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EDITORIAL

Isabel Guimarães 
Presidente ASPAS

Bem-vindo à edição do Jornal Astrológico 4 Estações, n.º 
38 e 39 do Equinócio do Outono – Solstício de Inverno, da 
exclusiva responsabilidade editorial da ASPAS – Associação 
Portuguesa de Astrologia. Um Jornal com conteúdos 
astrológicos exclusivos em Portugal, desde 2012, com registo 
de ISBN digital e suporte de papel.

Um trabalho de uma profunda dedicação aos estudantes 
e profissionais de astrologia, com artigos de excelência 
partilhados com humildade e sabedoria pelos nossos 
membros, onde prima a pesquisa, investigação, e casos 
mundanos de forma a levar a melhor informação na nossa 
área.

Neste Equinócio de Outono no Hemisfério Norte contamos 
com um leque ainda mais alargado de artigos, com novos 
membros da ASPAS, que levam até si uma leitura aprofundada 
e de extrema importância aos tempos que vivemos.

Começamos com a nova rubrica dos “Diálogos Astrológicos” 
Isabel Guimarães à conversa com as Astrólogas Anabela 
Castro e Beatriz Souza, numa visão astrológica da crise 
económica, a situação da pandemia e ao Afeganistão. Nos 
restantes separadores terá várias surpresas, com artigos 
exclusivos, novos membros que participam com temáticas 
absolutamente enriquecedoras não só de cultura geral, mas 
de aprofundamento técnico astrológico, que não vai querer 
largar esta edição.

Neste novo ciclo, onde somos brindados com o Equinócio de 
Outono com o ingresso do Sol ao signo de Balança, teremos 
até ao próximo ingresso grandes desafios. Em Portugal, 
teremos a ativação da área de vida onde o serviço prestado, 

a saúde, os cuidados com os nossos hábitos alimentares 
e a forma como exigimos uma maior coesão do social à 
prática da vida, se tornam o foco central. A dificuldade em 
agir pode estar comprometida devido à presença de Marte 
em Balança, onde o regente encontra a Lua numa quase 
perfeita Lua Cheia, mas ainda sob o seu efeito. Podemos 
ter os ânimos mais exacerbados e muita dificuldade em 
aceitar as restrições e dificuldade em comunicar devido 
à quadratura em T formada por esta Lua a Mercúrio e 
Plutão. No entanto, temos um grande trígono a este Sol 
com Saturno e o Nodo Norte que começa a largar Gémeos, 
criando uma forte capacidade de estruturarmos a nossa 
criatividade e capacidade de transformar as nossas vidas. 
Um posicionamento benéfico de Júpiter/Mercúrio, mas 
temos que ter cautela com a quadratura a Plutão. O regente 
deste Equinócio está em Escorpião pedindo uma ponte a 
Úrano, onde se torna difícil a comunicação no momento 
de partilhar o que está a limitar a sua exteriorização, no 
que respeita as suas emoções. Podemos assistir a fortes 
mudanças, e repentinas, que abalam a nossa forma de 
restruturar os nossos recursos e procurar o prazer pela vida, 
valorizando a capacidade de nos reinventarmos face às 
dificuldades.

Nada como entrar nesta edição, desfolhar as próximas 
páginas e deixar-se mergulhar numa profunda leitura 
de saberes astrológicos que o guiam a um profundo 
entendimento e resgate do seu SELF.

A todos um excelente Equinócio e boas leituras.
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01DIÁLOGOS ENTRE 
ASTRÓLOGOS



A astrologia pode nos ajudar a entender a pandemia?

Anabela Castro: Claro que sim. Se pensarmos em termos 
kármicos, não estaremos nós humanidade, a resgatar algo das 
nossas raças mães? Não estaremos agora a ter consciência e 
a resgatar a realidade intermediária da nossa existência para 
retornarmos a Deus? Será que ainda não consciencializamos 
que esta pandemia é uma realidade voltada para a alma?...sim 
a astrologia pede que trabalhemos o aperfeiçoamento da alma.
Certamente estamos a resgatar karmas da antiga lemúria, onde 
o ser humano nesta etapa evolutiva aprende o sentido da visão, 
inicia a sua polaridade e a sua evolução, com a égide de Marte e 
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A ASTROLOGIA PODE NOS AJUDAR 

A ENTENDER A PANDEMIA?

Vénus, onde se cria o princípio do género e a criação do sexo, 
a crucificação do ser na matéria.

Beatriz Souza: Na minha opinião, mais do que determinar o 
que vai acontecer, a Astrologia pode auxiliar-nos a entender 
o porquê do acontecimento e chamar a nossa atenção para o 
que deve ser feito, se é necessário mudar comportamentos e 
quais atitudes a tomar, para não só resolver a questão atual, 
como também evitar que se repita.

Isabel Guimarães: Sim entendo a vossa visão, mas 
concretamente a astrologia estuda ciclos, os chamados 
ciclos planetários, como por exemplo o que vivemos desde 
março de 2020, com o ciclo de Plutão/Saturno/Júpiter/
Marte. Quando foi a última vez que vivemos este ciclo? Há 
mais de 800 anos. Essa é a ideia, de podermos associar os 
ciclos às situações atuais. Estamos agora a viver mais um 
ciclo de Saturno em Aquário e Úrano em Touro e a finalizar 
a quadratura neste ano de 2021. Sabemos que Júpiter vai 
transitar ao fim de 12 anos em Peixes, ingressa definitivamente 
no final do ano, está em domicílio e vai encontrar-se com 
Neptuno. O próprio Plutão que caminha nos últimos graus de 
Capricórnio, chegará a Aquário, onde esteve há mais de 240 
anos e Neptuno caminha para Carneiro. Numa visão muito 
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Os diálogos astrológicos, a nova rubrica deste Jornal, 
permite alargar a visão de outros astrólogos à situação 
atual que vivemos. Pretendemos levar ao público em geral, 
uma opinião, uma análise, mais do que isso, uma ligação 
entre colegas que se permitem partilhar as suas visões 
astrológicas. Desta vez, neste Equinócio do outono, temos 
Isabel Guimarães que entra em diálogo com Anabela 
Castro e Beatriz Souza, sobre a situação pandémica.

genérica podemos e devemos seguir a rota dos planetas 
na faixa zodiacal de forma a entender o que repetimos, 
para reaprender, e o que ciclicamente precisamos resgatar 
da sociedade. Neste novo ciclo podemos sentir que a Terra 
e suas estruturas podem ser um problema muito maior 
do que a pandemia. A Minha esperança é o ingresso de 
Júpiter em Carneiro, formando conjunção a Quíron, que se 
repete em média de 50 em 50 anos, e a última vez foi em 
abril de 1975. Estes aspetos podem trazer a esperança de 
cura, mas uma forte ferida às guerras que se expandem, 
aos egos que se inflamam e à dor quase imortal que nos 
persegue, como esta situação no Afeganistão, etc.

Afinal o ciclo de março de 2020 Saturno/Plutão/Júpiter/
Marte em Capricórnio quando acaba?

Anabela Castro: Certamente só em março de 2023. No dia 
7 de março de 2023, Plutão entrará no grau anarético de 
Capricórnio, está a começar a sua passagem para Aquário. 
Júpiter estará em Carneiro, Saturno está a entrar em Peixes.

Beatriz Souza: Marte iniciou o ciclo quando, em meados 
de fevereiro, entrou em Capricórnio e logo em seguida fez 
conjunção com o Nodo Sul. Foi nesse momento que o 
vírus começou a se espalhar com mais velocidade, como 
se Marte tivesse acionado uma bomba-relógio.
Em dezembro de 2020 Marte fez trígono com o Nodo 
Sul, enquanto Neptuno fez quadratura com os Nodos; 
surgiram as primeiras vacinas e o mundo encheu-se de 
esperanças, relaxando um pouco nas suas precauções. 
Em janeiro de 2021, Marte já em Touro, juntou-se a Úrano 
na quadratura com Saturno e Júpiter, e, em Portugal, a 
variante Delta espalhou-se pelo país, de forma ainda mais 
agressiva do que a primeira. No início de agosto de 2021 
Marte fez quadratura com os Nodos e, apesar de grande 
parte da população europeia, americana, e de outros países 
desenvolvidos, já terem pelo menos uma dose da vacina, 
os casos de contaminação cresceram abruptamente, 
devido à variante Delta, embora o número de mortos tenha 
diminuído.
No dia 15 de dezembro, Marte fará novamente conjunção 
com o Nodo Sul, fechando um ciclo de quase dois anos 
de aspetos entre os dois. Mas Saturno ainda estará 
em quadratura com Úrano, indicando que ainda haverá 
mudanças a serem feitas. A partir de meados de abril/2022, 
Saturno e Úrano já não estarão em quadratura, Júpiter 
ainda estará em Peixes e Marte chegará também a Peixes. 
Acredito que esse será o início da trégua.

Isabel Guimarães: Entendo, mas a trégua não será muito 
relaxante, pois Peixes é também a dor do coletivo, as 
prisões, hospitais, e Júpiter adora excessos; apesar de 
estar em domicílio, sendo o coregente de Peixes, poderá 
ajudar no aumento da fé, da esperança, da interajuda entre 
um coletivo em sofrimento e preso a leis já obsoletas, que 
teimam em olhar ao ego e menos ao coletivo. No entanto, 
apesar da vossa visão, o movimento de Marte desde 2020 
ao despoletar a conjunção, o mesmo que dizer uma nova 
semente, com Plutão, Saturno, Júpiter, este mesmo planeta 
da guerra, vírus, iniciativa, liderança e ao mesmo tempo do 
renascimento, voltou em fevereiro a Capricórnio, abalando 
as estrituras e voltará de novo em 2022. Veremos que 
variantes teremos, que outros vírus poderão surgir, pois 
precisamos de um renascimento na Terra, recuperando a 
sua ancestralidade. Vejamos como em 2022, a preparar 
a alteração de planetas lentos a novos cenários, trarão 
a esperança à Terra, afinal dependemos dela. E Úrano 
em Touro torna-se também, um ponto de referência para 
observarmos seu ciclo ao longo do ano, até porque ele 
próprio representa o ar, a humanidade, tecnologia, e até 
mesmo a revolução em guerras biologias, não fosse este 

o planeta da necessidade de liberdade.

Podemos aprender com esta pandemia? Que ciclo planetário 
nos ajuda a entender?

Anabela Castro: Claro que podemos aprender. Saturno, o 
modulador kármico do Sol e da Lua será o grande mestre. Se 
a humanidade tiver vontade, pode resgatar todo o karma que 
trazemos da Atlântida. Devemos estruturar tudo com muita 
ordem, trabalhando o emocional confuso em potencialidades 
verdadeiras, podemos ter o resgate do nosso equilíbrio 
emocional com o mental…, bem como Júpiter, que pode indicar 
o caminho para a humanidade fazer o seu resgate espiritual.
Neste momento Saturno, o senhor do Karma, está em Aquário, 
no elemento Ar. Ele pertence a Capricórnio e Aquário e sendo 
um planeta de Terra e Ar, num signo de Ar, a humanidade 
tem oportunidade de gerar uma nova vida, usando a força 
de Úrano, uma liberdade revolucionária. A humanidade já 
aprendeu? Então precisamos dessa liberdade nos grupos, 
nas associações.
Júpiter está também em Aquário, no seu estado de 
retrogradação. Ele já esteve em Peixes, mas necessitou de 
ir novamente a Aquário. Ele é o planeta da fé, regido por 
Sagitário e Peixes, representa a Água e o Fogo, a transitar 
num signo de Ar…rever, reorganizar, reestruturar, e vemos que 
realmente ainda há coisas para limpar, basta olharmos para 
as notícias atuais.

Beatriz Souza: Os encontros de Júpiter e Saturno sempre 
tiveram um papel importante para mudanças de paradigma no 
mundo. A última conjunção aconteceu no final de dezembro 
de 2020, mas entraram, praticamente juntos, em Aquário, nos 
primeiros dias de 2021, encerrando o período de cerca de 200 
anos de encontros nos signos de Terra. Por esse motivo este, 
para mim, seria o ciclo planetário que nos daria uma certa lição. 
O mundo desmoronou, mais do que em uma guerra, porque 
não foi pontual, foi o mundo inteiro que foi atingido, na saúde 
física, mental e financeira. Não foram selecionados soldados 
para ir à guerra, não houve prioridades; velhos, jovens, ricos 
ou pobres, independente da religião, foram atingidos. O 
recado que talvez ainda não tenha sido entendido, é que, se 
não cuidarmos das populações carentes, fornecendo vacinas 
para os países pobres, ainda estaremos presos ao conceito 
de que o meu umbigo vale mais. E enquanto a desigualdade 
for tão acentuada, não conseguiremos livrar-nos desse vírus e 
nem de outros que virão, principalmente o vírus da ignorância 
humana, que insiste em medir as pessoas pelo que elas têm 
e não pelo que são; seres humanos que deveriam ter no 
mínimo direitos básicos como alimentação, saúde, educação 
e habitação.

Isabel Guimarães: De fato é isso mesmo Beatriz. E claro, que 
Anabela, apesar de atribuirmos a Saturno o karma, na vida 
e na Astrologia tudo se liga a karma, pois esta palavrinha, 
quer dizer ação/reação, baseada numa lei de causa/efeito, 
então estamos sempre nesta lei, daí que tudo que fazemos 
recebemos e na maioria das vezes a dobrar. A humanidade, 
o coletivo é ainda mais intenso, e como a Beatriz refere, é 
uma ação global, sem escolha de raças, situação financeira, 
ou egos, e esta pandemia mostrou a nossa vulnerabilidade, 
e o quanto somos tóxicos para um planeta que nos fez e 
nos abriga a cada dia, basta observar a poluição, a flora, os 
animais que assim que recolhemos ao confinamento tudo 
se recuperou. Ou seja, para mim a grande lição é o humano 
ter a consciência do quanto destrói, contamina, e o quanto 
insignificante se torna a sua presença nesta única casa 
que temos, mas creio que nem assim aprendemos, que não 
temos a importância que achamos, e acredito que muitos de 
nós acordamos, ganhamos consciência do papel que temos, 
e que na realidade somos mesmo todos iguais, e que sem 
a interajuda uns dos outros não conseguimos viver neste 

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
SOLICITE O SEU JORNAL
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em Peixes mostra esta dor que toda a humanidade sofre e 
que nem entendemos muito bem porquê?... está tudo tão mal 
resolvido…

Isabel Guimarães: Concordo. E repara que este novo ano o 
regente planetário é Mercúrio, com o ciclo que começamos de 
novo com Saturno desde 2017, a trazer o resgate do verbo, a 
palavra, a negociação, a capacidade de saber se comprometer 
com os acordos, ousar fazer acontecer. Sabemos que o peso 
de governantes está muito debilitado, com falta de coragem 
de ousar cuidar do povo e menos do EGO. Creio que este 
novo ano será de grande importância e crucial para o futuro 
da humanidade o uso da palavra, a mensagem deve ser clara 
e ligada aos valores que nos rege. E teremos atenção ao 
seu oposto Júpiter, que estará em Peixes e vai transitar para 
Carneiro, o que nos vai desafiar nos nossos ideias, filosofias 
e a nossa fé.

planeta. Será que Úrano na sua última quadratura a Saturno 
fará acordar a humanidade de forma ainda mais drástica?

Teremos outras pandemias? Será que esta esta a acabar? Que 
planetas nos podem dar esta orientação?

Anabela Castro: Em março de 2020 a Lilith estava em Carneiro, 
Nodo Norte em Caranguejo e Nodo Sul em Capricórnio, (além 
do stellium Saturno/Plutão/Júpiter/Marte em Capricórnio).
Em março de 2022, Marte faz o seu retorno e no começo do 
mês junta-se a Plutão. Nesta altura Lilith estará em Gémeos 
ao lado do Nodo Norte, e o Nodo Sul está em Sagitário. A 
humanidade trabalhou o seu Marte e Vénus? Trabalhou a 
Lilith e os Nodos de 2020? Penso que não, então os valores, 
ideais, a fé não conseguida tem de ser trabalhada agora em 
Gémeos, com Mercúrio e o poder e trabalho duro e doloroso 
de Lilith. Talvez agora a humanidade perceba que Marte voltou 
e não está para brincadeiras…é bem provável que outros 
desafios venham. Quando Saturno fizer quadratura a Úrano, 
por meados de novembro, podemos ter acontecimentos 
inesperados.

Beatriz Souza: Pandemias existem há séculos, então não 
creio que nos iremos livrar delas, pelo menos enquanto não 
respeitarmos a natureza, os animais e a nós próprios. Acredito 
que iremos aprender a conviver com o vírus do Covid19, 
assim como já aprendemos a viver com tantos outros. E com 
o esperado avanço da ciência para os próximos tempos, 
teremos fármacos preventivos e curativos que nos permitirão 
conviver com esta realidade. Quanto à configuração planetária 
que daria essa indicação e a mensagem que ela traz, já foi 
comentado, por mim, na resposta anterior.

Isabel Guimarães e Beatriz Sousa: Sim, concordamos e na 
pergunta anterior já referimos isso mesmo.

Qual a mensagem dentro da mensagem? Ou será que não 
estamos a entender no coletivo? Teremos indicações na 
astrologia para esta pergunta?

Anabela Castro: A era vigente é a raça -mãe ariana, e a 
obrigação da nossa etapa evolutiva é trabalharmos Mercúrio, 
o conhecimento, de uma forma correta, para que a ideia, que 
podemos chamar de princípio celeste, tenha realização ou 
realidade terrena. Mercúrio é o primeiro planeta do nosso 
sistema, ele está sempre próximo do início de tudo, ou no 
próprio signo solar ou no anterior ou no posterior. É ele quem 
faz o fecho para as futuras raças-mães de seres especiais- 
as nossas crianças. Se fizermos o nosso trabalho, se as 
educarmos com carater e cultura, se deixarmos tudo pronto, 
elas terão um mundo melhor…para isto, teremos que olhar 
para o coletivo, logo, para Úrano, Neptuno e Plutão. Plutão em 
Capricórnio tem mostrado que tudo começa e acaba e não se 
está a firmar uma energia real. Na realidade a humanidade está 
toda em guerra, seja ela emocional, química, biológica, física. 
Úrano em Touro, tem mostrado os imprevistos na valorização 
material e de relacionamentos que todos vivemos. Neptuno 
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Bia Souza 
Membro 398

Astróloga formada pela Escola Faces Isabel 
Guimarães, Porto, Portugal, com especialização 
em: Astrologia da Saúde, Astrologia Vocacional, 
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Anabela Castro 
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Nasceu no Porto em 1966, com o sol conjunto a 
marte em Carneiro na casa 6, ascendente e lua em 
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Estudou eng. Química no Instituto Superior de 
Engenharia do Porto (ISEP) o que lhe permitiu 
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estudar astrologia e a enveredar pelas medicinas 
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Lua Nova em Balança
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02ESTUDO DE MAPAS
ASTROLÓGICOS
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VISÃO ASTROLÓGICA SOBRE 

ADIÇÃO E DEPENDÊNCIA

- 2ª PARTE

DADOS ASTROLÓGICOS DOS PARTICIPANTES
Na tabela 1 podemos observar os dados natais dos participantes que recolhi. São 
maioritariamente do sexo masculino e no caso do participante número 1, como 
nasceu em Angola e foi viver para o Porto com apenas 1 mês de idade, utilizei o 
mapa Natal recolocado.

Inês Santos   
Membro 414

Sol em Peixes, Lua em Carneiro, 
Ascendente Leão.

Nasceu no Porto em 1984 e desde 
criança sempre sentiu uma forte 
ligação com a Astrologia.

Em 2010 concluiu a sua 
licenciatura em Gestão na 
Universidade Católica Portuguesa 
e iniciou o seu trabalho como 
gestora, e posteriormente 
administradora, na área da Gestão 
Imobiliária.

Em Maio de 2019, decidiu que 
era o momento para resgatar 
o seu propósito e iniciou o 
curso de Astrologia na Escola 
Faces – Isabel Guimarães. Em 
2021 terminou a formação em 
Astrologia e publicou o seu 
trabalho final de investigação 
Astrológica “Visão astrológica 
sobre adição e dependência” no 
Jornal Astrológico 4 Estações.

Iniciou o trabalho como 
Consultora Astrológica em Março 
de 2021.

Desde então, tem participado 
em vários Workshops como 
“As feridas de Kiron”, “Memória 
Ancestral” e “Progressões 
Secundárias” na Escola Faces – 
Isabel Guimarães, e frequentou 
o Curso de Astrologia Horária e 
Eletiva na Escola Carlos Hollanda 
Astrologia.

De momento encontra-se 
a estudar Hipnose Clínica, 
Transpessoal e Regressiva na 
Escola Traspersonal International.
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ANÁLISE DOS DADOS NATAIS DOS PARTICIPANTES
Após o levantamento dos vinte Mapas Natais, dividi a informação recolhida em 
dois blocos distintos. Na Tabela n.º 2, como se pode observar, optei por estudar a 
Lua e a sua Fase Natal, o Sol, o Ascendente e o Meio do Céu, de forma a obter a 
informação mais directa em termos de personalidade e de direcção de vida dos 
participantes.

Tabela n.º 2 Tríade + MC Natal + Fase Lunar

Tabela 1 Dados Natais dos Participantes

continuação

20 outubro
Lua Cheia em Carneiro
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No gráfico n.º 1, organizei todos os planetas no que se 
refere ao elemento, para observar a predominância de 
cada um. Verifiquei que, agrupando todos os planetas 
Natais pessoais, sociais e geracionais, é predominante 
a energia de Fogo nos Mapas estudados. Mercúrio é 
predominante no elemento Terra, remetendo para uma 
necessidade de estruturar os pensamentos, as trocas e 
a comunicação para a maioria dos participantes. No caso 
de Vénus, observamos predominância no elemento Fogo 
manifestando assim maior tendência para a intensidade 
nos relacionamentos e no modo como se relacionam. 
Relativamente a Marte, que nos fala da força e da 
capacidade de lutar, na sua maioria está conectado com 
o elemento Terra, e remetendo para a perseverança dos 
participantes - fazendo aqui bastante sentido, uma vez 
que se encontram em recuperação lutando diariamente 
contra a sua adição.

M
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As posições em termos de signo dos restantes planetas pessoais, dos sociais e dos 
geracionais, encontram-se descritos na Tabela seguinte (n.º 3) pois, apesar de este 
estudo se focar mais na personalidade natal mais propícia ao desenvolvimento 
da adição e dependência, também é importante perceber a energia de elemento 
vivenciada no global e o enquadramento geracional dos participantes. 

Tabela n.º 3 - Planetas Sociais e Transpessoais

Gráfico n.º 1 - Planetas por Elemento

No que respeita aos Planetas Sociais, tanto em Júpiter como 
em Saturno há predominância do elemento Fogo. Olhando 
para Júpiter como a direcção a seguir para evoluirmos 
como ser humano e espiritual, o Fogo agrega-lhe uma 
grande capacidade de enfrentar os desafios propostos 
e necessários para essa expansão acontecer. Por outro 
lado, Saturno, no mesmo elemento predominante, traz 
vontade de testar os próprios limites, e má relação com 
a autoridade – características que, curiosamente, muitos 
dos participantes referem nas suas partilhas. 

Gráfico n.º 2 - Tríade + MC por Elemento

Observando agora o Gráfico n.º 2, ressalta a predominância 
de Água no Ascendente e na Lua dos participantes, 
embora no caso da Lua o elemento Ar esteja apenas a uma 
unidade de distância. No caso do Sol, está mais dividido 
em questão de elementos, predominando o Elemento 
Terra, mas muito próximo dos Elementos Ar e Água. 
Finalmente, no Meio-do-Céu metade dos participantes 
vivenciam a energia do Elemento Fogo.

Estando a Lua no Elemento Água na maior parte dos 
participantes, há uma tendência maior para a intensidade 
das suas emoções e maior sensibilidade. A parte 
emocional é como uma esponja que absorve o ambiente. 
Se o ambiente não tiver sido saudável, há uma maior 
tendência para absorver e somatizar essa energia menos 
positiva. Há também uma maior dificuldade em esquecer o 
passado, maior tendência à confusão emocional e à auto-
vitimização. O que faz bastante sentido para este caso 
de estudo, pois para os participantes é doloroso e difícil 
entrar em contacto com as suas emoções.

Relativamente à Lua no Elemento Ar, como é 
bastante frequente neste estudo também carece de 
enquadramento. Nos participantes com a Lua em Ar, há 
uma maior tendência para racionalizar os sentimentos, 
não se permitindo sentir. Quando a parte emocional 
está conectada com o elemento Ar, há mais propensão 
a doenças da mente pois este elemento conecta-se com 
o intelecto. Além disso, as Luas no signo de Ar podem 
sentir uma maior inquietação emocional e estar sempre à 

procura da sua nutrição através de distracções exteriores 
em vez de olharem para dentro.

No caso do Sol, em termos de elemento, ele está bastante 
equilibrado, mas ganha por pouco o elemento Terra 
indicando que, para resgatar o seu brilho solar e a sua 
vitalidade, a maior parte dos participantes precisa de viver 
na realidade, de organização e de se sentir seguro.

Estudado agora o elemento do Ascendente, é fortíssima 
a presença do Elemento Água remetendo novamente 
para a área emocional. Se o ascendente é a forma como 
expressamos a nossa identidade, 60% dos participantes 
fazem-no através deste Elemento. Ter um Ascendente no 
Elemento Água traduz-se numa forma muito emocional 
de dar início a todas as coisas, muitas vezes observa-se 
alguma timidez, característica referida também muitas 
vezes, pelos participantes que, por vezes, iniciam os 
consumos para quebrar essa barreira social. Muitos dos 
participantes também falam de problemas de insatisfação 
e aceitação do seu corpo físico e o Elemento Água no 
ascendente muitas vezes traz uma tendência à flacidez 
e a obesidade. Exceptuando o signo de Escorpião, que 
normalmente é mais magro. No caso do Meio-do-Céu, 
que nos indica a direcção de vida, a carreira, a ambição 
verifica-se que há uma predominância do Elemento Fogo 
(50 %) o que demonstra a capacidade de lutar pelos seus 
objectivos e de resgate do poder pessoal como direcção 
de vida, da maior parte dos participantes. 

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
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Agora analisando o gráfico n.º 3, onde observamos para 
cada um dos participantes, qual a energia predominante 
de elemento Natal, conjugando a Lua, o Sol, o ASC e o MC. 
A predominância é o elemento Água remetendo para a 
conexão com as emoções, a fantasia, a dependência, mas 
também a ligação com a sensibilidade, vulnerabilidade e 
intuição.

Gráfico n.º 3 - Tríade + MC Natal por Elemento conjugado

ANÁLISE DA LUA NATAL E DIFICULDADES EMOCIONAIS 
DOS PARTICIPANTES
A Análise da Lua Natal é de extrema importância para 
a compreensão da tendência para a dependência. 
Aprofundei o estudo da Lua no mapa natal dos 
participantes, procurando os padrões emocionais que 
nos poderão indicar a tendência para as adições. Se há 
necessidade de adicionar algo, é porque faltou algo e 
nenhum astro melhor do que a Lua para nos falar disso.

Comecei por categorizar (Tabela n.º 4) as dificuldades 
emocionais mais sentidas pelos participantes conectando-
os à Lua Natal com aspectos desarmoniosos (conjunções, 

quadraturas, oposições e quincúncios) com Plutão, 
Neptuno e Saturno. Os aspectos desarmoniosos falam 
sempre de dificuldades, que devem ser encarados como 
processos de vida mais desafiadores e não como uma 
condição determinista. No caso das conjunções (0º) temos 
duas forças em conjunto a trabalhar na mesma posição, 
o que por vezes se torna confuso, nas quadraturas (90º) 
sente-se uma desafiadora necessidade de aprimoramento, 
nos quincúncios (150º) há a necessidade de estar sempre 
a ajustar aquela situação particular da nossa vida e no 
caso das oposições (180º) não podemos fugir do que está 
à nossa frente, tendo de o integrar.

Tabela n.º 4 - Dificuldades Emocionais /Aspecto

Na página seguinte (Tabela n.º 5), verificamos que a 
maior parte dos participantes deste ensaio apresenta 
estes aspectos difíceis no Mapa Natal, no entanto os 
participantes n.º 7, 8, 11, 16 e 20 não apresentam nenhum 
destes aspectos no seu mapa Natal.

Assim, nestes casos onde não se verificam estes aspectos, procurei encontrar a 
causa para estas dificuldades emocionais, percebendo como foram as suas raízes, 
e quais as suas memórias mais profundas, estudando a Casa IV dos seus mapas, 
como se pode observar na tabela n.º 6 na página seguinte. Percebemos que, 
nestes casos, estes problemas emocionais advêm do passado, das memórias e do 
ambiente familiar. A Casa IV é a casa da família, do nosso sentido de pertença e 
das nossas memórias mais profundas, e quando ela está influenciada por Saturno 
mesmo que em co-regência, ela transmite alguma frieza, rigidez, exigência nesta 
área de vida por parte do ambiente familiar.

Tabela n.º 5 - Aspectos Encontrados nos Mapas Natais

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
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Os casos 7, 11 e 16 também tem a influência de Úrano, o que 
pode indicar aqui algumas ruturas, perdas e mudanças 
bruscas no ambiente familiar que possam ter contribuído 
para os sentimentos de insegurança e de falta de sentido 
de pertença. Nos casos 7 e 11, como Úrano se liga a Plutão, 
estas mudanças podem ter provocado muita dor a estas 
pessoas. O caso do participante número 8, com a energia 
de Escorpião fala de um ambiente familiar onde pode ter 
havido experiências traumáticas, ou um ambiente com 
segredos e ocultações o que no futuro dará origem à 
desconfiança e à necessidade de controlo e até ao uso da 
manipulação para se sentir seguro.

Tabela n.º 6 - Análise da Casa IV dos participantes n.º 7, 8, 11, 16 e 20

FASE DA LUA
Observamos que a maior parte dos participantes nasceu 
na Fase de Lua Nova. A pessoa que nasce durante a fase 
da Lua Nova é intuitiva e reactiva. Tem uma tendência para 
projectar os seus sentimentos para o exterior, por vezes 
sem ter muita consciência do que os motivou. A relação 
com a família pode ser intensa, sendo difícil libertar-se da 
sua influência. Mergulha sempre em novas experiências 
quando sente necessidade de se desapegar do passado.

Gráfico n.º 4 - Fase Lunar Natal 

ANÁLISE DOS PADRÕES GERAIS DE COMPORTAMENTO 
ATRAVÉS DA TEORIA DO MODELO PLANETÁRIO
Para compreender os padrões gerais de comportamento 
predominantes dos participantes utilizei a Teoria 
dos Modelos Planetários de Marc Edmund Jones, e 
posteriormente complementada por C. Jansky, onde 
através da identificação e interpretação do modelo 
dominante no Mapa Natal, acedemos a interpretações 
básicas e sintéticas, que permitem esclarecer o padrão 
pessoal com o qual o indivíduo lida com o mundo interior 
e com a realidade objectiva. Marc Edmund Jones classifica 
os modelos comportamentais em três tipos básicos:

- Bipolares (Taça, Balde, Ampulheta) – O sentido geral dos 
modelos bipolares remete para os significados da oposição 
(2 pólos opostos): conflito, obstáculo, compromisso, 
contraste, tensão, acordo, complementaridade.

- Tripolares (Locomotiva, Tripé e Feixe) – São modelos 
onde o princípio do Grande Trígono está sempre presente, 
levando a um temperamento estável e a uma dinâmica 
inercial: os trígonos tendem a permanecer em repouso até 
que a inércia inicial seja vencida, mas, uma vez postos em 
movimento, tendem a permanecer assim, movidos por um 
forte impulso.

- Mistos (Leque e Salpicado) – Conjugam as características 
dos modelos bipolares e tripolares. No caso do Salpicado 
há uma tendência para salpicar interesses e energias em 
todas as direções.

Tabela n.º  7 - Participantes/Modelo Planetário

Quando o padrão do mapa não se insere em 
nenhum destes modelos, ele não será classificado, 
tal como é o caso do participante n.º 5. Os modelos 
encontrados nos Mapas dos participantes são o Tripé, 
a Taça, o Balde, a Ampulheta e a Locomotiva, que é 
predominante. Como podemos observar no gráfico 
n.º 5, os modelos bipolares em conjunto (Taça, Balde 
e Ampulheta) somam mais uma unidade do que o 
número de Locomotivas encontradas. Assim, o perfil 
comportamental predominante (Locomotiva) nos 
participantes deste ensaio é de natureza impulsiva 
e difícil de deter e tendem à intransigência e à 
intromissão. No caso dos Bipolares, verifica-se uma 
tendência para a atitude de tudo ou nada.

Gráfico n.º 5 - Modelos Planetários 

Continua na próxima edição...
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os Bulls a ganharem mais três títulos do campeonato. Em 
2000, tornou-se co-proprietário e presidente de operações de 
basquetebol do Washington Wizards. Em 2001, MJ regressou 
aos campos de jogos pelo Washington Wizards, onde só 
não obteve mais sucesso devido a uma lesão. No dia 16 de 
abril de 2003, MJ jogou a sua última NBA All-Star Game. MJ 
recebeu várias homenagens, terminando a sua carreira como 
o maior jogador de basquetebol de todos os tempos. Em 
2009, MJ entrou para o Hall of Fame. Relativamente à sua 
vida pessoal, MJ esteve casado com Juanita Vanoy, durante 
17 anos, com quem teve três filhos. Em 2013, MJ casou-se com 
Yvette Prieto, com quem tem duas meninas gémeas. Segundo 
a revista Forbes, MJ tem uma fortuna avaliada em cerca de 
1,6 mil milhões de euros, o que faz dele hoje, aos 58 anos, o 
desportista mais rentável de sempre, integrando a lista das 
1.500 pessoas mais ricas do mundo. Depois de terminar a sua 
carreira de sucesso, graças a um conjunto de negócios, dos 
quais se destaca o contrato vitalício com a Nike, conseguiu 
multiplicar a sua fortuna. Os negócios de MJ são bastante 
diversificados, estendendo-se ao desporto (basquetebol, 
beisebol e automobilismo), restauração e novas tecnologias.
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ANÁLISE DO MAPA ASTROLÓGICO 

DE MICHAEL JORDAN  

- 1ª PARTE

Esta é a primeira de três partes da análise do mapa astrológico 
de Michael Jordan (MJ), a lenda viva da NBA (National 
Basketball Association). Durante o meu percurso desportivo, 
MJ foi uma fonte de inspiração e o exemplo de alguém que 
sempre se superou ao mais alto nível. Convidamos-lhe a 
conhecer melhor quem é este homem, que influenciou várias 
gerações de jovens jogadores de basquetebol e milhões de 
pessoas em todo o mundo.
“Um vencedor é um sonhador que nunca desiste”, Nelson 
Mandela

BREVE  BIOGRAFIA
Michael Jeffrey Jordan nasceu no dia 17 de fevereiro de 1963, 
em Brooklyn, em Nova York. Filho de James e Delores Jordan, 
MJ mudou-se muito novo com a família para a Carolina do 
Norte. MJ tem três irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. 
MJ iniciou o seu percurso desportivo na equipa de basquetebol 
da Emsley A. Laney High School, em Wilmington, destacando-
se, rapidamente, na equipa. Em 1981, ganhou uma bolsa de 
estudos para jogar pela Universidade da Carolina do Norte. 
Em 1982, ganhou a taça da vitória no Campeonato da NCAA, 
ao marcar, no último segundo do jogo. Em 1984, MJ estreou-se 
na NBA ao serviço dos Chicago Bulls. Durante os dezasseis 
anos de carreira na NBA, catorze a vestir as camisolas n.º 23 e 
45 do Bulls (de 1984 a 1998), ajudou a sua equipa a vencer seis 
vezes o campeonato profissional norte-americano (1991, 1992, 
1993, 1996, 1997 e 1998), tendo conquistado dez vezes o título 
de melhor marcador. Detentor de vários prémios e recordes, 
MJ foi considerado seis vezes o melhor jogador das Finais 
da NBA, cinco o melhor jogador NBA do ano e três o melhor 
jogador do All-Star Game.
Além disso, MJ foi ainda um dos líderes do “Dream Team”, nos 
Jogos Olímpicos de 1984 e 1992, onde ganhou a medalha de 
ouro. Em 1995, depois de uma breve passagem pelo beisebol, 
MJ anunciou o seu regresso ao basquetebol, onde ajudou 

Carina Melo 
Membro 413

Nasceu em Ponta Delgada, na ilha de S. 
Miguel, nos Açores, em 1980.

Aquariana com ascendente em 
Caranguejo, iniciou o seu percurso no 
mundo da astrologia em 2017. 

Licenciada em Línguas e Literaturas 
Modernas, em 2002, pela Universidade 
dos Açores, participou, em 2001, 
no Programa UA-USA Exchange, 
na University of Massachussetts, 
Dartmouth (E.U.A.). Tem certificação 
internacional de Trainer em Programação 
NeuroLinguística (2018) e Coaching 
Neurolinguístico (2019), pelo InPNL 
(Instituto Internacional de Programação 
Neurolinguística). Em 2020, concluiu 
a formação em Terapia Energética 
Transpessoal, abordagem da Barbara 
Brennan, na AlmaSoma Instituto de 
Transpessoal.

Em 2021, concluiu os três níveis do curso 
de formação profissional em Astrologia, 
na escola Faces Isabel Guimarães, 
e a formação em Dinâmica das 
Constelações Familiares em Astrologia, 
com Enzo de Paola. Neste momento, 
está a tirar o curso de especialização em 
Psicoterapia Transpessoal, na AlmaSoma 
Instituto de Transpessoal.

ANÁLISE MAPA NATAL DE MICHAEL JORDAN
MJ tem um mapa orientado para o outro, com sete planetas concentrados no 
hemisfério oeste, o que nos indica que o seu processo evolutivo dá-se através 
das suas relações interpessoais. As necessidades dos outros são consideradas 
antes de agir, e como acredita na sorte pode, por vezes, entregar-se nas mãos 
do destino. Sente necessidade de correr riscos e de se aliar a outras pessoas 
para conseguir o que pretende. O terceiro quadrante do mapa, associado 
à idade adulta, tem cinco planetas, o que reforça a importância das relações 
interpessoais para MJ se sentir bem e feliz consigo próprio. Relativamente aos 
eixos horizontal (ASC – DES) e vertical (IC– MC), este mapa tem uma tipologia de 
cruz cardinal e mutável, tratando-se de uma cruz em desequilíbrio por comportar 
modalidades diferentes.
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No entanto, na distribuição planetária destaca-se a modalidade fixa com cinco 
planetas. Esta energia fixa confere à sua natureza equilíbrio, estabilidade 
e manutenção. Verificamos também a presença da modalidade mutável, 
através de quatro planetas em signos mutáveis, designando o processo de 
aprendizagem de MJ e a sua capacidade de adaptação perante os desafios e 
adversidades. O facto de ter apenas um planeta num signo cardinal, indica-
nos que, somente por paixão e identificação à sua carreira profissional (Vénus 
em Capricórnio) é que MJ começou esta brilhante jornada no basquetebol. O 
seu ascendente, como abre num signo cardinal, também irá influenciar a sua 
capacidade de ação e iniciativa. Existe uma predominância equilibrada dos 
elementos Ar (quente e húmido) e Terra (frio e seco) com três planetas cada. MJ 
tem assim um temperamento sanguíneo, com uma expressão mais dinâmica e 
comunicativa, e melancólico, com uma natureza mais construtiva e funcional. 
Estes dois elementos, por não terem qualidades em comum, são diferentes 
e apresentam entre si uma relação tensa, o que origina alguns conflitos 
internos. No elemento Fogo, temos dois planetas pessoais, influenciando a 
espontaneidade, impulsividade e agressividade das suas ações. 
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aos desafios que lhe são propostos.
Com um ascendente em Caranguejo, o desenvolvimento do 
plano emocional é preponderante para o processo de evolução 
de MJ. A lua em Sagitário, como planeta regente deste 
ascendente, terá especial destaque neste mapa. Mais à frente, 
farei a interpretação mais pormenorizada desta Lua. Este 
ascendente sugere-nos uma forte ligação com a família, em 
particular com a mãe, e com as memórias do passado. Como é 
muito sensível e, facilmente, se sente magoado, MJ tem grandes 
variações e oscilações emocionais. Por vezes, desenvolve 
duras conchas exteriores para proteger a sua vulnerabilidade. 
Mesmo quando tenta manter a sua privacidade, a intensidade 
com que vive as suas emoções faz com que elas transbordem. 
Em 2009, quando foi indicado para o Hall of Fame, MJ fez uma 
apresentação com um discurso muito emotivo. Os usuários 
do Twitter utilizaram algumas das imagens do seu rosto em 
lágrimas e transformaram-nas em “memes”, que serviram para 
ilustrar alguns fracassos desportivos. A empatia e a intuição 
são reveladoras da sua natureza cuidadora e da sua grande 
capacidade psíquica. Capricórnio é o seu descendente, o que 
nos indica que as suas parcerias personificam a força e a 
estabilidade deste signo, ajudando-o a sentir-se mais seguro 
e protegido. A aprendizagem está em desenvolver esses 
atributos dentro de si e criar ligações mais saudáveis para as 
suas emoções. Nos seus relacionamentos, tende a criar laços 
fortes e sérios, mostrando preocupação e interesse. MJ tem o 
seu FC em Virgem, o que nos indica que o sustentáculo das 
suas raízes advém da rotina, do ambiente organizado e do 
serviço ao outro, através da disciplina e responsabilidade. Na 
infância, pode ter tido padrões educacionais mais exigentes, 
desenvolvendo, desde cedo, o sentido de corresponder às 
expetativas dos outros e o seu nível de exigência consigo 
próprio. O MC em Peixes revela-nos que o indivíduo vive pelo 
coletivo e tem uma visão mais compassiva e humanizada do 
trabalho. Existe também uma preocupação com questões de 
natureza ética dentro das empresas. Na maioria das vezes, o 
indivíduo sente-se responsável por dar o exemplo e promover 
um clima de qualidade dentro da organização a que pertence. 
Tal posicionamento confere uma maior capacidade de se 
identificar com o todo e de ter uma visão mais abrangente.
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Com apenas dois planetas em Água, reforça os desafios 
do plano emocional e intuitivo. Nas dignidades planetárias, 
verificamos que o Sol em Aquário está em exílio ou detrimento, 
não estando confortável neste signo, o que traz mais desafios 
a MJ ao nível da sua identidade. Quer Júpiter em Peixes, quer 
Saturno em Aquário encontram-se em domicílio, o que traz 
alguma fluidez nas suas aprendizagens com o exterior. É de 
salientar os quatro planetas retrógrados (Marte,  Neptuno, 
Úrano e Plutão), que representam bloqueios, medos ou padrões 
repetitivos de comportamento que perduram como memória 
cármica (ação-reação) nesta vida. É nesta consciência que 
surge o propósito de se libertar do que lhe impede de avançar. 
Mais à frente, irei aprofundar o significado, o posicionamento 
nas casas e os aspetos destes planetas retrógrados a outros.
Na análise dos planetas em casas angulares, notamos que 
MJ tem Vénus em Capricórnio, junto à cúspide da sétima 
casa, com influência de Saturno e Úrano. Vénus assume 
particular destaque neste mapa, pois ocupa o centro do 
hemisfério oeste, estando, confortavelmente, em domicílio de 
casa, incrementando a sua força e poder de autoexpressão. 
Como o Sol em Aquário se sente fragilizado, por estar em 
detrimento, Vénus ocupa uma posição dominante, estratégica 
e privilegiada neste mapa. MJ tem quatro planetas nas casas 
sucedentes (Marte, Neptuno, Mercúrio e Saturno) em signos 
fixos, reforçando a energia fixa dos planetas que as ocupam. 
Realço o eixo das casas II – VIII, onde a segunda casa dá 
forma física ao sentido do ser da primeira casa, através dos 
seus valores tangíveis e intangíveis. A sua casa oposta, 
a oitava casa, simboliza a processo de transformação de 
antigas crenças em prol de novas formas, estruturas e ideias. 
Marte em Leão é o planeta guia da locomotiva deste mapa, 
sendo o veículo de ação que coloca em prática as ideias 
visionárias de Aquário, a fim de criar estruturas sólidas 
para o seu futuro e da sua família. O eixo das casas V – XII 
(Escorpião – Touro) está intercetado. É um talento escondido e 
extraviado à sua consciência, passível de ser recuperado, mas 
que o impossibilita de se expressar, livremente, em condições 
externas. Os signos cardinais, Balança e Carneiro, abrem as 
cúspides da quinta e décima primeira casa e demonstram que 
é fácil para MJ iniciar tarefas. Enquanto Escorpião nos remete 
para valores e bens partilhados, Touro, por sua vez, direciona-
nos para os valores próprios e para o desejo de acumular o 
que valoriza. Escorpião tem a capacidade de eliminar o que já 
não interessa, quando os bens materiais já não são mais úteis. 
Como este eixo se encontra-se intercetado, existe a tendência 
em acumular em vez de eliminar. Sugere-nos também que o 
indivíduo vislumbre apenas para si o poder e o lucro, sendo 
inflexível e com pouca capacidade de adaptação. Por um lado, 
é necessário desenvolver o seu lado criativo para não se tornar 
uma pessoa antissocial, arrogante e egoísta. Por outro lado, 
tem como desafio desapegar-se dos bens materiais e encontrar 
a sua própria individualidade nos grupos, desenvolvendo 
amizades sinceras e duradouras. Neptuno intercetado em 
Escorpião na quinta casa, indica-nos a tendência de ter vícios 
e adições, no que respeita a jogos e paixões. Apesar de ter 
uma conduta correta, na sua última biografia His Airness, são 
referidas algumas polémicas fora dos campos de jogos, como 
o vício de jogar craps, que fez com que MJ perdesse milhões 
de dólares e prejudicasse o relacionamento com alguns 
colegas de equipa. Por último, constatamos que as casas com 
maior incidência de planetas no mapa de MJ são as casas 
cadentes com cinco planetas (Úrano, Plutão, Lua, Sol e Júpiter). 
O eixo das casas III-IX é o que tem mais presença de planetas, 
reforçando a sua natureza mutável, aventureira e permeável 
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Continua na próxima edição...

FONTES DAS IMAGENS:
» Imagem 1: https://air.jordan.com/card/when-mj-
wore-45/

04 novembro
Lua Nova em Escorpião
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céu, variam 1º a cada quatro minutos de tempo.

Sempre me fascinou poder encontrar alguém que tivesse 
nascido no mesmo momento de outra pessoa, estudar 
alguns acontecimentos de suas vidas e ver se tiveram 
percursos de vida semelhantes.

Encontrar gémeos astrais com fortes semelhanças não 
é comum, mas ainda assim, a proporção de grandes 
parecenças é maior entre as pessoas que nasceram com 
menos de uma hora de diferença do que entre pessoas que 
nasceram com quatro ou mais horas de intervalo.

As coincidências entre gémeos astrais revelam-se na 
profissão que têm e a que desejariam ter, os seus interesses 
e os seus traços psicológicos, sendo as áreas de maiores 
semelhanças. No entanto, não se encontram semelhanças 
físicas, os mesmos nomes, os mesmos acontecimentos ao 
longo da vida, mas podemos encontrá-los, como vamos ver 
neste estudo, embora seja em casos mais raros.

7 de abril de 1966
A diferença de 150 km e 98 minutos
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O QUE SÃO 

GÉMEOS ASTRAIS? Anabela Castro 
Membro 247

Nasceu no Porto em 1966, com o 
sol conjunto a marte em Carneiro 
na casa 6, ascendente e lua em 
escorpião.

Estudou eng. Química no Instituto 
Superior de Engenharia do Porto 
(ISEP) o que lhe permitiu trabalhar 
e provar cerveja 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, 
tornando-se terapeuta ao 
serviço dos outros, um sonho de 
pequenina que vê concretizar.

Curso profissional de astrologia na 
Escola Faces de Isabel Guimarães 
(afiliada da International Society 
for Astrological Research – ISAR), 
certificado pela DGERT e pela 
plataforma Sigo.

Curso de Astrologia Médica 
como prevenção e diagnóstico 
de patologias, na Escola Faces de 
Isabel Guimarães, certificado pela 
DGERT e pela plataforma Sigo.

Curso de Dinâmica das 
constelações familiares de Enzo 
de Paola na Escola Faces de 
Isabel Guimarães, certificado pela 
DGERT e pela plataforma Sigo.

Frequência no Master de 
Astrologia na Escola Faces de 
Isabel Guimarães.

Reiki tradicional Usui Shiki Ryuho, 
níveis I,II e III A, master Cinira A. 
Palotta.

CCP – certificado de competências 
pedagógicas como formadora.

Nasceram ambas a 7 de abril de 1966, uma às 21h50m no 
Porto e a outra às 23h58m em Mirandela.

Separam-nas cerca de 150 Km e 98 minutos o que leva a 
que partilhem nos seus mapas a mesma posição de vários 
planetas, mas em áreas de vida diferentes.

Os ascendentes são diferentes, logo a motivação individual 
e pessoal de cada uma também é diferente.

A gémea 1 tem uma postura introvertida e defensiva, as 
suas ações são baseadas na segurança e no controle 
emocional, com cautela. A sua expressão é reservada e 
tenta não mostrar sentimentos e sensibilidade. Usa esta 
motivação prestando serviço aos outros, na área da saúde 
(regente do ascendente na casa 6 e co-regente em Virgem).

Consultando a tabela 1, constatamos que atualmente a 
gémea 1 é astróloga e terapeuta de Reiki.

A gémea 2 tem uma postura ativa, dinâmica, bem-disposta 
e adaptável. A sua expressão é expansiva, aventureira e 
otimista. Usa esta motivação pessoal nos relacionamentos 
com outros, parcerias e afirmação perante os outros 
(regente do ascendente na casa 7).

Consultando a tabela 1, constatamos que a gémea 2 tem 
atualmente um alojamento local que gere na aldeia dos 
pais. (regente do ascendente também rege casa 4).
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O termo “gémeos” pode ser usado com três significados:
 -Designar gémeos verdadeiros ou monozigóticos, provenientes do 
mesmo óvulo fecundado, o zigoto;
- Gémeos falsos ou dizigóticos provenientes de dois óvulos 
fecundados; 
- Pessoas sem relação familiar que nasceram à mesma hora e no 
mesmo lugar, os chamados gémeos astrais ou cósmicos.

Nos gémeos homozigóticos, o óvulo fecundado contém a 
informação genética do pai e da mãe. Este dividiu-se em duas 
células que se separaram e deram origem a dois indivíduos com 
a mesma informação genética, de aparência igual. Os gémeos 
dizigóticos provêm de dois óvulos fecundados, sendo as suas 
semelhanças genéticas equivalentes às que existem entre simples 
irmãos. Nos gémeos astrais, só por um acaso poderá haver entre 
eles uma relação familiar, como por exemplo, a raridade de dois 
primos nascerem no mesmo dia.

Este estudo analisa a vida de duas pessoas, nascidas no mesmo dia, 
ano, em momentos próximos, mas que não são filhos dos mesmos 
pais nem têm qualquer relação familiar. Convém salientar que é 
raro encontrar gémeos astrais em sentido rigoroso, pois devido ao 
movimento de rotação da Terra, os graus da linha do horizonte, o 
ascendente e o descendente, o eixo do meio do céu e do fundo do 
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Embora nascidas sob o mesmo céu e as mesmas estrelas, os caminhos e as vidas 
delas são diferentes, elas próprias são diferentes, não há semelhanças físicas e as 
famílias são distintas. Ainda assim existem muitas coincidências.
Serão fruto do acaso?

Será que se podem compreender à luz das antigas conceções cosmológicas que 
viam o homem como resultado das leis do mundo e do tempo?

Neste trabalho, existem anos sem acontecimentos, noutros existem acontecimentos 
exteriores. Não se vêem as preocupações, a ansiedade, as esperanças, os medos, 
as vitórias e as derrotas imaginadas ou sonhadas, mas efetivamente encontrei 
mais coincidências do que as que esperava.

… desmistificando as personagens:

Encontrar uma pessoa que nasceu com um céu parecido com o meu, levou-me a 
querer conhecê-la melhor, conversar, trocar impressões e começar uma amizade 
que não quero perder. Conforme observamos, existem muitos acontecimentos 
parecidos nas nossas vidas e em tempos iguais. O mais incrível é que nós já nos 
tínhamos encontrado há 28 anos, pois habitámos no mesmo prédio, eu no 6.º andar 
e ela no 7.º andar, na altura em que éramos casadas. Já nos tínhamos cruzado, e 
agora que nos reencontrámos, o céu e a terra não nos vão separar.
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19 dezembro
Lua Cheia em Gémeos

02 janeiro
Lua Nova em Capricórnio

BIBLIOGRAFIA:
» Os mapas astrológicos foram calculados com o programa Solar Fire V9.
» Um Céu e Dois Caminhos – José Prudêncio
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utilizar o conhecimento sobre ciclos passados para identificar 
os arquétipos que tendencialmente serão ativados, e 
constelados por indivíduos e sociedades, em ciclos próximos; 
e as possíveis manifestações nas formas de perceção da 
realidade e atuação humanas. Isto, obviamente, tendo em 
atenção que a história nunca se repete de forma igual, que 
o nível de consciência coletiva e individual muda ao longo 
do tempo e que cada momento tem as suas características 
próprias.
Começando pelo ciclo precessional, verificamos que a anterior 
Era de Aquário terá começado há mais de 26.000 anos e a 
última Era de Leão há cerca de 13.000 anos – distâncias 
temporais que inviabilizam a extrapolação das características 
das civilizações de então para os tempos atuais.
Se pensarmos na última Era Astrológica em que o ponto vernal 
apontou para uma constelação associada a um signo de Ar, 
encontramos a Era de Gémeos, no período Neolítico, durante 
a qual se estima que tenham surgido a utilização de símbolos 
como forma de comunicação, trocas comerciais e invenções 
tecnológicas importantes, como a roda. Num tempo mais 
próximo, podemos atender à última Era com o simbolismo 
de Fogo-Ar, a Era de Carneiro, que abrangeu grande parte 
dos dois últimos milénios da era pré-cristã; e foi um período 
marcado por grandes impérios, construídos através de 
invasões, guerras e conquistas, sob o poder autocrático dos 
seus líderes.
Daqui percebemos que não há muito que possamos retirar 
destes exemplos para ilustrar o que poderá ser a próxima 
Era Astrológica, até porque o ciclo precessional se refere ao 
longo e gradual processo de transformação da consciência 
coletiva da Humanidade, em que assenta o desenvolvimento 
da civilização humana.
Assim, as projeções relativas à futura Era de Aquário – ou, 
mais corretamente, a Era de Aquário-Leão – baseiam-se 
muito mais nas características dos signos em foco e dos 
respetivos regentes, do que naquilo que se conhece sobre 
ciclos anteriores.
As visões sobre a sociedade humana nos próximos milénios, 
acima referidas, revelam um foco claro na energia de Aquário, 
pois, é para a constelação correspondente que o ponto vernal 
irá apontar, o que coloca o ponto oposto do eixo equinocial 
num plano secundário. De acordo com Dane Rudhyar1, durante 
a primeira metade de uma Era Astrológica predominam as 
características da polaridade do ponto vernal e na segunda 
metade as características inerentes ao ponto complementar.
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TRANSIÇÃO DE PARADIGMA: DE 

ÁGUA-TERRA PARA AR-FOGO 

- 2ª PARTE

No artigo anterior, vimos que a atual fase de mudança acelerada 
é caracterizada, astrologicamente, por um entrançado de 
ciclos planetários que apela, sobretudo, à aprendizagem 
dos ensinamentos dos elementos Água e Terra, ao mesmo 
tempo que nos encaminha para o desenvolvimento dum 
novo paradigma civilizacional, dominado pelos elementos 
Ar e Fogo. Na segunda parte, vamos começar a analisar 
mais atentamente esta fase de transição, os diversos ciclos 
planetários que a compõem e algumas potenciais respostas 
da Humanidade a esses influxos cósmicos.
A imaginação, a capacidade de projetar o futuro e o desejo 
de prever o amanhã são características intrinsecamente 
humanas, crescentemente estimuladas pelo alargamento dos 
horizontes, o aumento do conhecimento em múltiplas áreas, 
o desenvolvimento científico e tecnológico; e fortemente 
influenciadas pelos desafios mais marcantes em cada 
momento. Assim, as conjeturas sobre a vida da Humanidade 
nos próximos milénios refletem muitas da preocupações atuais: 
as alterações climáticas, a poluição ambiental, a escassez 
(ou má distribuição) de recursos perante o crescimento e 
concentração demográficos, as novas doenças epidémicas, 
os extremismos políticos, os conflitos étnico-raciais, as 
aplicações da inteligência artificial e do transumanismo, etc.
Talvez o mais interessante, em termos astrológicos, seja 
perceber que, quer os cenários sejam mais utópicos 
ou distópicos, quer antevejam sociedades altamente 
tecnológicas, um total regresso à Natureza, ou qualquer outra 
hipótese, existem elementos claramente aquarianos que se 
destacam: a sobreposição do interesse coletivo à vontade 
individual / os elementos ou grupos rebeldes que contestam a 
ordem estabelecida; a vida comunitária / as regras e o controlo 
coletivos (por meio da tecnologia, das estruturas de poder ou 
das próprias comunidades); a igualdade de condições / a 
normatização e uniformização de papéis e comportamentos; 
a liberdade de aplicar a capacidade inventiva na melhoria das 
condições de vida humana / as ideias rígidas sobre o bem 
comum que rejeitam qualquer opinião divergente;…
Na verdade ninguém pode dizer como será realmente a vida 
da Humanidade no próximo milénio, nem mesmo no próximo 
século! O que podemos fazer, astrologicamente falando, é 

continuação Cláudia Matias 
Membro 156

Nasceu em Lisboa, em 1975, com 
Sol em Gémeos, Ascendente em 
Aquário e Lua em Capricórnio.
Licenciou-se em Sociologia do 
Trabalho e fez carreira na área de 
Gestão de Recursos Humanos. 
Começou a interessar-se pelo 
transpessoal e pelas terapias 
holísticas em 2000, tendo, nos 
anos seguintes, os primeiros 
contactos com a Astrologia e o 
Reiki. Em 2011, iniciou o estudo 
de Astrologia com Luís Resina 
(Espaço Salitre), com quem fez 
a formação de base, que tem 
complementado com vários 
cursos e workshops com diversos 
astrólogos. Paralelamente, 
frequentou cursos de Reiki, Tarot, 
Numerologia e Desenvolvimento 
Transpessoal. Dedica-se à 
consultoria e pesquisa astrológica, 
desde 2015.

www.aquarionohorizonte.wordpress.com
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De facto, tal é bem evidente no que concerne à Era de Peixes. Inicialmente, o 
aspeto espiritual e religioso, associado à difusão do Cristianismo (polaridade 
de Peixes), assumiu-se como fator central. A polaridade de Virgem começou 
a tornar-se mais evidente, a partir do século IX, com o pensamento crítico da 
filosofia escolástica; ganhou força, nos séculos XI e XII, com o crescimento da 
visão materialista, inerente ao desenvolvimento do comércio e das cidades; e 
assumiu a predominância, a partir do século XVII, com o racionalismo, o método 
científico e o mecanicismo.
Em analogia, poderíamos sugerir que a primeira metade da Era de Aquário 
seria centrada no desenvolvimento de novas formas de organização coletiva, 
desde as relações humanas à gestão e distribuição de recursos, passando pela 
participação social dos indivíduos, à luz dos princípios universais rececionados 
por um novo nível de consciência humana; enquanto a segunda fase seria 
marcada pela individualização e a livre expressão do poder criativo individual.
Mas um nível de consciência mais expandido (eventualmente até suportado 
por uma conexão fluida entre intelecto e intuição) deveria, supostamente, 
proporcionar à Humanidade o entendimento da necessidade de desenvolver 
conjuntamente as duas polaridades. Ou, pelo menos, a perceção dos riscos 
inerentes à focalização num dos extremos, que pode traduzir-se num domínio 
do coletivo, que garanta a igualdade através de processos homogeneizadores, 
suportados por fortes medidas de controlo; e, no sentido oposto, por um 
agravamento do egocentrismo, que confunda a liberdade e o poder individuais 
com a ausência de responsabilidade perante o coletivo. Uma possível síntese 
do eixo Aquário-Leão encontra-se na faculdade de cada indivíduo expressar 
livremente o seu potencial criativo singular, imbuído de uma consciência de 
coletivo que o torne naturalmente um agente cocriador do bem comum.
Mas são os ciclos planetários, e particularmente os ciclos entre planetas 
lentos (i.e., de Júpiter a Plutão), que nos podem dar indicações mais concretas, 
a começar pelos desafios e oportunidades da atual fase de transição, pois, a 
forma como a Humanidade irá receber e aplicar os influxos energéticos no 
futuro depende muito do percurso que fizer entretanto. O mesmo será dizer que 
a forma como a Humanidade se estabelecerá na Era de Aquário-Leão depende 
grandemente de como vivenciar este período de transição, nomeadamente, em 
termos da síntese da Era de Peixes-Virgem.
Observando o momento atual, deparamo-nos com uma multiplicidade de 
ciclos planetários que se entrecruzam, uns na fase crescente, outros na fase 
decrescente, uns acabamos de iniciar, outros quase a terminar, sendo de 
salientar a predominância de ciclos iniciados com conjunções em signos de 
Terra, indicativa do trabalho que é necessário fazer no fecho da presente Era, 
atendendo aos excessos do materialismo e a inerente utilização abusiva da 
matéria, ao longo dos últimos séculos.

17 janeiro
Lua Cheia em Caranguejo
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Mas analisemos primeiramente os ciclos entre os planetas 
transpessoais, pois a interação destes “embaixadores 
da galáxia” fornece dados essenciais sobre as grandes 
fases de desenvolvimento cultural e civilizacional da 
Humanidade.
O mais longo destes ciclos é o CICLO DE NEPTUNO-
PLUTÃO, com a duração aproximada de 493 anos, que 
se associa às ideias e ideais coletivos que caracterizam 
determinada época. Os encontros entre os planetas mais 
lentos do sistema solar representam marcos no processo 
civilizacional, através de grandes transformações nos 
ideais coletivos, bem como, no nascimento de figuras 
representativas dessas mudanças.
As conjunções de Neptuno e Plutão avançam 
progressivamente ao longo do zodíaco, sendo esse 
avanço mais lento nos signos onde os trânsitos de Plutão 
são mais demorados (i.e., os signos próximos do seu 
afélio, que ocorre atualmente em Touro). Por tal, Neptuno 
e Plutão vêm a encontrar-se em Gémeos, desde o final do 
séc. XIV, e continuarão a fazer conjunções neste signo 
durante mais de três milénios.
Muitas foram as transformações que as sociedades 
registaram ao longo dos últimos seis séculos, onde a 
influência do elemento Ar, refletida nomeadamente na 
sede de conhecimento e na engenhosidade geminianas, 
assumiu um papel claramente impulsionador. Os 
descobrimentos marítimos e a expansão do comércio 
internacional; a transição do feudalismo (baseado na 
atividade agrícola) para o capitalismo (associado ao 
comércio, à manufatura e, posteriormente, à indústria); 
os princípios do humanismo, antropocentrismo 
e racionalismo, difundidos pelo Renascimento; a 
revolução industrial; a revolução científica e os múltiplos 
desenvolvimentos tecnológicos, que possibilitaram 
estes e outros processos, são alguns exemplos que 
refletem mudanças significativas nos ideais coletivos e 

Ciclos Sinódicos entre Planetas Lentos

consequentes grandes transformações na sociedade.
Ao longo deste vasto período ocorreu também uma 
acentuação da dualidade, com um aumento das 
assimetrias e várias divisões, entre as quais se destacam 
a hegemonia do mundo ocidental, as cisões religiosas 
e, numa aceção mais filosófica (mas provavelmente 
com efeitos muito mais profundos), a separação entre a 
matéria e o espírito. A partir do momento em que Neptuno 
e Plutão foram astronomicamente descobertos, e os 
influxos cósmicos que simbolizam se tornaram mais 
conscientes, o apelo de religação das partes cindidas 
veio assumindo uma força crescente.
A última conjunção de Neptuno-Plutão ocorreu em 
1891/92, a 7°-9° de Gémeos [a próxima será em 2385, 
a 12° de Gémeos], no orbe da qual surgiram importantes 
descobertas e novas abordagens, que transformaram 
grandemente o panorama científico e o pensamento, na 
transição para o século XX. Por exemplo, a descoberta 
dos raios X, da radioatividade, das ondas de rádio, do 
eletrão; a formulação da Teoria Quântica; o surgimento 
da psicanálise de Freud.
O ciclo de Neptuno-Plutão, iniciado no final do século 
XIX, encontra-se na fase do sextil crescente, desde a 
década de 1940 (tendo oscilado entre o sextil e o séptil, 
de 1997 a 2016, e registado somente o aspeto de séptil 
durante a primeira década do século XXI) e até finais da 
próxima década. 
O sextil crescente remete para a aplicação concreta 
das ideias semeadas na conjunção. Tal pode ser 
exemplificado, ao nível material, pelo enorme crescimento 
da tecnologia de consumo e as consequentes alterações 
no estilo de vida; e, ao nível psíquico, pelo grande 
desenvolvimento da psicologia profunda e a crescente 
atenção à vida interior e espiritual.

O ciclo que começa em 2165, com a conjunção de Úrano-
Neptuno a 6° de Aquário, constituirá um marco importante 
no estabelecimento da Nova Era Astrológica, gerando novos 
padrões de crenças, desejavelmente ancorados em princípios 
de liberdade, solidariedade, compassividade, igualdade e 
inclusividade. Um processo que terá continuidade no ciclo 
seguinte, com início em 2336/37, a 23-25° de Aquário. Estes 
ciclos em Aquário deverão diluir a oposição entre as visões 
sociais baseadas no individualismo (e.g., o capitalismo) e no 
coletivismo (e.g., o comunismo) para criar uma perspetiva 
de envolvimento social do ser individualizado, guiado pela 
consciência de coletivo e o propósito do bem comum.
Por último, o CICLO DE ÚRANO-PLUTÃO, com uma duração 
que, devido à excentricidade da órbita de Plutão, varia entre 111 
e 143 anos, encontra-se associado a transformações radicais 
no pensamento coletivo que revolucionam as sociedades, 
em termos sociais, políticos e culturais. A interação entre os 
dois planetas significadores de grandes mudanças tende 
a manifestar-se sob a forma de impulsos rebeldes, ruturas 
bruscas, manifestações intensas e a urgência de criar um 
mundo novo; com os riscos de radicalização, destruição e 
violência extrema. As conjunções traduzem-se, assim, em 
revolta contra o poder estabelecido e as forças opressoras; 
afirmação de autonomia e novas liberdades; e aceleração do 
avanço tecnológico e científico, com efeitos vastos.
As conjunções de Úrano-Plutão avançam no zodíaco (com 
intervalos variáveis, consoante a duração de cada ciclo), em 
duas séries intercaladas. Assim, entre 1343 e 1850 tiveram 
início cinco ciclos em Fogo, alternando as conjunções em 
Carneiro e em Leão. Em 1965/66 ocorreu uma conjunção 
em Virgem, à qual se seguirá, em 2104, uma conjunção em 
Touro.
O ciclo atual, encetado na conjunção de 1965/66, a 16-17° de 
Virgem, apela a mudanças específicas na organização das 
sociedades, nos hábitos de vida das pessoas (incluindo a 
relação com a matéria – os bens, a Natureza e o próprio corpo) 
e na concretização de direitos e liberdades individuais. Tal 
difere das revoluções desencadeadas no âmbito dos ciclos 
de Úrano- Plutão iniciados em Fogo, que, genericamente, 
foram mais inspiradas por visões idealísticas do que por 
objetivos práticos.
A década de 60 do séc. XX foi marcada por movimentos 
estudantis, feministas e de grupos étnico-raciais; por grandes 
avanços científicos e tecnológicos que possibilitaram, 
nomeadamente, os programas espaciais (com objetivos bem 
definidos no cenário da Guerra Fria) e os desenvolvimentos 
nas áreas da medicina, da eletrónica e da informática, 
que transformaram o quotidiano; e pelo despertar duma 
consciência ecológica, inerente à redescoberta da simbiose 
entre a Mãe Terra e os seus filhos humanos.
Encontramo-nos atualmente na fase 4 do ciclo de Úrano-
Plutão, na sequência da quadratura crescente de 2012/15, 
que colocou em tensão a liberdade de expressão individual 
(Úrano em Carneiro) e as estruturas de poder social (Plutão 
em Capricórnio), dando origem a movimentos cívicos de 
protesto contra o poder estabelecido, de que foi exemplo 
a denominada Primavera Árabe. A quadratura crescente 
constitui o momento em que a semente lançada aquando 
da conjunção precisa de criar raízes e dar forma a uma nova 
estrutura, pelo que, nos encontramos na fase do ciclo em 
que os valores que despertaram na consciência coletiva, na 
década de 60, precisam de ser concretizados numa nova 
mentalidade que promova a transformação das sociedades 
humanas. 

Mas, este período de quase um século, em que os planetas 
transpessoais se encontram no início da fase 3 do seu ciclo, 
representa também a oportunidade de dar forma à semente 
de criação de uma cultura global (que vários astrólogos 
consideram ter sido lançada na conjunção), aproveitando a 
possível cooperação entre o poder de transformação plutoniano 
e o sentimento unificador neptuniano. Pois, ao aproximarmo-
nos da quadratura, a partir de 2055, a ligação entre o “deus 
dos mares” e o “deus dos mundos inferiores” será bem mais 
tensa, eventualmente forçando a construção de algo que hoje 
poderia ser criado de forma mais harmoniosa.
Segue-se o CICLO DE ÚRANO-NEPTUNO, com uma duração 
aproximada de 172 anos e associado ao desenvolvimento 
civilizacional.
As conjunções de Úrano-Neptuno vão avançando no zodíaco, 
em intervalos de cerca de 16 graus, pelo que, as últimas duas 
ocorreram em Capricórnio e as próximas duas terão lugar 
em Aquário. Estes encontros representam a dissolução de 
anteriores estruturas de crenças e a captação de ideias mais 
amplas pela mente coletiva, dando origem a transformações 
nos sistemas religiosos, sociais, económicos e políticos, à 
escala global, por exemplo, através do surgimento de novos 
movimentos filosóficos, religiosos e culturais; de mudanças na 
visão cosmológica, no paradigma científico e na compreensão 
psicológica; de novas visões sociais e políticas; do despertar 
do idealismo e da espiritualidade.
Os dois últimos ciclos iniciados em Capricórnio apresentam 
um claro enfoque materialista, com o ciclo que começou 
em 1821 (a 2°-3° de Capricórnio) associado às mudanças 
sociais, económicas e políticas decorrentes da aceleração da 
industrialização e do crescimento do capitalismo; e o ciclo atual 
– com início na conjunção de 1993, a 18°-20° de Capricórnio – 
relacionado com o processo de globalização, em que a política, 
a economia e os valores sociais adquirem uma dimensão 
progressivamente mais universal. Um importante exemplo 
neste contexto foi o surgimento da World Wide Web, no início 
da década de 1990, que tornou a Internet numa rede mundial 
de partilha de informação, cuja expansão foi fortemente 
motivada pelo potencial de rentabilidade económica.
Entre 2021 e 2023, Úrano e Neptuno formam um séptil 
crescente, aspeto da fase 2 do seu ciclo, que representa a 
possibilidade de atuar criativamente segundo uma visão mais 
ampla, ou de ficar refém duma perspetiva fatalista e reativa.
As questões humanitárias, ambientais e sanitárias encontram-
se atualmente no centro da busca de soluções coletivas, mas 
o individualismo, que tem vindo a crescer ao longo destes 
últimos ciclos, tende a dificultar o desenvolvimento duma 
visão global. Assim, a dicotomia entre o individual (Úrano) e o 
coletivo (Neptuno) pode registar muita fricção, pelo menos até 
que estes planetas transpessoais passem para uma relação 
de sextil crescente, em 2023, que marcará o resto da década.
Este ciclo chega à quadratura crescente em 2039/41 (com 
Úrano em Leão e Neptuno em Touro) e alcança a culminação 
em 2078/81, que começa no eixo Capricórnio-Caranguejo e 
termina no eixo Aquário-Leão. Esta oposição coloca, numa 
primeira fase, o individualismo e frieza da visão materialista 
em confronto com o apelo de conexão emocional pela 
solidariedade e espírito comunitário; posteriormente questiona 
se a mudança na visão do coletivo (que a entrada de Úrano em 
Aquário promete) implica a união das expressões individuais 
em prol dum propósito comum, ou a diluição da individualidade. 
O primeiro ponto assume grande importância no fecho da 
Era de Peixes; assim como, o segundo é muito relevante na 
entrada da Era de Aquário, ao antecipar questões que poderão 
marcar os ciclos de Úrano-Neptuno subsequentes.
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O próximo grande teste, no âmbito do atual ciclo de 
Úrano-Plutão, terá lugar na oposição de 2046/48, com 
Úrano em Virgem e Plutão em Peixes, onde as ideias de 
transformação do modo de vida em sociedade precisam 
de ser confrontadas e depuradas de obsessões utópicas 
ou ambivalências, para que as mudanças produzidas nas 
estruturas de pensamento e organização social sejam 
realistas e efetivas. Este período potencialmente tenso 
constituirá mais um importante impulso para a síntese 
do eixo Virgem-Peixes, que o final da presente Era 
Astrológica reclama.
A conjunção de Úrano-Plutão de 2104, a 7° de Touro, 
iniciará um novo ciclo, que deverá produzir uma 
transformação radical na conceção humana sobre a 
relação com o mundo material, conferindo praticabilidade, 
profundidade e consistência a mudanças sociais, políticas 
e culturais, inclusivamente algumas introduzidas pelo 
ciclo de Úrano-Plutão iniciado em Virgem e reforçadas 
pelo desafio do trânsito precedente de Úrano em Touro 
(entre 2018 e 2026).
É complexo dizer como seria a integração ideal das 
energias de Virgem e Peixes, no final desta fase (de 
mais de dois mil anos) do processo de transformação 
da consciência coletiva e desenvolvimento da civilização 
humana. Mas, tendo em conta o decurso da Era de 
Peixes e a leitura dos atuais ciclos entre planetas 
transpessoais, podemos alvitrar que passaria por 
colocar os desenvolvimentos científicos e tecnológicos 
ao serviço de toda a Humanidade e do ecossistema 
planetário; garantir a utilização eficaz e sustentável dos 
recursos, bem como, a sua distribuição igualitária; cuidar, 
de igual forma e em interligação, da matéria e do espírito, 
do indivíduo e do coletivo.

NOTAS E OUTRA BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:
1 RUDHYAR, Dane, Astrological Timing – The Transition 
to the New Age, 1969 [edição eletrónica, em Rudhyar 
Archival Project, http://www.khaldea.com/rudhyar/].
BAIGENT, Michael, CAMPION, Nicholas, HARVEY, 
Charles, Mundane Astrology, Thorsons, 1995. 
TARNAS, Richard, Cosmos and Psyche – Intimations 
of a New Word View, Viking, 2006.
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IMAGINANDO O ZODÍACO

 - 2ª PARTE

A VIDA CÍCLICA E SUA VISÃO MITOLÓGICA
Tudo na vida é cíclico, o que surge, desvanece; o que nasce, 
morre e volta, também nas histórias assim se estabelece. Nos 
céus, o percurso de encontro e desencontro dos luminares revela 
os contrastes e polaridades que reverberam em nós. O Sol, visto 
nas várias culturas como divindade consciente, princípio de luz 
e vitalidade, no seu trajeto entre as estrelas, o caminho heroico 
de encontro à inteireza. Em 12 a divisão da Totalidade: os 12 
meses, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 12 horas… Neste 
processo confrontarmos aspetos sombrios, reconhecendo e 
despindo, indo ao encontro do nosso destino especial. O “tornar-
se si mesmo” que acontece com o envolvimento com as forças, 
as 12 forças que nos animam. 
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Imagem 1

continuação

Na edição anterior vimos que nenhum código é tão primitivo 
na Natureza como os padrões geométricos, traduzidos pela 
humanidade em linguagem numérica. Exploraremos agora as 
referências circulares contidas no Zodíaco.

CARNEIRO
“Eu caminho em frente, e no plano mental eu sou regente” 

Lema Ser Arquétipos e Mitos Palas Atenas; Frixo e 
Hele; Jasão e os Argonautas Regências Mundana Marte 
Esotérica Mercúrio Corporal Cabeça, Rosto, Cérebro 
Vegetal Azevinho, Gerânio Cristal Calcedónia Metal Ferro 
Cor Vermelhos

• No início da Primavera, com o equinócio e o ressurgir da luz 
após o frio invernal, a vida com força e vitalidade; a semente 
quebra o seu período de dormência e irrompe pela terra rumo 
ao céu. • O glifo do signo mostra os chifres usados para lutar 
e abrir caminhos, vigorar e enfrentar; estão virados para baixo 
demonstrando a procura de manifestação das ideias no plano 
físico; os carneirinhos, símbolos de fertilidade, são sacrifício 
em rituais de expiação. • A cabeça, e o uso do discernimento, 
é a capacidade a ser trabalhada; o plano mental superior, o 
plano das ideias, são a antevisão de tudo o que se concretiza; 
Atena nasce de uma dor de cabeça de Zeus, representando 
ela o Logos, a racionalidade e a capacidade inteligente de criar 
estratégias, rege a tecelagem, trama de fios como a mente. 
• Aqui os heróis solares são confiantes e independentes, a 
energia masculina guerreira luta ingenuamente podendo até 
ir atrás do conflito, mas, o que lhe vai motivar a verdadeira 
ação são os objetivos elevados, utilizando a capacidade do 
intelecto. • Mesmo com a imaturidade da exposição, ela é de 
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inícios e de romper inercias, para que a semente possa ser entregue ao 
seu processo mais alargado na roda zodiacal; podemos à partida achar que 
as coisas são fáceis demais, que conseguimos tudo; o mundo das ideias 
quando não postas em ação vertem na fantasia (Peixes).
• Um dos mitos que podemos corelacionar: Jasão e os Argonautas buscam 
da pele dourada de um carneiro divino, o Tosão; esta havia sido um presente 
de Hermes a Hele, usada por si e seu irmão Frixo para escapar ao sacrifício 
ordenado pelo pai, seduzido pela madrasta; eles fogem no carneiro, mas 
Hele cai na água e morre; Jasão resolve tarefas impossíveis, com um grupo 
corajoso que o acompanha, ele tem dons como o de lançar sementes que 
brotam de imediato (mostram logo os resultados); na viagem reconhece 
a necessidade de Afrodite para obter ajuda nos seus objetivos, prontifica-
se a sacrificar a sua independência e assentar com Medeia; Eros atira a 
sua seta e ela, apaixonada, trai a sua família para lhe satisfazer; depois 
a abandona, tornando-se ela vingativa. • No primeiro d’Os Trabalhos de 
Hércules atravessa-se o portão da dualidade, da mente, para capturar as 
éguas indomáveis; ele lança-se “de cabeça”, mas, percebendo que está em 
desvantagem, chama por um amigo e juntos desenvolvem uma estratégia; 
após a captura ele não se demora, irrequieto e aborrecido, ensina o amigo a 
encaminhar as éguas sozinho; este sem coragem, e elas o sentindo, voltam-
se contra ele esmagando-o e fugindo; Hércules, abatido na dor da perda 
engole o seu orgulho e retoma a tarefa. • Ao olharmos para trás, e vermos 
o ponto de partida, sabemos que é o verbo quem rasga o caminho, dando a 
coragem para neutralizar as situações; o princípio ativo do individuo existe 
em oposição à fusão do Eros; ser-se com a Espada da Discriminação é ter 
clareza de pensamento e ação integra. • Carneiro é como ponto singular de 
energia libertado em direção a novas experiências. OBSERVAÇÕES

Imagem 2

TOURO
“Eu vejo, e quando os olhos se abrem, tudo se ilumina” 

Lema Ter Arquétipos e Mitos Rei Midas; Rei Minus e Minotauro; 
Hefaístos
Regências Mundana Vénus Esotérica Vulcano Corporal Garganta, 
Pescoço, Tiride Planta Freixo, Primaveras Cristal Turquesa Metal Cobre 
Cor Verde

• Verdejantes e perfumados são os estímulos aos nossos sentidos na 
Primavera; a terra fecunda nutre o cultivo que a observação paciente 
ensinou. • No glifo o animal, a força do masculino no feminino, com a 
representação do círculo do espírito com a meia lua, princípio gerador 
de abundância, e fonte inconsciente de apegos e desejos; uma taça que 
recebe do alto a luz maior, Buda nasceu, iluminou-se e morreu, com o Sol 
aqui. • Na tiroide o regular dos processos metabólicos, para a medicina 
chinesa, o seu equilíbrio depende do balanço entre a energia Ying/Yang 
nos Rins, órgão regido por Vénus; com a garganta expressamos a nossa 
verdade, a beleza através do canto e arte com o sentido de harmonia. • 
Predominantes os heróis femininos lunares, numa gestação interna com 
frutos ainda não são conhecidos, mas sentidos; no início da Idade do 
Bronze um fresco mostra este animal já a ser utilizado para confrontar 
vigores entre a força bruta da natureza e a habilidade do homem. • A 
semente cresce em estabilidade rumo à luz, escondida uma base sólida 
no que é fundamental, e assim a persistência. • Remonta aqui o mito de 
Europa, raptada por um Zeus disfarçado de touro; em inúmeras culturas 
viu-se durante um período de tempo a invocação de um touro divino, cultos 
que entraram no ocidente da Ásia, existido vestígios em várias civilizações; 
nos Sumérios uma Ishtar irada por Gilgamesh lhe resistir aos encantos 
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manda um touro o perseguir; em Creta o Minotauro (ronca nas 
profundezas da ilha causando abalos vulcânicos), Poseidon 
havia oferecido ao Rei Minos um touro do mar para sacrifício, 
mas este o guardou, e isso revoltou os deuses que tornaram 
a sua esposa louca acasalando com o animal e dando à luz 
um monstro meio homem meio animal, que escondido num 
labirinto exigia sacrifício humano; um prisioneiro, Teseu, 
recebe um fio mágico da filha do Rei, conseguindo matar o 
monstro e retornar; outro Rei, o Midas, amante de prazeres, 
cujo único objetivo era obter ouro; sua luxúria foi maldição, 
sofrendo, tudo o que tocava se transformava em ouro, 
incluindo aqueles que amava. • Hefaístos (Vulcano) nasce por 
contrapartida, Hera após o nascimento de Atenas em Zeus 
decide gerar sem procriar, não corre como esperava e o filho 
nasce deformado, é jogado no inferno, ele sente a ferida de 
ter sido recusado pela mãe; procurando no tangível consolo 
começa a fabricar belos objetos, mas, sentia-se tão deformado 
e debilitado, não acreditando nos seus talentos; ressentido 
constrói um trono a Hera que o aprisiona no limbo; os deuses 
pedem sua libertação, sem sucesso, até que Dionísio, outro 
deus feminino e artístico, usa da sua bebida para o elevar à 
consciência do Olimpo; lá ele clarificou a sua dor, libertou 
Hera e criou objetos tão maravilhosos que pareciam vivos; na 
sua ascensão Afrodite ainda o olha com desdém, somente vê 
a sua deformação, ao que Zeus lhe destina a casar com ele. 
• No início da estabilidade da forma podemos nos enganar e 
acreditar que aí reside tudo o que existe; na Natureza a força 
germinadora acontece num processo invisível, interno. • Touro 
tem a sua estrutura fixa na profundidade da apreciação das 
sensações vitais, e com elas revigora, e reforça, criando as 
mais belas formas na maior generosidade.

Imagem 3

GÉMEOS
“Eu vejo o meu outro ser, e ao o ver decrescer, eu cresço e brilho” 

Lema Pensar Arquétipos e Mitos Hermes; Apolo; Castor 
e Pólux; Regências Mundana Mercúrio Esotérica Vénus 
Corporal Mãos, Omoplatas, Pulmões Planta Azálea, 
Aveleira Cristal Esmeralda Metal Mercúrio Cor Castanhos, 
Amarelos

• No fim da Primavera, as Flores emanam no assobio do vento 
os seus aromas; é o seu chamamento aos polinizadores, 
que vêm de flor em flor a partilhar informações permitindo o 
processo de vivificação; já não há apenas um indivíduo, mas 
a interação numa mútua estimulação. • A dualidade é aqui 
representada, e o glifo mostra este pilar, esta ponte entre o 
dois, a relação entre os pares de opostos e sua mediação; 
lembra em imagem os portais japoneses Torii; a mente 
tem uma natureza dual, a nossa cultura ao deificar a razão 
esqueceu-se do seu aspeto mais obscuro, ela é amoral, 

em oposição à moralidade e ética representada pelo signo 
oposto. • Os pulmões recebem ar fresco que inspiram, o 
“prána” que nos mantém vivos é o sopro espiritual; mas, assim 
como o ar entra, o ar viciado necessita de sair, é o movimento 
que mantém o corpo e a mente unidos, e fluídos. As mãos, 
veículo de cura e de destreza criativa; sabe-se pela evolução 
da humanidade que a mente progrediu simultaneamente 
com a destreza manual. As omoplatas abrem o tórax, e o 
peito, como as asas de anjos com raiz no coração. • Os heróis 
são de gémeos como Rómulo e Rémulo, ou Abel e Caim; na 
China, as estrelas Castor e Pólux são consideradas “deuses 
da porta”, mostram que o deus da matéria tem também em 
si a potencialidade divina; aqui eles são inteligentes, ágeis 
e inventivos, mas com necessidade de um guia, n’o terceiro 
Trabalho de Hércules temos isso claro, ele opta por trocar o 
seu mentor, por um falso professor, e acaba amarrado num 
altar sacrificial por causa de sua inconstância; a sua tarefa 
aqui era colher maçãs douradas. • A sua semente gera-se 
pelas interconexões sem uma identificação direta; a sua 
expressão versátil dependerá das fundações já construídas, 
dos valores pelos quais se rege, pois é ágil a adaptar-se ao 
que lhe rodeia. • Hermes é eterno jovem, considerado o filho de 
Zeus mais esperto; ainda no berço rouba o gado de Apolo, e, 
ao ser julgado, defende-se habilidosamente com inteligentes 
histórias, ainda assim tem de devolver os animais; cria uma 
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Lira, e canta tão lindamente que Apolo cede, e confere-lhe dons e 
benefícios trocando o Caduceu pela Lira; o único que viaja entre os 
três mundos, onde quer que esteja, se precisa de alguma coisa, ela 
concretiza-se; é o seu estado de alerta a origem da sua magia, olha 
as situações e encontra oportunidades; no entanto, foi pai de Pã, e 
não teve muita paciência para o educar, entregando-o a Dionísio. 
• Leda deu à luz dois pares de gémeos, dois masculinos Castor 
e Pólux, e dois femininos Helena e Clitemnestra; Pólux e Helena 
eram semideuses, nascidos da semente de Zeus, enquanto seus 
irmãos eram mortais, mas eram inseparáveis; quando Castor foi 
morto numa batalha, Pólux rogou a Zeus para que não vivesse 
sem seu irmão, foram ambos colocados nos céus; mas como era 
Castor mortal, teriam de passar metade do ano no submundo; 
nas irmãs temos mais evidente a sua dualidade, Helena é divina 
mas passiva, e Clitemnestra é forte mas motivada por paixões, 
separadas apenas provocaram destruição. • A vida é o caminho 
da Aprendizagem, sendo um processo integrar os opostos; no 
Taoismo o mentor e o mentorado coexistem no elo que os une de 
respeito e harmonia; este elo, na unificação da mente, é conhecido 
como a Antakarana, e faz a comunicação entre a personalidade 
e a alma; ela necessita de três pilares: a dedicação, na entrega 
do amor ao seu irmão, a humanidade; o estudo, para construir 
a sua mente superior; e a meditação. • Em Gémeos temos a 
possibilidade de reconhecer a nossa dualidade, divina e humana, 
juntando os dois numa dança criativa de pensar com o coração e 
sentir com a mente; aqui há a perceção imediata e a capacidade 
de comunicação de todas as conexões, com a máxima: conhece-te 
a ti mesmo.

FONTES DAS IMAGENS:
» Imagem 1: https://www.insider.com/gerard-butler-says-
the-300-training-was-ruining-his-body-2021-3
» Imagem 2: https://www.worldhistory.org/Apis/
» Imagem 3: https://twitter.com/basilionovarti/
status/1010033102914236416
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a fazer algum aspeto exato com planetas do Mapa Natal, que, 
neste caso, estariam com um orbe bem próximo no mapa de 
origem.

Entre todos os astros, a Lua é quem tem o movimento mais 
rápido e percorre, em média, 13 graus e 30 minutos em um 
dia, o que equivale a um ano no mapa progredido. Ao longo 
desse percurso, ela faz aspeto s com planetas no Mapa Natal 
e funciona geralmente como gatilho. Se dividirmos 13°30’ por 
12 meses, ela anda aproximadamente 1°13’ por mês, no mapa 
progredido. Com esse cálculo temos uma aproximação maior 
da data em que a Lua Progredida aspeta um planeta. A Lua 
progredida leva cerca de 29 anos para retornar ao seu ponto 
Natal. Podemos levar em conta as fases da Lua progredida, em 
relação ao Sol Natal, para um melhor estudo.

Importante ressaltar que para o cálculo das progressões, é 
usado sempre o fuso horário do local de nascimento.

PROGRESSÃO SIMBÓLICA – Sua origem está nos estudos 
de Valentino Nabolda, século XVII, e posteriormente Simonite 
sugeriu considerar o movimento preciso do Sol progredido 
para todos os planetas e cúspides das casas. Existem quatro 
tipos de Progressão Simbólica:

1. Passo do Sol – Baseada no movimento do Sol no dia do 
nascimento, ou seja, quantos graus ele andou nesse dia. O 
cálculo desse ritmo é usado para a progressão de todos os 
planetas. 
2. Arco Solar – Se queremos analisar o Arco Solar para dez anos 
após o nascimento da criança, procuramos nas efemérides a 
posição do Sol no décimo dia de nascimento. A diferença de 
graus desse período é o valor que vamos somar a cada planeta 
e ângulos do mapa natal. 
3. Grau por ano – Para esta técnica usamos o movimento do 
Sol e todos os planetas, equivalente a um grau é igual a um 
ano.
4. Arco Naibod – Baseia-se no passo médio diário do Sol que 
é 59’08”. Esse valor é multiplicado pela idade que se pretende 
analisar e o resultado é somado a todos os planetas e ângulos. 
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O QUE DIZEM OS ASTROS 

SOBRE O AMANHÃ? 

- 1ª PARTE

Este artigo é parte do trabalho final do curso Master - Escola 
Faces Isabel Guimarães, turma 2020/2021 - ministrado por 
Isabel Guimarães.

I PARTE – PROGRESSÕES E TRÂNSITOS
PROGRESSÕES

É o estudo do movimento simbólico dos planetas, que leva em 
consideração a evolução do Mapa Natal.

As técnicas de previsões mais antigas e conhecidas são os 
trânsitos e progressões. No século II d.C., Claudio Ptolomeu 
escreveu o Tetrabiblos, contendo o conhecimento astrológico 
compilado dos egípcios, caldeus e gregos, e nele apresentou a 
técnica da Direção Primária.

PROGRESSÃO PRIMÁRIA OU DIREÇÃO – Esse método 
de previsão foi único até o século XVII e foi estudado e 
aperfeiçoado por vários matemáticos, entre eles Campanus, 
Regiomontanus, Placidus, Morin, Nabolda e Maginus. A 
técnica considera que quatro minutos de tempo sideral 
correspondem a um ano de vida. “Os planetas e casas do 
mapa natal caminham em função do movimento de rotação da 
Terra sobre o eixo durante poucas horas após o nascimento, 
uma vez que cerca de seis horas (360 min) corresponderão a 
noventa anos” Beranger, Celisa; p.19; A Evolução através das 
Progressões. Nesta técnica chama-se Promotor ao planeta 
que produz o efeito e Significador ao que recebe, sendo que só 
são considerados como Significadores Sol, Lua, Ascendente e 
Meio do Céu.

PROGRESSÃO SECUNDÁRIA - Após a formulação das Leis 
de Kepler e das pesquisas feitas por Placidus e Maginus, foi 
possível fazer cálculos para o movimento dos planetas de 
forma mais simples e desenvolver a Progressão Secundária. 
Para essa técnica, cada dia após o nascimento corresponde 
a um ano de vida, ou seja, um grau é igual a um ano. Seu 
simbolismo é baseado no fato de a Terra dar uma volta inteira 
em torno do seu próprio eixo em um dia e, em torno do Sol em 
um ano. Na Progressão Secundária é utilizado o movimento 
real diário dos planetas e cúspides. Dessa forma os planetas 
mais lentos, de Júpiter a Plutão, normalmente não são levados 
em conta, a menos que haja uma mudança de movimento, 
quando o planeta deixa de estar retrógrado ou direto, ou venha 

Bia Souza 
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OBSERVAÇÕES

TRÂNSITOS
Enquanto nas Progressões usamos o movimento simbólico, para os Trânsitos 
é considerado o movimento real dos planetas. Tanto nas Progressões quanto 
nos Trânsitos, o que levamos em conta é quando um planeta em movimento 
faz aspeto com um planeta natal. Geralmente esse movimento dos Trânsitos é 
mais percebido quando um planeta lento faz o aspeto, por permanecer por um 
período maior na ativação do planeta natal.

Vários astrólogos concordam que as progressões são sentidas mais 
internamente, enquanto que os trânsitos representam a expressão externa dos 
processos da transformação interna. Quando uma Progressão é favorável e um 
Trânsito difícil, passamos por ele melhor, porque estamos bem internamente, do 
que se a Progressão for difícil e o Trânsito favorável, porque podemos não estar 
preparados internamente para aproveitar a oportunidade externa.

Essas duas técnicas, Progressão e Trânsito, devem sempre ser analisadas em 
conjunto, para uma melhor interpretação.

Exemplificarei abaixo dois mapas com os respectivos trânsitos e progressões.

PRIMEIRO EXEMPLO - Análise de mapa de mulher à época do falecimento do 
pai, quando ela estava com 31 anos.

Astróloga formada pela Escola 
Faces Isabel Guimarães, Porto, 
Portugal, com especialização em: 
Astrologia da Saúde, Astrologia 
Vocacional, Astrologia Infantil e 
Sinastria.

MAPA NATAL

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
SOLICITE O SEU JORNAL



44 • 4 estações • jornal astrológico

MAPA PROGREDIDO
Observe que já no mapa progredido, Úrano e Lua fazem 
oposição. A Lua rege a casa VIII (emergência, morte) do Mapa 
Natal, e Úrano fala de acontecimentos repentinos.

OBSERVAÇÕES
MAPA NATAL

MAPA NATAL SOBREPOSTO PELO MAPA PROGREDIDO 
Marte progredido faz quadratura com Saturno Natal em grau 
exato, sendo que Marte, entre outras coisas, simboliza corte, 
cirurgia e morte, enquanto Saturno representa o educador, 
aquele que dá estrutura, e por isso também é visto como 
representante do pai.

Mercúrio é o regente da casa X do MN, que representa o pai. 
Mercúrio progredido faz conjunção ao Plutão Natal, mais uma 
vez simbolizando a possibilidade de morte.

Sol, também representante do pai, progredido está em 
quadratura com Netuno Natal, na casa XII (hospital).

Júpiter progredido faz quadratura exata com Marte Natal, 
que está posicionado na casa VIII em conjunção ao Sol. 
Como Júpiter expande, esse tema emergencial da casa VIII 
envolvendo Marte e Sol, fica maior, em evidência.

MAPA NATAL SOBREPOSTO PELO MAPA DE TRÂNSITOS À 
HORA DO FALECIMENTO DO PAI
Vamos observar o que acontecia no mapa de trânsitos:

O que mais chama atenção é a entrada de Plutão no 
Ascendente em grau exato, no dia da morte do pai. Ali não 
houve só a morte do pai, mas de ideais, projetos, crenças – 
ela passou a ter que assumir a parte financeira da família e 
refazer a própria vida. Tão logo soube do falecimento do pai, 
um herpes de grande proporção, formou-se em suas costas, 
ou seja, o expurgo de Plutão atuando no físico (Ascendente).

Marte já estava se afastando da conjunção à Lua (regente da 
casa VIII), mas cinco dias antes fez grau exato. Nessa data, 
o pai que havia feito uma cirurgia, foi diagnosticado com 
septicemia e retornou para a Unidade Intensiva em estado 
grave. Marte está relacionado com inflamações e também 
acelera o curso da doença.

Marte (cirurgia) fez oposição exata a Mercúrio (rege a casa X 
Natal, representada pelo pai), três dias antes do falecimento 
do pai. Nessa data, o pai foi submetido a outra cirurgia para 
retirada do foco de infeção.

Úrano em trânsito fazia quadratura com Saturno Natal, 
indicando que algo inesperado poderia ocorrer com a 
figura paterna, ao mesmo tempo que Marte, como já visto 
anteriormente, indicava por progressão e trânsito a cirurgia do 
pai.

SEGUNDO EXEMPLO – Mapa de rapaz em viagem com os 
pais ao exterior, que resolveu não regressar à casa e ficou 
morando sozinho nesse país.

MAPA NATAL SOBREPOSTO PELO MAPA PROGREDIDO À 
ÉPOCA DA DECISÃO
Na progressão podemos ver uma coisa curiosa, os únicos 
aspetos que ocorrem são sobre os regentes das casas II, 
VI e X, ou seja, as casas que envolvem trabalho. Esse rapaz 
tinha terminado há pouco de se formar em hotelaria e uma 
das alternativas seria procurar emprego em outro país. O que 
não era esperado é que ele resolvesse de forma tão repentina, 
faltando apenas dois dias para regressar ao país de origem. 
Cheguei a pensar que havia algum aspeto de Úrano para tudo 
se resolver de forma tão rápida, mas estava enganada, como 
relato mais à frente.
Podemos observar que Vênus progredida estava posicionada 
sobre o Sol Natal, regente do Meio do Céu, aumentando 
a autoestima, a confiança e também a indicar os recursos 
financeiros.
Sol progredido fazia conjunção com Júpiter Natal, regente da 
casa II, trazendo energia e iluminando o caminho para ganho 
de dinheiro de forma produtiva.
Júpiter progredido estava em conjunção com Marte Natal, 
regente da casa VI, a casa do trabalho, da rotina, do dia a dia. 
E foi aqui que tudo se resolveu de forma repentina, Júpiter 
expandindo tudo que toca e trazendo autoconfiança, atiçou o 
Marte que age de forma impulsiva e lhe deu coragem para agir.

MAPA NATAL SOBREPOSTO AO MAPA DE 
TRÂNSITOS À EPOCA DA DECISÃO
Como podemos observar, não havia nenhum 
trânsito que dissesse respeito a tal movimento, a 
não ser Plutão em trânsito, fazendo conjunção a 
Úrano e Netuno; o primeiro regente da casa IV e o 
segundo, regente da casa V. Os dois são planetas 
geracionais, mas podemos levar em conta que 
“mexer” com o regente da casa IV, ainda mais 
se tratando de movimento feito por Plutão, pode 
significar mudança de casa, um corte para viver uma 
nova experiência que transforma não só a casa física, 
mas a alma. Quanto ao regente da casa V, recebe 
a conjunção de Plutão, é a morte e transformação 
de velhos hobbies, velhos prazeres, além de estar 
relacionado à confirmação de identidade sofrendo 
uma transformação.

O mapa utilizado para estudo foi autorizado pela 
pessoa, assim como todo o conteúdo de sua 
estória. Nas próximas partes, que serão publicadas 
posteriormente em outras edições, continuarei a 
análise do estudo.

BIBLIOGRAFIA:
» Beranger, Celisa. A Evolução Através 
das Progressões. Rio de Janeiro: Espaço 
do Céu, 2001

» Escola Faces Isabel Guimarães – 
Power Point do conteúdo dado no curso 
Master, assim como anotações feitas 
durante as aulas.

Continua na próxima edição...
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SAIS MINERAIS E VITAMINAS NA ASTROLOGIA MÉDICA
Recapitulando alguns conceitos básicos da astrologia, vamos 
rever os ritmos da dinâmica universal. Os signos cardeais ou 
impulsivos são Carneiro (ou Áries), Caranguejo (ou Câncer), 
Balança (ou Libra) e Capricórnio. Os signos fixos ou estáveis: 
Touro, Leão, Escorpião, Aquário. Os signos mutáveis ou 
comuns: Gémeos, Virgem, Sagitário e Peixes.

Cada grupo tem um modo próprio de lidar com as doenças. 
O grupo cardeal, por exemplo, é o que mais sabe lidar com os 
problemas de saúde.

O segundo grupo é o dos signos fixos, geralmente vivem o 
problema por muito tempo, pois não possuem a flexibilidade 
necessária para transcendê-los.

O terceiro grupo é dos signos mutáveis. Eles podem levar a vida 
convivendo com o problema e não o enfrentam diretamente.

Neste ano de 2021 com a influência do signo de Aquário, é 
mais difícil superar o problema.

Vamos rever também os signos de vitalidade e os signos de 
vitalidade moderada. 
Signos de vitalidade: Gémeos, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, 
Sagitário e Aquário, são signos que favorecem a saúde. Signos 
de vitalidade moderada: Caranguejo, Capricórnio, Peixes, que 
determinam menos energia vital.

COMO ENTENDER A DINÂMICA DAS CASAS E PLANETAS 
NA ASTROLOGIA MÉDICA? COMO USAR OS SAIS MINERAIS, 
VITAMINAS E MICROMINERAIS E O QUE SÃO?
Porém, e, talvez, o mais importante é a deficiência de 
vitaminas, sais minerais e micromineirais, sinalizada pelo 
Mapa Astral e pelos trânsitos que o indivíduo atravessa. Cada 
planeta está relacionado com uma vitamina, uma enzima, 
um oligoelemento (micromineirais), a dificuldade acentuada 
de alguns planetas natais pode esconder deficiências no 
organismo, dando, consequentemente, um determinado 

temperamento, personalidade ou fragilidade física.

É preciso ver o homem de forma holística para se poder 
chegar a alguma conclusão sobre o indivíduo. A Medicina 
Oriental já usa essa técnica há milhares de anos, bem como 
os homeopatas, nada mais justo que nós astrólogos, com 
as ferramentas que possuímos, possamos prestar grande 
contribuição nessa área tão vasta e inexplorada que é a 
máquina humana, o mais sofisticado dos computadores.

Devemos lembrar que os sais celulares agem sobre as células 
do corpo; que são radioativas e qualquer coisa que queira 
estimular a atividade celular deve ser radioativa. As partículas 
dos sais celulares tomam-se parte integrante das células, 
agindo no centro, no coração da célula.

A posição do Sol, da Lua, de Saturno, os nodos lunares, o 
ascendente, a cúspide da casa 6, e seus opostos podem nos 
revelar quais os elementos químicos que faltam no nosso 
organismo.

O Sol representa a vitalidade do indivíduo, consequentemente, 
o grau exato em oposição a ele significa o seu ponto de 
fragilidade. Qualquer que seja o problema da pessoa, o sal 
do signo solar e seu oposto devem ser administrados para 
restaurar a vitalidade. Como geralmente administro apenas um 
de cada vez, dou preferência ao sal do signo solar, fortalecendo 
assim as suas características inerentes e naturais, sem deixar 
é claro de observar os sintomas fisiológicos daquele indivíduo.

Ao longo do ano vamos vivendo 12 experiências de sais, de 
acordo com a posição do Sol a cada 30 graus.

Depois podemos observar o signo em que a Lua está alojada. 
A Lua representa sempre o nosso subconsciente e poderemos 
atingir em cheio os processos psíquicos, administrando 
um sal lunar. Mais complexo de analisar num mapa para a 
sociedade devido ao ciclo da Lua, mas podemos observar o 
Eclipse anular.

Saturno tem a mesma natureza do nodo sul (cauda do dragão) 
essa vibração pode indicar-nos o processo de retenção de 
energia em que a pessoa está envolvida, desbloqueando-a 
poderemos atingir bons resultados. Temos estado com este 
Nodo no signo de Sagitário, o que intensifica a ação de Júpiter 
em Aquário.
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Não podemos deixar de verificar também a cúspide da casa 6, importantíssima em 
Astrologia Médica, e o signo nela envolvido, que poderá indicar-nos os sintomas 
patológicos e as doenças propriamente ditas. Muitas vezes, a cura está também 
no signo que ocupa a casa 10, pois como já comentamos anteriormente, a casa 10, 
geralmente sinaliza o escape ou a cura.

Qualquer que seja o sal empregado pelo astrólogo na Astrologia Médica, com 
certeza gerará resultados que deverão ser analisados e observados com cuidado, 
porque, dependendo da reação do paciente, poderemos prescrever outros sais, na 
sequência, se houver necessidade.

Alguns Sais Celulares, Vitaminas – Ligados a este workshop, concretamente 
Aquário, Júpiter e Saturno
Simila Similibus Curantur. Os semelhantes são curados por semelhantes.

Vitaminas complexo B - Júpiter 
Soja crua, feijão branco, lentilhas, cenoura, ervilhas, uvas, banana, noz, sementes 
de girassol, abacate, ameixa, amendoim. Atum, salmão, fígado de boi e de galinha, 
carne branca. Gérmen de trigo, leite desnatado, frutos secas. Algas marinhas, 
leveduras, fibras de arroz (integral). Devem ser tomados com o complexo B, vitamina 
C, magnésio e sódio. 

Alivia os sintomas pré-menstruais. Atua no metabolismo dos aminoácidos e na 
assimilação das proteínas, gorduras e hidratos de carbono (ou carboidratos). 
A carência pode provocar depressão, inflamação das mucosas da boca e da 
língua, rachaduras e descamação dos lábios, por vezes manchas com coceiras. O 
excesso pode provocar dificuldade psicomotora, distúrbios neurológicos, perda de 
mobilidade dos pés e das mãos. 

Dose diária recomendada: 2 mg, o equivalente a duas fatias de melão.

Ácido Ascórbico - Vitamina C - Saturno  
Todas as frutas cítricas. Couve-flor, tomate. Ervas: sementes de bardana, pimenta, 
tussilagem, bago de sabugueiro, cravo de defunto, orégãos (orégano), pimentão, 
salsa, acerola, fígado de galinha e de boi, leite desnatado, a vitamina C forma o 
colágeno. Bom para alergias e infecções bacterianas. Ajuda a transferir o ferro e 
o plasma para o fígado. Deve ser tomado com o complexo B, cálcio e magnésio. 
Combate o escorbuto, gripes, resfriados e hemorragias, é necessário para a 
produção de colágeno e atividade celular.

Deficiência: stresse, fadiga, fumo, álcool, diabetes, pneumonia, sangramento 
da gengiva, perda dos dentes, piorreia, dificuldade de cicatrização, articulações 
inchadas, infecções, anemia, infecções respiratórias e intestinais, ferimentos de 
fraturas que custam a cicatrizar, sangramentos nasais, envelhecimento (radicais 
livres), dor nas articulações, escorbuto.

O ferro só pode ser decomposto com vitamina C (vitamina C é o antídoto para a 
intoxicação de mercúrio, cádmio e chumbo, provenientes da poluição do ar), combate 
os nitritos (salsichas, bacon e carnes enlatadas), anti corticoide, alcoolismo, flebite, 
stresse, arteriosclerose, pedras na vesícula; deve ser dado contra os medicamentos 
para artrite.

Dose diária recomendada: 1 g, equivalente a 2 copos de sumo de laranja.

Nota: Consulte sempre um médico e/ou um naturopata, nunca tome por sua 
iniciativa.
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*valores apresentados para as 2 edições anuais.

Quando temos Júpiter e Saturno juntos, em conjunção – 
algumas orientações naturais

Enxofre - Saturno/Júpiter 
Couve de Bruxelas, repolho, couve-flor, aipo, alho-porro, 
quiabo, feijão, nabiça, rabanete, cebola, ervilhas secas, 
couve, acelga, agrião, soja, nozes, ostras, mexilhões, 
carnes, farelos de cereais, ovos, queijo e cereais. Ervas: 
assa fétida, ponta de gesta, cálamo, musgo irlandês, 
tussilagem, eufrásia, semente de funcho, alho, raiz 
forte, verbasco, anis, urtiga, cacau, águas minerais. 
Aminoácidos que contêm enxofre: cistina, cisterna e 
metionina.

O enxofre reconstitui a cartilagem do organismo, sendo 
vital para a síntese do colágeno, ajuda a saúde dos 
nervos; os aliados do enxofre são: a biotina e a tiamina, 
vitamina C e vitaminas do complexo B. A falta de enxofre 
pode provocar artrite, dermatites, eczema, psoríase.

Minerais e sua Relação com Algumas Patologias – Vou 
citar aqui algumas regras:
- Geralmente, o stresse pode estar associado a uma 
baixa de cálcio, magnésio, zinco e cromo.
- O nível baixo de zinco pode ter relação com a 
incapacidade de lidar com o stresse.
- Magnésio e potássio baixos estão associados a 
diabetes.
- As doenças cardíacas foram associadas à carência 
dos seguintes minerais na sua ordem de importância: 
magnésio, enxofre, cálcio, cobre, selênio e cromo. 
Mas o excesso de cálcio e magnésio também estão 
relacionados com o aumento do risco de problemas 
cardíacos.
- Pessoas com osteoporose ou problemas cardíacos 
podem apresentar baixa de silício.
- Quando a razão cálcio/magnésio está elevada, 
frequentemente pode estar associada a problemas 
artríticos.
- O comportamento violento pode estar relacionado 
ao aumento de cálcio, magnésio, sódio e potássio no 
organismo.
- Sódio, potássio, ferro e manganês aumentados e 
associados a uma baixa de cobre podem relacionar-se à 
personalidade violenta.

Assim, fica uma pequena síntese de como podemos num 
auxiliar na Astrologia Médica como forma preventiva e 
com o apoio da Medicina Tradicional podemos promover 
saúde e permitir viver de forma holística.
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o seu lugar no mundo, perceber de onde veio e para onde 
caminha, procurar respostas para a magna pergunta da 
humanidade - “O que fazemos aqui?”.

A Astrologia está intimamente ligada à Astronomia e vice-
versa, pois cedo se entendeu que existiam padrões, na 
natureza e no Homem, que obedeciam ao movimento dos 
astros. O Sol sempre teve um enorme impacto na natureza 
do nosso planeta Terra, influenciando o movimento cíclico 
das estações e por sua vez, sendo o homem dependente do 
que as estações trariam, impossível será dizer que este está 
dissociado do astro rei. No fundo, tudo está ligado em cadeia 
e nada está separado. A Lua, tal como o Sol, também desde 
a génese da humanidade foi interpretada empiricamente, 
notando-se a sua influência no fluxo das marés, na 
menstruação feminina e até na diferença entre uma boa 
ou má colheita pós sementeira. Ao longo de milhares de 
anos, com base na observação do mundo e seus entornos, 
o ser humano foi integrando esta fonte de saber empírico, 
percebendo que tinha de se harmonizar com estas forças 
maiores, se quisesse florescer e viver em abundância.

É mais que legítimo uma pessoa questionar-se acerca 
de como esferas tão distantes e aparentemente perdidas 
no cosmos, inatingível ao Homem, possuem o poder de 
influenciá-lo na sua natureza psicológica, física e até 
espiritual. Se as constelações que formam a roda zodiacal 
pertencem a um plano tridimensional, porém interpretadas 
bidimensionalmente como formas de animais, às quais 
se lhes atribuem propriedades dos mesmos, como será 
possível que interajam com a alma e psique do ser humano, 
influenciando a sua evolução e até, num plano mais filosófico, 
o seu destino?

Toda a matéria manifestada evolui a partir de um mesmo 
plano imaterial, portanto, para que haja uma ordem evolutiva 
ordenada no processo de criação material, necessariamente 
terão de existir leis universais comuns a tudo o que é 
manifestado. Algumas dessas leis foram aprofundadas por 

O NASCER DA ESPIRITUALIDADE
Fruto do seu ambiente, inevitável terá sido para a mais tenra 
humanidade, olhar as estrelas e observar os céus; atraída por 
esse misterioso relógio cósmico, observável, porém inatingível, 
que entre as suas roldanas, pêndulos e esferas, harmoniza os 
transcendentes ritmos astrais numa dança intemporal capaz de 
unir margens aparentemente tão distantes… o Universo visto 
como ponte entre Homem e Deus.

Apesar do carácter impermanente da natureza, onde morte e 
vida caminham lado a lado e por trilhos aparentemente opostos, 
onde tudo passa, mas nada cessa, o homem antigo percebeu 
que algo maior transcende a condição de impermanência no 
ciclo interminável da criação, que algo perpétuo prevalece ao 
girar indiferente da roda destrutiva do próprio Tempo. O homem 
morre, mas deixa os seus filhos… rompe a semente e a árvore 
cresce, brotam as flores, caem os frutos, a árvore morre e a 
floresta, contudo, permanece. O Homem percebeu que estas leis 
permeavam todo o Manifestado, que algo poderoso, superlativo, 
mas invisível aos sentidos, teria de existir para lá da forma, capaz 
de animar tudo o que existe, desde o frio mineral ao quente 
animal, do Sol radiante à mais fria e longínqua estrela. Destas 
simples, porém, mui profundas reflexões, aprimoradas ao longo 
de gerações e civilizações, nasceu o conceito de espírito, o 
imaterial que sobrepuja o material, o perpétuo que permanece 
ao findável, a harmonia transcendente ao caos aparente do 
plano físico. Lentamente, mas integrando todos estes conceitos, 
o Homem passou a ver-se como um fragmento consciente 
embebido no Todo enquanto entidade divina, desenvolvendo 
uma perceção espiritual sobre si mesmo e do mundo que o 
rodeava… tudo passou a ser divino.

COMO E PORQUE A ASTROLOGIA FUNCIONA
Ao longo de milénios, o Homem sempre tentou perceber qual 

ASTROLOGIA NA ÚLTIMA CEIA

UMA INTERPRETAÇÃO ESOTÉRICA 

E ASTROLÓGICA DO AFRESCO DE 

LEONARDO DA VINCI - 1ª PARTE

“Quando se navega sem rumo, nenhum vento é 
favorável.”

Séneca

Desde tenra idade que o interesse 
pelo transcendente e pela 
espiritualidade me impulsionaram 
na busca de respostas para as mais 
exigentes perguntas do Homem... 
nessa intensa busca, acabei por 
aprofundar-me nos mais variados 
assuntos, desde esoterismo, 
psicologia, espiritualidade, teosofia, 
etc., assuntos dos quais me 
alimento até aos dias de hoje.

Após o acúmulo de informação 
ao longo de vários anos, muito 
direcionada para o próprio 
autoconhecimento, eis que decidi 
dar o passo de me profissionalizar 
na área da astrologia, através do 
Curso de Astrologia na FACES da 
Isabel Guimarães, que, com muito 
orgulho, foi minha tutora e mestre, 
curso intensivo que acabei por 
finalizar com a nota de 19 valores.

A Astrologia, a meu ver, é bem mais 
rica se cruzada com outros saberes, 
e é exatamente aí que julgo me 
diferenciar, pois pelos anos de 
aprimoramento desenvolvido nas 
áreas já supramencionadas, julgo 
ter uma visão muito abrangente na 
abordagem astrológica. Mais do 
que ferramenta de adivinhação ou 
previsão, acredito que a astrologia 
deve, em vez de dar respostas, 
ajudar a que se façam as perguntas 
corretas, dando especial ênfase ao 
processo de autoconhecimento, 
essencial ao equilíbrio e harmonia 
interna de cada um.

Carlos Biscaia 
Membro 444

místicos, alquimistas, filósofos, esoteristas e grandes estudiosos ao longo 
de milénios e civilizações. Talvez o melhor registo destas leis universais, 
transversais ao cosmos manifestado e a tudo nele contido, do Macro ao 
Microcosmos, sejam as 7 leis herméticas apontadas na Tábua de Esmeralda, 
assunto aprofundado mais tarde, por Hermes Trismegisto, no mui nobre livro, 
“O Caibalion”. Note-se que o nome Hermes deve ser interpretado como um 
pseudónimo e não como o verdadeiro nome do autor, pois, para além de ser 
o equivalente grego do deus romano Mercúrio, ou do egípcio Thoth, todos 
representam o mesmo arquétipo, responsável por trazer a mensagem e as leis 
de Deus ao homem, pela escrita e até pela matemática, fazendo de Hermes 
Trismegisto, um nome mais que apropriado, diria até, perfeito, considerando 
o conteúdo transcendente do livro. Muitas das leis descritas por Hermes 
têm vindo a ser comprovadas, a um nível mais científico, pela emergente e 
vanguardista física quântica.
Entre vários conceitos, revolucionários para a física newtoniana, mas que a 
física quântica começa a desenvolver e aprimorar, talvez o mais interessante 
para a astrologia seja o conceito de “Entrelaçamento Quântico”, que nos 
diz, basicamente, que duas partículas entrelaçadas, mesmo que afastadas 
fisicamente entre si por anos-luz, respondem ao mesmo estímulo, no imediato 
e sem latência de tempo, reproduzindo numa, o que foi inferido na outra. 
Por exemplo, se a uma das partículas entrelaçadas, for invertida a rotação, 
independente da distância física entre uma e outra, a sua contraparte, inverterá 
no imediato a sua rotação também e no mesmo instante. Este “pequeno” 
pormenor, prova que existe um plano subtil, real, porém invisível aos sentidos, 
fora do tempo e espaço, que une todas as coisas manifestadas.

Entre buracos negros, galáxias, estrelas, planetas, campos eletromagnéticos, 
moléculas, átomos, partículas subatómicas, etc., tudo está conectado entre si, 
ou seja, “coisas” geradas por “coisas” e “coisas” contidas noutras “coisas”, 
do infinitamente grande ao infinitamente pequeno, obedecendo a uma linha 
de evolução organizada, caracterizada pela  natureza fractal do Universo… 
esta evolução ou ordem, só poderá ser concebida se existir de facto algum 
tipo de memória transcendental, ou seja, algo capaz de armazenar infindável 
informação e, por sua vez, que seja igualmente capaz de transferir toda esta 
informação para o plano manifestado, infinita e ininterruptamente, para que 
tudo evolua ordenadamente e fora do caos ignorantemente aparente ao olhar 
humano. Tentar dissociar o Homem desta dança entrelaçada, não só seria um 
erro, como algo impossível e sem sentido. Nunca a afirmação, “O homem é 
feito de pó estelar” foi tão correta e precisa. O Homem é fruto do seu ambiente 
e do encadeamento evolutivo, portanto, é mais que natural que cada indivíduo 
possua a sua própria impressão digital cósmica, aliás, como tudo o que existe 
e virá a existir, independente de grau ou escala.

Com base num estudo muito rigoroso e preciso, assente em técnicas 
de estatística e probabilidades, foi provado que certos indivíduos, com 
determinadas disposições e posicionamentos no mapa astral, obedeciam a 
certos padrões a vários níveis, impossíveis de serem fruto de um mero acaso. 
Foi com base nestas observações empíricas e probabilísticas, feitas desde a 
génese civilizacional, que o Homem foi interpretando padrões, percebendo-
se como uma pequena parte de algo muito maior e transcendente, portanto, 
indissociável do Todo.

AS DUALIDADES, AS TRÊS MODALIDADES DA CRIAÇÃO, OS 4 ELEMENTOS 
E OS 12 SIGNOS
Se tudo o que é manifestado no plano material é de natureza impermanente, 
nada pode ser simplesmente criado, ou simplesmente conservado, ou 
simplesmente destruído, pois tudo o que existe e passou a ocupar uma 
coordenada específica no plano espaço-tempo, está sujeito a estas três 
condições em simultâneo e em várias escalas, do Macro ao Microcosmos, do 
denso ao mais subtil. Toda a manifestação, após criada, terá necessariamente 
de ser conservada e por sua vez destruída, para, dessa forma, poder ser 
transmutada, caso contrário, não haveria lugar para a evolução dentro da 
Criação. É nesta dinâmica, que aspetos novos serão eternamente criados, 
pois, o novo é fruto do velho, que, por sua vez, durante o seu período de 
manifestação, acumulou experiência e informação para o novo aspeto que o 
sucederá. Tudo está ligado e interconectado. Há apenas uma qualidade na 
criação que não está sujeita a estas três condições, ou seja, o Imanifestado, o 
plano que tudo cria sem nunca ter sido criado, a esfera sem raio nem centro, 
pois tudo é seu centro e tudo é seu raio, ao que os cabalistas chamaram de 
Ain Soph Aur, que traduzido, significa qualquer coisa como Luz Ilimitada… é de 
lá que tudo surge e para lá que tudo volve, perpétua e ciclicamente.
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Na astrologia, a estas três qualidades da manifestação, dá-se 
o nome de modalidades… A Modalidade Cardinal, qualidade 
de criação, a Modalidade Fixa, qualidade de sustentação e a 
Modalidade Mutável, qualidade de destruição.  Esta tríade é tão 
importante na nossa história que praticamente todas as religiões 
e correntes, quer espirituais, quer filosóficas, a integraram nos 
seus ensinamentos. Os hindus dão-lhe o nome de Brahmá, 
Vishnu e Shiva, os egípcios, Osíris, Ísis e Hórus, os cristãos Pai, 
Filho e Espírito Santo, ou até, se quisermos ser um pouco mais 
pragmáticos, o Eletrão, Protão e Neutrão, contidos no átomo, 
que por sua vez, constituem toda a matéria, e até, o conceito de 
Passado, Presente e Futuro, os 3 aspetos que tornam inteligível 
algo tão abstrato como é o conceito de tempo, etc., etc., etc...

Se o plano do Imanifestado é Uno e indivisível, já o Manifestado 
está sujeito à dualidade, pois tudo o que é criado, só pode ser 
criado com base na atração entre opostos, ou seja, o fruto nasce 
da interação entre polaridades, o Masculino Yang, expansivo, e o 
Feminino Yin, introverso.

Da interação entre os opostos, nascem os 4 elementos 
fundamentais onde toda a criação assenta, Fogo e Ar, masculinos, 
Água e Terra, femininos. Estes elementos fundamentais são 
meramente simbólicos e arquetípicos, pois, se com propriedades 
similares aos dos elementos terrenos e observados na natureza, 
eles representam meramente as qualidades mais subtis e 
etéricas no processo criativo do Universo, infinito nas suas 
formas, escalas e movimentos. Digo etéricos, até pela existência 
de um quinto elemento, o Éter, ou Prána, ou Chi, o mais subtil 
de todos e que aos quatro permeia, a mais subtil forma de 
matéria sendo a fina membrana que os separa do Imanifestado. 
No fundo, os 4 elementos são alimentados pelo Éter, que é o 
mesmo que dizer, energia inesgotável e que tudo anima, o sopro 
manifestado do Imanifestado Ain Soph Aur.

No universo existem certas tendências naturais nos seus corpos, 
sendo que, certos corpos possuem o atributo de permanecerem 
em si próprios, a qualidade Frio; outros de expansão, ao que 
se atribui a qualidade Calor; por sua vez, uns com a tendência 
de resistir, a qualidade de Secura; e, por último, aqueles que se 
moldam, ou seja, a qualidade Humidade. A combinação destas 4 
qualidades, dá origem aos 4 elementos.

Os doze arquétipos, nada mais são que a conjugação dos 4 
elementos fundamentais com as 3 modalidades da criação. São 
12 e não poderiam ser 11, nem 13, senão vejamos:

Modalidades:
Cardinal=A; Fixo=B; Mutável=C

Elementos:
Fogo=D; Terra=E; Ar=F; Água=G

Possíveis conjugações:
1. AxD= a (Fogo Cardinal, Carneiro)
2. AxE= j (Terra Cardinal, Capricórnio)
3. AxF= g (Ar Cardinal, Balança)
4. AxG= d (Água Cardinal, Caranguejo)
5. BxD= e (Fogo Fixo, Leão)
6. BxE= b (Terra Fixo, Touro)
7. BxF= k (Ar Fixo, Aquário)
8. BxG= h (Água Fixo, Escorpião)
9. CXD= i (Fogo Mutável, Sagitário)
10. CxE= f (Terra Mutável, Virgem)
11. CxF= c (Ar Mutável, Gémeos)
12. CxG= l (Água Mutável, Peixes)
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Por esta razão se pode facilmente perceber o porquê dos 
signos serem 12, nem mais, nem menos, pois eles advêm das 
3 modalidades dos 4 elementos.

Os signos representam atributos da natureza humana nos 
seus mais variados níveis e planos, 12 aspetos diferentes, 
porém complementares, que se integrados e harmonizados 
entre si, traduzem o ser humano na sua perfeição e mais 
elevada manifestação. Os 12 signos são tão importantes para 
a espiritualidade como para a ciência, num caso, por exemplo, 
através dos 12 apóstolos de Cristo, noutro, os 12 arquétipos 
da personalidade, desenvolvidos por Carl Jung, fundador da 
Psicologia Analítica.

A ÚLTIMA CEIA DE DA VINCI
Leonardo da Vinci foi talvez uma das maiores mentes que a 
humanidade já conheceu, mestre nos mais variados labores e 
ofícios, multifacetado e possuidor de um génio muito à frente 
do seu tempo, génio esse, admirado e venerado até aos dias 
de hoje. No afresco “A última ceia”, iniciado a 1495 e executado 
durante um período de 3 anos numa das paredes da Igreja 
de Santa Maria da Graça, em Milão, Da Vinci, demonstra não 
somente os seus dotes superlativos enquanto pintor, mas, e 
apesar de escondido dos olhares mais desatentos, também o 
seu profundo e vasto conhecimento em astrologia e teosofia. 
O conteúdo esotérico, contido nesta tão celebre pintura, é 
tão rico e preciso, que pode e deve ser considerado como um 
verdadeiro compêndio astrológico em perfeita comunhão 
com a arte da pintura em sua máxima expressão.

Na representação simbólica e estética dada por Da Vinci ao 
afresco, nada é deixado ao acaso. Desde a envolvência aos 
intervenientes, das cores aos jogos de luz e sombra, tudo é 
impregnado de simbologia oculta, apenas visível e passível 
de interpretação para aqueles com conhecimento suficiente 
nos saberes iniciáticos.

O ENTORNO

Pode perceber-se imediatamente que, no exterior, ao fundo, 
reside o sector mais alumiado de toda a pintura, uma fonte 
de luz natural e celestial, detentora de serenidade e pureza, 
como que distante do drama residente no interior da sala, 
animando o concreto desde um plano distante e imaterial. Ali, 
naquela paisagem idílica, simples e tranquila, reside o reino 
dos céus… imaculado e imutável. Toda a matéria e dramas 
nela contidos, de lá vieram e para lá voltarão, de forma a 
serem reconciliados na inesgotável fonte de luz divina.

Entre a luz purificadora e criadora, simbolizada na natureza 
iluminada do exterior, e a sala onde acontece a ceia sagrada, 
encontram-se 3 janelões com um arco superior que aos 
3 une. Estas janelas divisórias entre o exterior e o interior, 
simbolizam o caráter trino da criação, ensinamento presente 
em quase todas as religiões e sociedades secretas, ou seja, 
a manifestação, a sustentação e a destruição, com o arco 
superior unindo as 3 qualidades, ou seja, todas ocorrendo 
sempre em uníssono e simultâneo. O arco, posicionado 
mesmo por cima de Cristo e ao centro, simboliza também que, 
somente Cristo, ou, diga-se, o homem iluminado, permanecerá 
inalterado e livre dos atributos, criativos e destrutivos do plano 
material, do karma e da lei da impermanência. Na astrologia, 
como já supramencionado, estas 3 condições, representam 
as modalidades, ou seja, a modalidade Cardinal, a Fixa e a 
Mutável. Nada pode ser manifestado sem a trindade, e, por 
sua vez, esta condição só poderá ser transcendida através de 
Cristo, o Homem iluminado que existe em potencial dentro 
de todos e cada um de nós.

O número 4 aparece repetitivamente por toda a pintura, 
simbolizando os 4 elementos, ou seja, as qualidades de 
densificação da matéria, frutos da santíssima Trindade… 4 
cavaletes que sustentam uma mesa, mesa que por sua vez, 
sustenta o pão e o vinho distribuídos pelos 12 apóstolos. Note-
se que os apóstolos estão num plano superior relativamente 
aos elementos, sendo que a mesa é o elemento separador 
entre ambos, denotando a natureza arquetípica dos 12 
seguidores de Cristo… a mesa vista como plano material, 
onde todo o drama, contido na Roda do Samsára, ocorre.

Podemos observar também, que o teto da sala, é como que 
um quadrado com muitos outros quadrados nele contidos, 
simbolizando o caráter fractal e ao mesmo tempo ilusório 
da Criação. Os 4 elementos estão presentes em tudo o que 
existe ou é manifestado no plano material, em vários graus 
e escalas, uns dentro dos outros, ilimitada e perpetuamente.

Nas paredes laterais, Da Vinci pintou também 4 tapeçarias 
em cada uma delas, uma vez mais evocando os 4 elementos. 
Por sua vez, a parede da direita, está mais clara e iluminada 
do que a da esquerda, ou seja, sendo a metade da sala diurna, 
onde nasce o Sol, representando o lado consciente e radiante, 
começando em Carneiro, o apóstolo Simão, e terminando em 
Tomé, o signo de Virgem. A parede esquerda, mais escura, 
lunar, representa a noite, ou seja, o lado inconsciente e 
introverso da natureza, começando à esquerda de Cristo, 
com o signo de Balança, o apóstolo João, e, terminando na 
ponta esquerda da mesa com o apóstolo Bartolomeu, o 
signo de Peixes. Mais uma vez, nada é deixado ao acaso na 
representação de Da Vinci, e, a dicotomia presente em toda 
e qualquer manifestação é claramente reforçada neste jogo 
entre luz e sombra, consciente e inconsciente, radiante e 
introverso, onde, Cristo, ao centro, aparece como elemento 
conciliador entre opostos e dualidades. Com ignorância, 
os opostos apenas serão passíveis de ser interpretados 
enquanto divisores irreconciliáveis, já à luz da sabedoria, 
estes serão vistos enquanto dualismos complementares uns 
dos outros. Todo o oposto tem como objetivo ser reconciliado, 
e Cristo, simboliza este poder em potencial no ser humano.

Continua na próxima edição...
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INTRODUÇÃO
Esta é a primeira de três partes de um estudo que surge no 
âmbito da conclusão do curso profissional de Astrologia 
e a sua proposta reflete a minha procura por um maior 
entendimento do meu percurso pessoal como protetora e 
ativista animal. Desde muito cedo entendi esta devoção 
aos animais como um serviço, uma demanda impelida por 
uma vontade e disposição interiores capazes de me fazer 
perseverar, apesar dos inúmeros momentos de insucesso e 
tristeza. Por outro lado, as mais pequenas glórias são capazes 
de elevar o espírito e encher-me de um sentido de propósito 
cumprido, que vai muito além do desejo de disfrutar da sua 
companhia, mas que pretende contribuir para a mudança 
do paradigma especista e utilitário que a sociedade ainda 
mantém relativamente aos animais.
O trabalho direto com os animais, as pessoas com quem 
colaboro, e as que beneficiam do amor incondicional de um 
animal resgatado são as várias facetas deste serviço, que 
contribuem para o meu crescimento pessoal, mas que não 
se extingue aí. De certa forma, este trabalho de intervenção 
permite-me, não só resgatar algo em mim, mas também 
partilhar este benefício de cura com os outros.
Com as conclusões do meu estudo, procuro compreender 
melhor a forma como esta dinâmica interna dos protetores 
de animais e ativistas se encontra refletida no seu mapa 
natal, para que este mesmo conhecimento possa permitir 
uma melhor consciência deste propósito como ferramenta 
de autoconhecimento para mais facilmente ultrapassarem os 
momentos de desânimo, através da aceitação e integração 
desta sua missão.

1. O AMOR AOS ANIMAIS:
O amor aos animais é normalmente abordado no tema natal, 
quando o Astrólogo considera ser um traço relevante da 
personalidade do nativo; contudo, o foco desta investigação 

pretende incidir cirurgicamente no ativismo animal como 
vocação conducente à cura interior. São três energias 
que interagem numa dinâmica de complementaridade: a 
sensibilidade e amorosidade face aos animais, a expressão de 
um propósito e a dor da cura.
O amor aos animais pode ser interpretado na carta de 
nascimento através da casa VI, de Virgem, com o regente 
Mercúrio, normalmente associados à preocupação com 
a natureza, a ecologia, os animais de pequeno porte, a 
alimentação e a saúde. Nesta casa também se incluem as 
rotinas, o cuidado e o serviço, também relacionados com 
os nossos animais de estimação. Há que ter em mente, 
ainda, que muitos estudos relacionam o convívio com os 
animais de estimação a vários benefícios para a saúde, 
também representada nesta casa. No entanto, poderão existir 
configurações e significadores que nos ajudem a perceber 
como este amor aos animais pode assumir um papel muito 
mais proeminente na vida de alguns nativos, não só por lhes 
satisfazer a sua predisposição natural de cuidadores, mas 
também por lhes permitir trabalhar as suas emoções e atribuir 
um sentido maior às suas ações. Espera-se conseguir, no 
final do artigo, ter apresentado variáveis que, se replicadas, 
comprovem este objetivo do estudo. Independentemente dos 
resultados e conclusões, é preciso ressalvar, no entanto, que 
a abordagem deste tema na leitura de um mapa não estará 
completa sem a contextualização em cada mapa natal per si, e 
como um todo, por forma a atender às idiossincrasias de cada 
nativo em estudo.

2. O QUE OBSERVAR NO MAPA NATAL:
Estabelecido o foco de estudo, dever-se-ão elencar as 
questões específicas passíveis de nortear a leitura do mapa 
tendo em conta o objeto de estudo, a saber:
- Que características, em termos de elementos, modalidades e 
polaridades, se encontram acentuadas na casa VI?
- Que planetas se posicionam na casa VI, ou interagem com 
esta casa, com Virgem, ou Mercúrio, por forma a indicar uma 
afinidade natural aos animais?
- Que dignidades e debilidades estão presentes na casa VI?
- Que configurações reforçam este sentido de serviço através 
do ativismo animal?
- Que configurações apontam para este trabalho como 
promotor de um maior equilíbrio mental, físico e espiritual da 
vida conducente à autocura?
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O ATIVISMO ANIMAL COMO CURA 

INTERIOR NO TEMA NATAL 

 - 1ª PARTE

“Nós, seres humanos, estamos na natureza para 
auxiliar o progresso dos animais, na mesma 
proporção que os anjos estão para nos auxiliar. 
Portanto quem chuta ou maltrata um animal é 
alguém que não aprendeu a amar.”

Chico Xavier

Marlene Dâmaso 
Membro 427

Marlene Dâmaso, 44 anos, 
nasceu em São Miguel, 
Açores, onde reside e trabalha 
atualmente, como docente do 
ensino secundário e formadora. 
Estudou Língua Inglesa, tendo-
se especializado em Tradução, 
Relações Internacionais, e 
Administração e Organização 
Escolares, com publicações 
internacionais sobre marketing 
das escolas, cooperação 
das escolas e liderança. 
Na sua caminhada pelo 
autoconhecimento, (re)descobriu 
a Astrologia, tendo concluído, 
recentemente, o curso profissional 
de Astrologia, pela escola Faces 
Isabel Guimarães, e encontra-se a 
desenvolver a sua especialização 
em Astrogenealogia e a formar-
se em Constelações Sistémicas 
e Familiares, pelo Campus Virtual 
Astrología, CosmoSistémica – 
Esculea Profesional de Terapias 
Humanistas Y Psicológicas.
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A amostra utilizada abrange 13 mapas de nascimento de indivíduos que 
desenvolvem o seu trabalho de resgate animal na Região Autónoma dos Açores, 
de uma forma muito ativa e com grande impacto local. Estão representados doze do 
sexo feminino e um do sexo masculino, três com idades compreendidas entre 30-
39, seis entre 40-49 e quatro entre 50-59, perfazendo uma média total de 41 anos 
de idade. A nacionalidade predominante é a portuguesa, destacando-se somente 
um de nacionalidade alemã. Foram também realizadas breves entrevistas aos 
participantes, com as habituais garantias de anonimato, através da identificação 
com letras, como por exemplo, nativo A, com o intuito de se obterem dados 
qualitativos, não só com objetivos exploratórios, mas também de partilha de relatos 
de experiências que validem e deem voz às observações/ conclusões.
A análise dos mapas incluiu as seguintes variáveis:
- Casa VI, enquanto campo de experiência na vida terrena relacionada com o dever, 
as rotinas, os animais de pequeno porte e a saúde;
- Significadores particulares, por exemplo, planeta regente da casa VI, em função do 
signo que se encontra na cúspide da casa;
- Estado terrestre aquando do momento de nascimento dos nativos inseridos neste 
estudo, nomeadamente a posição de Mercúrio na casa, de acordo com as respetivas 
latitudes e longitudes;
-  Estado celeste, isto é, a posição planetária de Mercúrio no signo, e respetivos 
aspetos/ pontos de contacto.

3. A CASA VI:
A análise das características da casa VI iniciou-se com a identificação dos signos da 
cúspide, seguindo-se os seus regentes, atendendo-se aos elementos, modalidades 
e polaridades.
 a. Signo de abertura da cúspide:

Com três ocorrências, o signo de Ar cardinal assume maior destaque. Balança é 
não só o denominador da justiça e diplomacia, mas também domicílio do planeta 
Vénus, onde se inscrevem os nossos valores e sentido de amorosidade:

Sempre me fez confusão a injustiça, e com os animais é mais evidente. Nenhum ser 
vivo deveria ter de suplicar o básico (comida). Sempre que puder, vou ajudar.
        Nativo G

Apesar da predominância Ar, o elemento Terra também se encontra bastante 
representado. Este relativo equilíbrio dever-se-á ao destaque que Virgem e o 
planeta Mercúrio assumem nesta amostra, não sendo de esquecer que o elemento 
Terra acresce a este grupo de nativos o vínculo ao mundo natural, assim como a 
capacidade de realizarem empreendimentos conectados com a realidade, com 
grande apego à natureza, e de uma forma prática e concreta, tal como descreve o 
nativo F:

É, eu admiro a vida, e eles são os seres mais agarrados a ela, natureza, ar livre, 
instinto protetor... São puros!

Outro exemplo constitui o motivo pelo qual o nativo D se dedica à causa animal:
Sentir-me útil, sentir o amor incondicional deles, e sinto alegria quando os vejo bem.

As modalidades fixa e cardinal sobressaem, e imprimem a energia de consistência 
e coerência das iniciativas e direções adotadas pelos indivíduos. A total ausência 
de mutabilidade poderá traduzir-se, no que respeita a defesa dos ideais e visão do 
mundo, numa tendência à obstinação ou perseverança, ou, por outro lado, falta de 
flexibilidade, ou de abertura a outros pontos de vista:
 
Mas no meu íntimo... desistir não existe. Quando nunca desistiram de mim.
Eles precisam...
E eu tenho de o fazer. Por mais difícil, obscuro que seja!
       Nativo F
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Não se consegue desistir. Quem entra para esta causa, jamais 
consegue sair.  
      Nativo L

 b. Posicionamento do regente da cúspide:
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A análise aos planetas regentes dos signos da cúspide da 
casa VI acresce algum equilíbrio a estas energias, com a 
adição da modalidade mutável, e grande predomínio do 
elemento Água, associando o lado mais emocional e sensível 
à ação destes nativos, bem como a necessidade de proteger 
e nutrir os outros, e, consequentemente, a eles próprios. O 
signo que se destaca pelo número de ocorrências é Peixes, 
por excelência o signo da compaixão, sensibilidade à dor do 
planeta e autossacrifício em prol das ideologias:

Existe uma união que não se explica, química. Quando se olha 
nos olhos de um ser animal... tem uma calma e paz, serenidade... 
Que me faz crer e acreditar sempre em algo melhor para todos 
nós.

Nativo F

 c. Polaridade

Estes dois polos opostos e complementares, masculino e 
feminino, encontram-se em relativo equilíbrio, pelo que se 
verifica, apesar de uma ligeira predominância de energia 
positiva, a harmonia entre a energia do movimento, expansão 
e ação, com a energia de emoção, nutrição e doação, isto é, 
a ação surge dirigida pela sensibilidade e emotividade, com 
vista a obter-se o retorno emocional.

Continua na próxima edição...

02 março
Lua Nova em Peixes
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do mapa e empresta o seu poder guerreiro ao Ascendente. 
Lilith, no MC a 09º33’ de Leão está em quadratura ao Asc. e 
em trígono a Úrano, a 15º22’ de Carneiro. E Quirón, a 17º31’ de 
Peixes na Casa 4, aspeta o Ascendente com um trígono. O 
Sol a 07º36’ e a Lua a 10º41’ em Gémeos, conjuntos na Casa 
7 estão em sextil a Lilith.
Com a dinâmica deste Ascendente, o filme “Maléfica” não 
poderia ser mais sombrio, mas também mais provocador 
no sentido de abanar com os preconceitos humanos acerca 
dos demónios. Maléfica foi atacada fisicamente, foi violada 
na sua liberdade e dignidade. A traição feriu-a física e 
psicologicamente, o ferro (Marte) alterou a sua imagem, 
mas permitiu que amadurecesse! As aparências enganam. 
Maléfica não é de todo um monstro, quando muito terá 
mau feitio se provocada e magoada. Tem a capacidade de 
aguardar anos, ferida, até que a vingança ganhe forma – isto 
não faz dela um monstro, faz dela um ser sensível. O seu 
poder não diminuiu apesar da dor profunda. É ela quem tem 
a força interior para enfrentar a sua sombra e transformar-se.
Aurora, nasceu no reino material e foi criada no reino 
espiritual, e, por isso, é a esperança de um novo amanhecer, é 
protegida pela Grande Mãe. Esta é uma bela forma de captar 
o trígono de Júpiter em Caranguejo e Saturno em Escorpião. 
Aurora ajudará Maléfica, através do seu Amor, a renascer 
das cinzas. Os chifres e as gigantes asas negras de Maléfica 
são o sinal de manifestação das formas mais elevadas da 
psique, de sintonização à dimensão espiritual, remetendo-
nos para a sua missão como espírito da Natureza, guardião 
da Terra. O seu contacto com a Terra e com os seus mistérios 
é profundo, relembrando que a sua origem, tal como de 
Lilith, é o barro. O seu poder faz a conexão entre os campos 
energéticos inferiores e os superiores (Plutão sextil ao Asc). 
É essa capacidade de se conectar com a luz e a sombra que a 
separa das outras três fadas. Elas são o feminino alienado do 
instinto, incapaz de cuidar de Aurora. Maléfica com a ajuda 
de Diaval, cuida de Aurora, curando a sua ferida e resgatando 
o essencial da sua natureza, o amor puro.
Na mitologia, Lilith foi a mulher magoada e rejeitada por 
Adão. Uma figura temida que começa agora a emergir 

No dia 28 de maio de 2014, pelas 18 horas, em Hollywood, 
Califórnia estreou-se o filme “Maléfica”. Angelina Jolie 
personificou a versão da Madrasta no conto da Bela Adormecida, 
lançado pela Walt Disney em 1959.
Do ponto de vista astrológico, baseado no mapa da estreia, são 
evidentes as correlações entre o filme, os planetas, a mitologia 
e Lilith em particular. Este estudo de caso e artigo não pretende 
ser exaustivo quanto à interpretação astrológica do filme, mas 
sim ter um olhar breve no arquétipo de Lilith em “Maléfica”.
Era uma vez, uma bela menina com dois chifres e asas que 
pendiam nas costas como uma capa. Vivia numa floresta 
encantada, protegida qual Éden. Chamava-se Maléfica. Era a 
protetora dum mundo idílico. Mas apaixonou-se por um príncipe 
que teve a coragem de atravessar o rio que separava dois reinos. 
Ao entrar no mundo encantado, Stephan conheceu a temida 
Maléfica, e descobriu que ela não era assim tão perigosa. Um dia, 
Stephan traiu o amor de Maléfica, em troca do poder do trono do 
Reino de Moors e, na vã tentativa de a enfraquecer, cortou-lhe as 
imponentes asas durante o sono. A dor da traição transformou a 
fada numa bruxa e o príncipe em Rei. Ferida, escondida na frieza 
dos impulsos de vingança, na busca pelo seu poder feminino, 
a bruxa Maléfica fez-se convidada de uma festa em Moors e 
lançou um feitiço à recém-nascida filha do Rei, bela Aurora. 
Aos 16 anos, esta picar-se-ia num fuso e adormeceria até um 
beijo de puro amor quebrar o feitiço. Mas, a inocente Aurora 
cresceu e encantou o coração de Maléfica. A confiança mútua, 
a colaboração na conquista da verdade e o Amor que as unia 
transformaram Maléfica na Fénix.
O mapa astrológico do filme reflete o lado sombrio do poder, 
da traição, da vingança, mas também da redenção, com: o 
Ascendente a 14º de Escorpião, Saturno Rx conjunto a 18º40’ 
e um trígono a Júpiter a 19º47’ de Caranguejo na Casa 8. O 
Ascendente faz sextil com Plutão, regente de Escorpião, a 13º07’ 
de Capricórnio na Casa 3. Marte, na Casa 11, é o dispositor final 
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LUA NEGRA - LILITH

(BREVE INTERPRETAÇÃO DO 

ARQUÉTIPO DE LILITH EM 

“MALÉFICA”) - 3ª PARTE
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Ana Afonso 
Membro 218

da sombra. Lilith, no MC a 09º33’ de Leão faz quadratura ao Ascendente e 
trígono a Úrano, a 15º22’ de Carneiro. Maléfica ecoa dramaticamente o poder 
e o arquétipo de Lilith em Leão. O magnetismo do ego, da vingança ocultada 
manifestam-se através da repressão de qualquer gesto de generosidade. Os 
humanos não a conhecem realmente. Ferida, ela tem o poder de desejar o mal, 
mas praticar o bem. O seu coração partido deixou uma abertura para o amor 
verdadeiro. Ela tem o poder de ver a plenitude do outro, de aceitar a sua alma. 
Por isso, nesta versão é ela, e não o príncipe imaturo, quem salva Aurora do 
sono.
A criação através do pensamento de Maléfica é infinita, simbolizada na 
transformação de um homem, primeiro num corvo, mais tarde num lobo e 
por último num dragão (Quirón em Peixes na Casa 4). Diaval, com os seus 
sentidos apurados, ajudará Maléfica na defesa do seu reino e na recuperação 
das suas asas. O corvo, animal ligado tradicionalmente à magia, traz a 
simbologia da putrefação na alquimia, em que da degeneração nasce o novo. 
O lobo representa o instinto primário incorruptível de defesa. O dragão guarda 
os tesouros ocultos e representa a recuperação das asas. Aurora salva as asas 
de Maléfica. O Amor puro que a libertou do sono, libertou também Maléfica. O 
divino feminino cura e é curado na consciência da sua natureza, na aceitação 
do seu lado sombrio, na incorporação de Lilith.
O mundo desconhecido de Maléfica é fascinante para os humanos, que 
encontram nele poderes e sombras. A exploração da matéria psíquica 
inconsciente é a linha condutora no filme, lembrando o arquétipo de Lilith, 
da psique e do conflito da humanidade entre a matéria e o espírito, entre o 
palpável e o imaginário. A união dos dois reinos, do feminino e do masculino, 
do inconsciente e do consciente, é proibida pela lei dos homens. Mas essa 
lei não controla as emoções, nem o impulso primitivo de superar o medo do 
irracional e de atravessar as águas à descoberta do mundo novo da sanação da 
relação com o divino feminino e com o Amor. A identidade do filme “Maléfica” 
é de cura da psique coletiva através de uma nova versão do conto, que faz 
parte do imaginário de todos.
O Sol, a 07º36’ de Gémeos na Casa 7, está em quadratura com Neptuno em 
Peixes. O casamento de Aurora é a união dos dois reinos antes opostos. O 
Sol e a Lua, presenteados por um sextil a Lilith, indicam que Aurora e Maléfica 
manterão a harmonia no reino, onde o bem e o mal coexistirão graças à 
aceitação da diversidade.

Lilith foi criada em diferentes culturas como uma figura feminina envolta em 
mistério, sombra e temor. Numa visão astronómica Lilith é um ponto conectado 
ao sistema da Terra e da Lua. Astrologicamente, esta figura primordial oferece 
um amplo campo de investigação.
Nas últimas décadas, o lugar da mulher na sociedade tem vindo a destacar-
se. Lilith refugiada no mundo oculto do inconsciente tem dado sinais do seu 
poder. Por isso, o filme “Maléfica” teve tanto eco no coletivo, como se o conto 
da Bela Adormecida, da mulher submissa e impotente que aguarda ser salva 
pelo príncipe encantado não fizesse mais sentido.
Tal como Maléfica, Lilith é cada vez mais relacionada com o poder feminino de 
uma nova era. Ser feliz para sempre implica agora a integração do masculino 
e do feminino em partes iguais. O feminino não se subjugará.
É pela maturidade que o ser humano ganha consciência da presença de Lilith, 
como uma força gravitacional que o atrai para o confronto com o seu lado 
sombra. Lilith promete, com a incorporação do céu e da terra, a plenitude do 
Amor Puro. Só aí o Homem será Feliz para sempre!

ASPETOS

18 março
Lua Cheia em Virgem
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INTRODUÇÃO
O presente Projeto de Trabalho Final, designado PTF, foi proposto 
no âmbito do Curso de Formação Profissional em Astrologia 
orientado pela formadora Isabel Guimarães, com o tema “Parte 
da Fortuna – A Famosa Parte Árabe”, trabalho que se insere 
no modelo de projeto de pesquisa e inovação. A escolha por 
este tema deve-se ao fato de ter interesse em aprofundar os 
conhecimentos deste ponto fictício de grande importância, pois 
envolve três significadores essenciais no Mapa Natal, e por não 
haver muito informação sobre este tema, nomeadamente na 
literatura moderna, havendo até algumas controvérsias no seu 
uso.
Este trabalho tem como objetivo: abordar e aprofundar o 
conhecimento da Parte da Fortuna, como sendo uma Parte 
Árabe e solidificar os conhecimentos adquiridos durante o curso.
A metodologia utilizada na elaboração do Projeto de Trabalho 
Final é descritiva, assente na pesquisa bibliográfica efetuada e 
na informação e conhecimento obtidos nas aulas do curso.
Do ponto de vista estrutural, encontra-se dividido em três partes: 
introdução, desenvolvimento e conclusão, de forma a promover 
uma melhor organização e compreensão do mesmo. No 
desenvolvimento do PTF, subdivido o tema em três partes; como 
se calcula a PF; o significado da PF no Mapa Astrológico; e a PF 
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PARTE DA FORTUNA

 A FAMOSA PARTE ÁRABE 

- 1ª PARTE

nos Signos e nas Casas Astrológicas, referindo exemplos de 
celebridades com PF nos doze signos, fazendo a ligação aos 
seus regentes e também às casas.

LOTE OU PARTE DA FORTUNA (PF) – A Famosa Parte Árabe
A Parte da Fortuna (ou Lote como os gregos a chamavam), 
está presente na interpretação astrológica desde os 
primórdios da Astrologia, sendo considerada na Astrologia 
Clássica como a parte mais usada e de maior importância, 
permanecendo o seu uso até aos dias atuais. A Parte da 
Fortuna, também chamada pelos antigos de Parte da Lua, 
é um ponto matemático ou fictício (não é um corpo celeste), 
e está inserida nas Partes Árabes. Onde o próprio nome 
nos leva a que a sua origem seja árabe, e apesar de se ter 
difundido com este nome, não têm a sua origem no Período 
Árabe. Remontam na verdade à Astrologia Helenística, onde 
já eram usadas pelos Astrólogos das antigas Roma e Grécia.
Ptolomeu (85-160 d.C., Astrólogo Grego), na sua obra 
Tetrabiblos (no Livro IV), a única Parte Árabe que menciona é 
a Parte da Fortuna, falando dela como “riqueza”. 
Para além da PF, pode-se constatar que existem na Tradição 
muitas Partes Árabes, cada uma delas com o seu significado 
específico. A classe mais importante é a das sete Partes 
dos planetas ou “Sete Lotes Herméticos”, como é referido 
por Paulus Alexandrinus, na sua obra Introductory Matters 
(ou Introduction). Para além destas, existe também outro 
grande grupo de partes que está associado às doze casas 
astrológicas. E pode-se ainda considerar um outro grupo, que 
inclui as partes que não pertencem às categorias descritas.

Em sistemas astrológicos da época helenística, a Parte 
da Fortuna tinha tal importância que podia tornar-se uma 
espécie de Ascendente. Formando um novo sistema de doze 
casas iguais, chamado Círculo de Athla, com significados 
totalmente diferentes dos das casas “normais”. Neste 
sistema de casas da Fortuna, considerava-se o signo da PF 
como sendo a casa I, que se estendia de 0º a 30º (divisão de 
casas por signo inteiro). Mas esta técnica de interpretação de 
casas não chegou intacta à atualidade. 

Eu “escolhi” nascer em Portalegre, 
no Alto Alentejo, em Portugal, 
entretanto a vida seguiu o seu 
rumo e levou-me para Lisboa, 
onde me formei em Esteticista/
Cosmetologista e onde trabalhei 
desde então em clínicas de saúde 
e bem-estar.

Desde criança, que adorava e 
me fascinava pelos mistérios 
do Universo e perdia-me no 
infinito da esfera celeste, a tentar 
perceber o que estava para lá do 
que não era palpável, a apreciar a 
beleza do céu e a tentar decifrar as 
estrelas, como se elas pudessem 
falar comigo, procurando nelas 
respostas às minhas grandes 
questões sobre a vida.

A paixão pela Astrologia veio 
com um despertar interno e 
começou a crescer cada vez mais. 
Mas foi em 2020, com toda esta 
mudança no mundo e com muitas 
mudanças inesperadas na minha 
vida, que a Astrologia gritou bem 
alto e as coisas aconteceram. 
Deste modo me certifiquei 
profissionalmente em Astrologia, 
na escola Faces Isabel Guimarães 
no formato de curso intensivo, 
onde foi um ano desafiante 
de estudos muito profundos e 
fascinantes com a aquisição de 
conhecimentos milenares muito 
bem estruturados. Esta linguagem 
simbólica da arte antiga e ciência 
da Astrologia, permitiu-me uma 
apaixonante viagem cósmica, que 
iluminou a minha jornada, trouxe-
me muito autoconhecimento, 
expansão da consciência, 
e permite-me aprofundar e 
transformar-me a cada dia, e ainda 
me dá a possibilidade de levar 
estas ferramentas aos outros.  É 
uma viagem que se iniciou e não 
tem fim, é uma aprendizagem 
contínua!

Vanessa Carolino 
Membro 419

O símbolo da Parte da Fortuna é o círculo com a cruz “sobreposta” (lendo-se como 
um “x” dentro do círculo). Este símbolo também representa a união dos quatro 
elementos. Estando a cruz da matéria dentro do círculo, a cruz dos lados iguais é 
também símbolo do ser humano, do espírito encarnado na Terra.
Referente ao ciclo da Parte da Fortuna, anda em média 13º por dia (é variável, +/- de 
12º a 15º). Tal como um planeta, a PF é afetada por aspetos, mas sendo um ponto 
fictício não emite aspetos, pois não possui orbe próprio.

COMO SE CALCULA A PARTE DA FORTUNA
Lote da Fortuna é um ponto pessoal e íntimo porque é a síntese dos três símbolos 
mais importantes e personalizados no mapa astrológico: Ascendente, Lua e Sol.
Para fazer os cálculos das Partes, a astrologia era helenística, em vez de cálculos 
algébricos que são hoje usados pelos astrólogos, eram usados cálculos geométricos. 
Sendo o cálculo das Partes fortemente condicionado pela fação (diurno e noturno) 
do Mapa Natal. A maioria das fontes antigas, tal como os astrólogos medievais, 
defendiam e consideravam o uso da fórmula diurna para nascimentos diurnos e as 
fórmulas noturnas para nascimentos noturnos.

A Parte da Fortuna é calculada pelas seguintes fórmulas:
Nascimentos Diurnos (Sol no Hemisfério superior):
Fortuna = Ascendente + Lua - SolFortuna = Ascendente + Lua - Sol

Nascimentos Noturnos (Sol no Hemisfério inferior):
Fortuna = Ascendente + Sol - LuaFortuna = Ascendente + Sol - Lua

Cálculo (algébrico) de exemplo da Parte da Fortuna:
Os valores devem ser calculados de forma absoluta, pelo desdobramento dos graus 
dos doze signos em graus da totalidade do Mapa Astrológico (de 360º).

Considerando um nativo com o Sol a 21º29’ de Virgem, a Lua a 20º04’ de Gémeos e 
o Ascendente a 12º08’ de Touro. Como se trata de um nascimento noturno (o Sol no 
hemisfério inferior) então considera-se a fórmula noturna.

Ascendente 12º08’ de Touro + 30º = 42º08’ em longitude absoluta
Sol 21º29’ de Virgem + 150º = 171º29’ em longitude absoluta
Lua 20º04’ de Gémeos + 60º = 80º04’ em longitude absoluta

Fortuna = Ascendente + Sol – Lua = 42º08’ + 171º29’ - 80º04’ = 133º33’1 sabemos que 
se encontra entre (120º a 150º). 
Então, 150º -133º33’ = 17º33’, depois desdobramos em signo, 30º (signo inteiro) - 
17º33’= 13º33’ 
Portanto, a Parte da Fortuna deste nativo está localizada a 13º33’ do signo de Leão.

ASPETOS

Figura 1: As Casas da Parte da Fortuna ou Círculo de Athla. A única lista de significados conhecida é 
apresentada por Manilius (c. 14 d.C.) na sua obra Astronomica. 

(Fonte: Livro Tratado das Esferas pág.174)
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À longitude do Ascendente soma-se
a longitude da Lua e subtrai-se a
longitude do Sol.

À longitude do Ascendente soma-se
a longitude do Sol e subtrai-se a
longitude da Lua.
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SIGNIFICADO DA PARTE DA FORTUNA NO MAPA 
ASTROLÓGICO
“A Parte da Fortuna torna-se a fonte de inspiração ideal — o 
proverbial “pote de ouro” no fim do nosso arco-íris”, como 
descreve Martin Schulman. Na sua visão, este “pote de ouro”, 
que procuramos na vida, numa perspetiva de reminiscências, 
é uma recompensa “kármica” que o nativo tem para esta 
encarnação atual, mas que se manifesta dependendo da forma 
como o indivíduo utiliza o seu Sol, Lua e Ascendente. Se esses 
três fatores tiverem sido usados negativamente, então a PF não 
fluirá naturalmente. Por isso é importante sabermos lidar com 
esses três fatores do Mapa Natal, superando os desafios, para 
nos permitir evoluir, e poder aceder aos benefícios da Parte da 
Fortuna.
Já Dane Rudyhar, na sua linha da Astrologia Humanista, é um 
pouco menos concreto, mas não associa a Parte da Fortuna 
aos bens materiais. Considera a PF como um indicador de 
personalidade e felicidade, como “o ponto focal da expressão do 
poder gerado pela relação soli-lunar”, relacionando-a com amor, 
magnetismo pessoal e vias espirituais para a felicidade. Estas 
parecem mais atribuições à Parte do Espírito do que à Parte da 
Fortuna. Modernamente, o que se tem feito é confundir as duas, 
pois a sua fórmula é a mesma, mas as posições do Sol e da Lua 
são invertidas na fórmula. A PF tem a ver, essencialmente, com 
prosperidade material, já a Parte do Espírito (era o segundo mais 
importante dos lotes) fala-nos de uma prosperidade espiritual.

O termo “fortuna”, não significa necessariamente dinheiro ou 
riqueza, significa aquilo que dá alegria, felicidade, bem-estar, 
conforto e benefícios em geral ao indivíduo. Na sua essência, a 
Parte da Fortuna representa a substância das coisas.  A Parte da 
Fortuna é o ponto no Mapa Natal onde o Sol, a Lua e o Ascendente 
estão em harmonia entre si, é onde a vida flui livremente, onde 
nos realizamos. Simbolizando a maior recompensa que pode 
ser recebida por qualquer indivíduo, representando uma área da 
vida ou uma situação na qual o indivíduo “tem sorte”, na qual é 
“afortunado”.

Tanto o signo como a casa astrológica da PF, 
sugerem habilidades e talentos inatos - áreas da 
vida e qualidades que são expressas naturalmente. 
O nativo encontrará assim a sua felicidade plena, 
a sua prosperidade material e realização pessoal, 
se investir no assunto da casa e signo onde se 
encontra o Lote da Fortuna. Como também fazendo 
a ligação ao planeta regente da Parte, assim 
como os aspetos que recebe e a sua condição 
determinam a dinâmica da PF. Podemos dizer que 
o indivíduo, ao reconhecer a sua PF, alcançou a 
realização da sua vida.
É relevante referir ainda um ponto a ser observado, 
o grau oposto à PF, o seu oposto complementar, 
sendo a sua polaridade, a qual Dane Rudhyar 
chama de Ponto de iluminação, já Martin Schulman 
chama de Parte da Consciência Impessoal (CI). 
Quando um indivíduo permite que a energia deste 
ponto se manifeste, finalmente ajudará a equilibrar 
e a sustentar a energia da Parte da Fortuna.

Em síntese, a Parte de Fortuna representa 
essencialmente a prosperidade material, realização 
pessoal, e também vocação ou carreira, na medida 
que esta se relaciona com o sucesso mundano ou 
com prosperidade.

NOTAS:
» 1 Não é o caso, mas se o total da longitude 
absoluta da PF desse mais do que 360°, teríamos 
que subtrair 360 ao total.
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Continua na próxima edição...
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