Humanística, uma pequena sociedade 
profissional que trabalhava no desenvolvimento da sua 
perspectiva. Começou um dos períodos mais fecundos da 
sua vida, escrevendo vários livros por ano para a década 
seguinte. Ele começou a absorver os conhecimentos 
da astrologia transpessoal que se concentraram em 
explorar estados alterados e exaltados de perceção 
e, em meados da década de 1970 transitou para além 
da astrologia humanista, que designou de “astrologia 
transpessoal.” Rudyar também começou a refletir sobre 
o movimento da Nova Era e escreveu vários volumes 
mais sofisticados sobre a consciência planetária e a 
filosofia New Age.
Assim foi até os anos 70, quando o movimento New 
Age surgiu,  quando as grandes editoras o descobriram 
e começaram a publicar seus escritos. O primeiro foi “A 
Prática da Astrologia”, publicado em 1970 pela Penguin 
Books.
Na analise astrológica deste século, destacamos o seu 
último aperfeiçoamento, o horóscopo estabelecido, 
em tempo recorde, pelo ordenador eletrónico, com o 
seu Astroflash lançado pela I.B.M em 1968, em França. 
Partindo da data de nascimento (dia, hora e lugar), o 
aparelho calculava os dados astronómicos da carta do 
céu natal e traçava a posição dos planetas, num retrato 
psicológico individualizado.
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Contudo, naturalmente, esta evolução gradual nas reações 
dos meios europeus cultos não teve reflexo direto imediato 
em todos os estratos sociais, subsistindo a velha crença nas 
predições astrológicas. Verificar-se-ia isso ao nível popular, 
visível na contínua venda dos calendários astrológicos e ver-
se-ia, até, o almanaque Vox Stellarum ( “A voz das estrelas”), 
criado pelo astrólogo inglês Francis Moore (1657-1715), a 
ser publicado até 1896. O mesmo se verificaria ao nível das 
elites cultas, no grande século, e foram numerosas as altas 
personagens que acreditavam na astrologia, a ponto de terem 
ainda o seu astrólogo.
No século XVII, a Itália conheceu toda uma escola de astrólogos 
entre religiosos. Citemos o padre Placidus de Titis (1603-1668), 
que se consagrou a calcular com precisão todas as conjunções 
planetárias do ano 3980 antes de a.C. ao ano 2358 depois 
a.C. Citemos igualmente, entre os astrólogos italianos desse 
período, Bonatti, professor na Universidade de Pádua (autor, 
em 1687 “Universa astrosophia naturalis”) e Tattoni, médico 
municipal de Terni e forte defensor da astrólogia médica, (autor 
de “ Il medico astrólogo o vera apologia medicofisica astrólogo 
contra il volgo” – 1685).

É importante citar dois astrólogos do século XVII, Morin de 
Villefranche (1583-1650), que publicou a obra “Astrologia 
Gallica”, tradução de Richard S. Baldwin (do original em latim 
de 1661) e seu contemporâneo inglês, William Lilly (1602-
1682), que publicou o livro “Christian Astrology” Londres, 
Regulus Publishing Co, 1985 (fac-símile de 1647), ambos 
bastante úteis aos astrólogos até aos dias de hoje. Das obras 
de William Lilly podemos entender de onde vieram certas 
fantasias astrológicas do nosso tempo que invariavelmente se 
distanciam e desfiguram o sentido original e a razão de ser, 
distorcendo a sua finalidade superior, como adverte o autor nas 
suas obras das quais destacamos: Catalogue of Astrological 
Work; A Natividade de William Lilly; A Questão Horária em 
Lilly; Aforismos; Aspectos; Anima Mundi; Anima Astrologiae..

SOBREVIVÊNCIA DA ASTROLOGIA
À medida que o século XVIII avança, não se verifica, pelo 
contrário, a existência particularmente persistente daquilo 
a que muito justamente se chamou “o inverso do século das 
luzes”.
Há tendência para ver o século XIX como época anti-
astrológica, por excelência, com a definitiva libertação dos 
astrónomos em relação a qualquer pensamento reservado de 
possível utilização do estudo dos astros para fins divinatórios.
Uma vez mais, sentimo-nos inclinados a projetar sobre os 
nossos antepassados as rigorosas exigências racionalistas, 
que se tornaram tão próprias dos sábios do século XX. O 
simples exame das obras publicadas na primeira metade 
do século XIX bastou para nos mostrar a coexistência da 
astronomia e da astrologia, em paralelo com os tratados 
científicos mais rigorosos, como é o caso da obra de Isaac 
Ardant, “Essais de Philisophie Physique et Astronomique sur 
quelques de la Nature et du globe”, Paris, Sautelet et Cie, 1826).
Alarmando-se com os perigos do charlatanismo, o Parlamento 
britânico colocou os astrólogos fora da lei, cuja disposição 
encontrava-se curiosamente englobada no ato sobre a 
vagabundagem, sem dúvida por causa de os adivinhos 
atuarem, de preferência, nas festas campestres e nas feiras.
No entanto, a astrologia, embora desacreditada em relação 
ao público culto, continuava a subsistir, e não apenas entre 
os charlatães exploradores da credulidade pública. O inglês 
John Varley publicava em 1828, o seu importante Tratado de 
Fisiognomonia Zodiacal.
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Outros dois grandes nomes da astrologia que não poderiamos deixar 
de destacar, e que se mantêm até aos dias de hoje, dando seguimento à 
astrologia teosófica e a astrologia psicológica, são Liz Greene e Eduard 
Sasportas, da Escola Alemã de Ebertin. Autora de grandes obras, destacamos 
os seguintes títulos: “Saturno”, “Astrologia para Amantes”, “Os planetas 
exteriores”, e várias palestras, como por exemplo; TheJupiter / Conferência 
Saturno (com Stephen Arroyo, outro grande nome da astrologia deste século) 
e TheAstrology do destino. “O desenvolvimento da personalidade” (quatro 
volumes, com Howard Sasportas), “Dinâmica do Inconsciente” (com Howard 
Sasportas), e muitos outros poderíamos destacar, os quais poderá consultar 
na nossa Biblioteca.

ÚLTIMA ANÁLISE
Durante séculos a Astrologia centrou-se na observação de objetos 
astronómicos e no registro dos seus movimentos. Como vimos na cronologia 
da sua evolução, os astrólogos têm usado dados coletados pelos astrónomos 
e organizados em tabelas chamadas efemérides, que mostram as posições 
dos corpos celestes.
A ferramenta principal da Astrologia é o Horóscopo (também conhecido como 
carta natal, carta astrológica, mapa natal, mapa de nascimento, mandala ou 
apenas carta). Este mapa é um diagrama bidimensional que representa a 
posição dos corpos celestes vistos num certo local, que pode variar desde o 
centro da Terra, à sua superfície, e tendo o Sol como ponto central.
Vamos dar mais profundidade à sua atuação, e para isso, pedimos que 
consulte ESPECIALIDADES/SISTEMAS/TECNICAS.

FONTES:
» Johannes Kepler, “Concerning the more certain fundamentals of 
astrology”
» Kocku von Stuckrad, “História da Astrologia”
» Al Biruni, “ O livro de Instruções dos elementos da Arte da 
Astrologia”
» Isaac Newton, “Astronomical Dialogues between a Gentleman 
and a Lady”
» “Where in the Doctrine of the Sphere, Uses of the Globes, and the 
Elements of Astronomy and Geography are”
» James Randi, “Astrology”
» Serge Hutin, “História da Astrologia”
» Nice, “Éditions des Cahiers Astrologiques”
» Cf. M. Kern, “Das Licht des Ostems; Die Weltanschauung in 
Indien, China und Japan”
» Henry Corbin, “Historie de la philosophie islamique”
» Albumasar, “As Flores da Astrologia”
» Alexandre Volguine, “L’Astrologie chez les Mayas et les 
Aztéques”
» Márcia Sarcinell , “ Hitler - um estudo astrológico”
» La Tour Saint-Jacques, “Kepler e a astrologia”  1956
» Derek e Julia Parker: “O grande livro da astrologia”
» William Lilly, “Chiristian Astrology”
» Guido Bonatus, “Anima Astrologiae”
» Francis Bacon,  “Teoria do Céu”
» André Barbault,  “Tratado Prático de Astrologia”
» Morin de Villefranche , “O Astrologia Gallica”
» Oto Neugebauer e Van Hoesen, “Greek Horoscopes”

NOVO ANO ASTROLÓGICO – SOL EM CARNEIRO    
Quero tudo para ontem, mas como ALCANÇAR? As estrelas me vão AJUDAR! 
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CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...

SOLICITE O SEU JORNAL



ASSINATURA JORNAL ASTROLÓGICO • 4 ESTAÇÕES

Recorte, preencha e envie, num envelope, para: Avenida da República , N.º 1226 6ºFrente, 4430-192 Vila Nova de Gaia
Se preferir, poderá digitalizar o cupão e enviar para o e-mail jornal@associacaoportuguesadeastrologia.com ou através de preenchimento 
de formulário próprio (veja como através do nosso site no separador “JORNAL”)

              SIM, desejo assinar o jornal astrológico 4 estações por 1 ano (4 edições) + oferta de 2 edições & portes de envio*, por apenas €20 

(Membro ASPAS) / €25 (não Membro ASPAS).

                 SIM, desejo assinar o jornal astrológico 4 estações por um semestre (2 edições) + oferta portes de envio*, por apenas €12 (Membro 

ASPAS) / €16 (não Membro ASPAS). 

            SIM, desejo receber o jornal astrológico 4 estações por um semestre (2 edições) em formato e-book, por apenas €8 (Membro 

ASPAS) / €12 (não Membro ASPAS). 

ATENÇÃO, todos os campos são de preenchimento obrigatório

Nome completo: 

Morada: 

NIF:       E-mail: 

Telefone: 

FORMAS DE PAGAMENTO: Tranferência Bancária | NIB ASPAS: 0033 - 0000 - 45483591195 - 05

* Válido apenas para Portugal Continental e Ilhas.
 

Pode solicitar as 

edições anteriores.

www.facebook.com/AspasAssociacaoPortuguesaDeAstrologia/
www.facebook.com/jornal4estacoes/

Nota: Jornal Astrológico “4 Estações” também disponível em formato digital, consulte
o nosso site - www.associacaoportuguesadeastrologia.com

JUNTOS FAZEMOS 

A DIFERENÇA!

ASPAS - organização sem fins lucrativos com o 
objetivo de credibilizar a atividade da astrologia no 
nosso país.

Seja membro ASPAS e ISAR, saiba como em
www.associacaoportuguesadeastrologia.com

» Cota de valor único de 70€ pelas duas instituições
» Cota  ASPAS – 47euros / Cota ISAR 59 dólares

Seja membro ASPAS e faça parte da única 
associação portuguesa de astrologia!

NIPC: 510 194 494
www.associacaoportuguesadeastrologia.com




