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EDITORIAL
Isabel Guimarães 
Presidente e Fundadora da Aspas –
Associação Portuguesa de Astrologia

Diretora do Jornal Astrológico
4 Estações

Este será o último Jornal Astrológico 4 Estações de 2022, 
onde passaremos por 6 meses de profundas alterações 
astrológicas. Mas, não podia continuar este editorial, sem 
agradecer a todos os leitores e membros da ASPAS que nos 
acompanham desde 2012 e com esta nova edição 42/43, 
levamos a investigação e pesquisa a um nível mais profundo 
e de leituras de mapas de personalidades assim como 
análise de temas apelativos da sociedade.

Começamos com a habitual mensagem de Natal e festejo 
do Novo Ano. Ao entrarmos nos separadores deparamo-
nos com os Diálogos Astrológicos com as astrólogas 
profissionais Anabela Castro, Bia Souza e Isabel Guimarães, 
num profundo diálogo de acontecimentos astrológicos para 
o próximo ano. Uma análise aos movimentos dos planetas 
pela faixa zodiacal, com a entrada de Plutão em Aquário, 
assim como Júpiter em Touro, Saturno em Peixes e muito 
mais…. Luiza Azancot, astróloga profissional, faz o retrato 
astrológico de Paula Rego numa profunda investigação 
de acontecimentos, corelacionando com o mapa da 
grande pintora luso-britânica, condecorada pelo Governo 
português e pela Rainha Isabel II que partiu a 8 de junho 
deste ano. Continuamos a leitura deste Jornal com a última 
parte da pesquisa e investigação astrológica da astróloga 
profissional Carina Melo com análise do mapa astrológico 
de Michael Jordan e um novo tema da Astrologia Védica 
com a astróloga profissional Isabel Guimarães, que começa 
com artigos de estudos Vedas ligando astrologia oriental 
a ocidental, mostrando a utilidade destes dois sistemas de 
astrologia. A astróloga profissional Filipa Gaspar começa 
novos artigos sobre a sua pesquisa e investigação com 50 
mapas que analisou sobre a Correlação de Marte com as 
carreiras militares. E o Astrólogo Profissional Enzo de Paola 

fala-nos das Constelações Sistémicas com o Signo Oculto. 
Fechamos o tema do Ativismo animal como cura interior 
no tema natal com astróloga profissional Marlene Dâmaso 
assim como fechamos o tema da Parte da Fortuna com 
Vanessa Carolino, também astróloga profissional.

Ao longo do jornal terá um divertido e didático Quiz 
Astrológico assim como as fases lunares deste semestre, 
para além de o inteirarmos do nosso 3º Congresso 
Internacional de Astrologia que vamos realizar de 31 de 
março a 2 de abril de 2023, nos Açores em São Miguel e 
da campanha promocional de ingressos presenciais e via 
Zoom, deste pioneiro congresso, graças a um grupo de 
membros da ASPAS residentes nos Açores e que criaram a 
ponte com a nossa organização. Ainda o queremos informar 
sobre o nosso novo projeto, que tem como objetivo dar a 
oportunidade aos astrólogos de língua portuguesa com o 
nosso programa de formação profissional de Astrologia, 
com 30 horas de estudo e um exame de 200 perguntas, 
que em parceira com a Escola Faces Isabel Guimarães 
conseguimos fornecer a certificação profissional.

Como pode entender uma oportunidade única de poder 
adquirir nosso Jornal Astrológico, pioneiro em Portugal 
com temas exclusivos a astrologia e que pode adquirir 
em suporte físico ou digital com excelentes condições de 
acesso.

Da minha parte é um orgulho e privilégio caminhar consigo 
desde 2012 e criar alicerces para poder atravessar a ponte 
do conhecimento astrológico e desejo a todos um excelente 
Natal com muita saúde e muita paz, a caminharmos juntos 
no festejo do próximo ano, revendo colegas e amigos 
com muitas saudades do abraço e da partilha no nosso 3º 
Congresso Internacional de Astrologia nos Açores.

Uma profunda gratidão.

Saudações Astrológicas.

www.congressointernacionaldeastrologia.com



Caros membros, leitores e amigos da Aspas, é com profundo 
sentimento de felicidade que brindo convosco a passagem de 
um novo ano e o caloroso Natal.

Muitos altos e baixos temos vivido nos últimos tempos, e tantos 
desafios à nossa união, que trazem o devido equilíbrio quando 
procuramos manter um grupo de pessoas que dentro de uma 
regência de valores, com uma razão e um propósito, cresce a 
cada dia. Ao completarmos 10 anos de existência orgulhamo-nos 
do caminho traçado, tendo sido este um ano marcante da nossa 
existência, com uma pós-pandemia, Guerra, seca e milhões de 
refugiados, para além do desafio aos nossos bens essenciais.

Entre as mudanças e inovações que fomos introduzindo e uma 
equipa que a cada dia trabalha de forma voluntária, podemos 
dizer que será um enorme presente a realização do 3º Congresso 
Internacional Astrologia nos Açores, São Miguel na Escola 
Secundária Domingos Rebelo, que vamos realizar no final de 
março e início de abril do próximo ano. Após uma pandemia 
que nos impediu de realizar este 3º Congresso Internacional 
em 2020, no Rio Douro no Norte do País, é com muita alegria 
e saudade que vamos reunir astrólogos de todos os cantos do 
mundo, simpatizantes, membros e amigos que se reencontram, 
partilharam e procuraram novos saberes. E o mais importante 
o caloroso e saudoso abraço, num ambiente mágico como os 
Açores.

A missão da Aspas passa por criar pontes e o resultado prático 
tem sido o número crescente de membros, de parceiros e 
amigos que dentro de um mundo cada dia mais competitivo, 
cada vez com mais vontade de vencer, os princípios humanos 
e a capacidade de partilhar, doar e apoiar formam esta nossa 
associação que se orgulha de poder manter como seu lema, 
“Juntos Fazemos a Diferença”.

O reconhecimento de todos vós, o Jornal Astrológico 4 estações 
com novo design e novos conteúdos, novos apoios e parcerias, 
como é exemplo a que estabelecemos com a ISAR, as centenas 
de encontros astrológicos, e centenas mostra-nos o caminho a 
percorrer, unindo, apoiando e acreditando que mesmo quando 
tudo parece estar a escassear, algo surge e o ajuste traz maior 
expansão e crescimento. O nosso foco vai continuar a ser mais 
membros, mais seguidores, mais patrocínios e mais membros 
contribuindo para que a Aspas continue a crescer e a reforçar-se 
como referência nacional e internacional, com o cumprimento de 
seu Código de ética e Deontologia Profissional.

Acima de tudo, Ser membro/sócio de uma associação é 
fazer parte de uma missão, de valores, de uma profissão 
que trabalhamos regulada por um Código de Ética, por uma 
Deontologia Profissional, apoiando, ajudando a integrar, a 
crescer e evoluir em união, e não separado.

Ser, fazer e saber é construir para outros usufruírem do que 
ousamos transcender. Nunca até 2012 existiu uma Associação 
Portuguesa de Astrologia, e poucos sabiam que tanto o público 
nos procura, mas não existia um órgão que desse os alicerces 
para construir uma ponte onde cada um faz a travessia com 
estrutura e apoio. 
Orgulhamo-nos de ter ousado, ter unido e ter criado muitos 
alicerces com várias pontes nacionais e internacionais. A maior 
medalha para nós não é competir, é UNIR!
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Ao fim destes 10 anos, conseguimos algo que 
ambicionávamos, à semelhança de outras associações 
de renome internacionais, permitir que astrólogos de 
língua portuguesa pudessem realizar a sua certificação 
profissional, com a devida acreditação, que ao longo 
de anos de saberes astrológicos não lhes foi possível 
adquirirem. Este ano de 2022 conseguimos em parceria 
com a entidade certificada Faces Isabel Guimarães, criar 
as condições necessárias, numa simples formação ao seu 
ritmo, sem aulas e/ou tutores, apesar de tudo não deixa 
de ser um astrólogo a trabalhar há muitos anos, e com um 
simples teste para quem há mais de 5 anos trabalha como 
astrólogo, para obter sua certificação com acreditação 
europeia. Valeu a pena esperar 10 anos. Orgulhamo-nos de 
nos equiparar às associações internacionais com o nosso 
próprio programa.

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

Sempre acreditei que na vida com as pessoas certas ao 
nosso lado, conseguimos em equipa ir mais longe do 
que imaginamos. O meu foco num bem maior, ultrapassa 
qualquer dificuldade que se apresente, seja do foro coletivo 
ou pessoal, os obstáculos virão grandes lições nos dão a 
devida aprendizagem para fazer melhor. 
Nunca desisto de um propósito coletivo, onde a riqueza 
dos seus fundamentos nos leva a conseguir o impensável 
e só possível com a fé que me rege no acreditar sempre no 
humano, na sua ancestralidade e capacidade de trabalhar 
com valores irredutíveis no seu trajeto.
Por vezes tenho que me desviar, mas volto a rota que me 
mantém firme e sem violar meus valores, estes que se 
tornam cada vez mais a preciosidade do resultado. 
Aprendi com a experiência que tudo, mas mesmo tudo 
vale a pena, quando levamos aos outros um sorriso, 
uma ferramenta de auxílio sem olhar ao prestígio mas 
a qualidade do serviço prestado, afinal todos servimos 
e somos servidos, porque não, com a confiança e fé do 
nosso coração.

Cada vez me liberto mais da razão, porque o importante 
são as ações efetivas de união.

Estes padrões levam ao respeito, aceitação, união e 
expansão da nossa associação que, apesar de ainda 
jovem, continuará no próximo ano a levar ainda mais longe 
a sua missão. 
Apesar da juventude a referência internacional é já uma 
realidade. A entrada de membros, simpatizantes, astrólogos 
que vêm o seu trabalho divulgado e reconhecido, e que 
muitos até então passavam despercebidos, estudantes 
que têm apoio e incentivo à sua profissionalização, todos 
fazem a Aspas acreditar que num mundo de informação 
cada vez mais evasiva e excessiva, onde já nem sabemos 
se a informação que lemos é verdadeira ou falsa, a Aspas 
acredita que ao equilibrar a qualidade versus quantidade 
consegue levar ao público o melhor da astrologia em 
língua portuguesa.

A gratidão ultrapassa qualquer palavra que possa proferir. 
O sentimento de poder criar partilha de saberes, divulgar a 
grande qualidade astrológica que temos e, acima de tudo, 
unir seres humanos, deixa-me apenas com a convicção de 
que caminharei sempre em prol dos meus objetivos rumo à 
realização do SERVIÇO e que juntos fazemos a diferença, 
pois nada somos sozinhos e tudo é realmente possível.

Desta forma, com a ASPAS e graças a toda esta equipa 
de seres que, juntos, vão levando a bom porto o nosso 
navio da Astrologia, permitindo deixar um legado para as 
gerações vindouras.

Convidamos a consultar o nosso site oficial, nosso 
Facebook, e todas as redes sociais possíveis com as 
atividades da nossa associação e dos nossos membros.

Sabemos que há ainda um longo caminho a percorrer e 
acreditamos que com união, visando a partilha de saberes 
e o fortalecimento da nossa estrutura podemos ir ainda 
mais longe.

Expandir e continuar a criar pontes com a devida estrutura 
que nos liguem uns aos outros em prol da astrologia, será o 
orientador para levar a cabo os objetivos que nos definem 
como Associação Portuguesa de Astrologia.

Que neste novo ano onde os antigos padrões cada dia 
substituem novos, com as bases sólidas necessárias para 
cada um poder viver a magia da vida, levando a um mundo 
mais unido, equilibrando e feliz para que todas as nossas 
sementes gerem num futuro frutos saudáveis.

Em nome da Aspas é um privilégio desejar a todos um 
ano recheado de realizações, esperança e de pontes que 
permitam atravessar os vossos sonhos numa realidade 
constante. E que juntos continuemos a fazer a diferença de 
uma herança humana que carregamos e que procuramos a 
cada dia fazer com que seja o melhor dia das nossas vidas!

Feliz Natal e um próspero Ano Novo.

Isabel Guimarães 
Presidente e Fundadora da Aspas –
Associação Portuguesa de Astrologia

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
SOLICITE O SEU JORNAL
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01DIÁLOGOS ENTRE 
ASTRÓLOGOS



 
O QUE ESPERAR AO FIM DE 245 DO INGRESSO DE 

PLUTÃO AO SIGNO DE AQUÁRIO?

Bia Souza - Plutão está relacionado com o fim daquilo que está 
obsoleto e ao desapego necessário para que haja uma limpeza 
transformadora, de cura e renascimento. Aquário está associado 
à tecnologia, energia, às causas sociais, contrário às imposições e 
injustiças, com um olhar focado no futuro, na renovação, mesmo 
que para isso seja necessário revolucionar. Há indicações de que 
entraremos em uma fase de mudanças radicais e para isso deve 
haver revoluções e consequentes perdas e danos.

Anabela Castro - Sim, concordo, mas Plutão ainda nos vai fazer 
rever mais alguns meses o que está mal… Em março de 2023 
Plutão irá abrir a porta de entrada de Aquário, mas entre junho e 
janeiro de 2024, ele retrocederá novamente a Capricórnio. Será 
só uma tomada de consciência do futuro, mas que ainda não 
está na hora de ser levado…em fevereiro de 2024, irá novamente 
abrir a porta de Aquário, limpar os pés, começar a olhar o hall de 
entrada, observar…e entre setembro e outubro de 2024, voltará 
pela última vez a Capricórnio ajustar definitivamente as contas 
do que ficou pendente. Nestas retrogradações, concordo que se 
tomarão consciência das últimas mudanças radicais que terão 
de ser feitas onde aprendemos a nos libertar de quem pensamos 
que somos., se não for a bem, pois terá de ser da pior forma-
estamos na mudança de ERA, de peixes para aquário.

Isabel Guimarães – Concordo com ambas, no entanto será 

10 • 4 estações • jornal astrológico

 

DIÁLOGOS ASTROLÓGICOS

complexo como astrólogas sabermos o que pode acontecer. 
Um ciclo tão longo como este, e com o regente em Touro, 
podemos ligar a uma profunda transformação de valores, 
recursos. O que podemos sugerir que existirá uma tendência 
a uma profunda mudança de recursos, aqueles que já 
esgotamos e que no ano de 2023 podemos ainda ter mais 
dificuldades em nos sustentarmos com os escassos 
recursos da natureza, não fosse Touro, Gaia, e a forma como 
nos adaptamos as mudanças que temos que apreender a 
lidar. No entanto quer Aquário quer Touro, são signos fixos, 
e formam uma quadratura natural, o que podemos ter como 
influencia uma profunda dificuldade em nos flexibilizarmos 
as reformas que precisamos de nos adaptar. Como escassez 
de água, ou até mesmo recursos naturais, como a luz e meios 
de alimentação, não fosse Touro o prazer no que obtemos, 
com o desafio de Plutão será difícil e altamente desafiador. 
Aquário são os grupos, as associações, instituições o que 
podemos ver é uma forte mudança e até mesmo revolta, 
onde muitos serão os que se manifestaram contra o poder 
hierárquicos, com a política, a falta de inação de governantes 
pela sustentabilidade do planeta, e muito mais.

D
IÁLOGOS

AO ANALISARMOS ESTE PERÍODO O QUE ACHAM QUE 
NOS ESPERA?

Bia Souza - Acho importante analisar os fatos passados, 
para termos uma melhor análise do que está por vir. A mim 
parece-me que poderemos ter grandes mudanças sociais, 
tecnológicas, humanitárias, ideológicas, revolucionárias, 
políticas.
Na última passagem de Plutão por Aquário, ocorrida há 245 
anos - sua primeira entrada em Aquário foi em abril de 1777, 
a segunda em fevereiro de 1778, retrogradou duas vezes 
retornando a Capricórnio e ingressou definitivamente em 
Aquário dezembro de 1778, onde permaneceu até 1798. 
Num desses períodos de retrogradação, foi declarada a 
independência dos Estados Unidos que, só foi reconhecida 
pela Inglaterra pelo Tratado de Paris em 1783, já com 
Plutão em Aquário. Esse acontecimento impulsionou o 
movimento de outras colônias americanas, que tiveram a 
sua independência declarada no século seguinte, já com 
Plutão em Carneiro. Apesar de mais tardios, os eventos 
que levariam outras colónias americanas à revoluções, 
estavam em pleno desdobramento no período do último 
quartel do século XVIII.
Nessa época havia um clima de grande insatisfação social 
em vários locais do planeta. No ocidente, vários estados 
e colónias atravessaram períodos de disputas, sedições, 
revoltas e insurreições de várias ordens. Abusos de poder 
e privilégios levantaram grupos sociais e populações 
colonizadas, contra o absolutismo real e os modelos 
exploratórios então vigentes. 
Em paralelo, movimentos científicos, culturais e filosóficos 
apontavam para a urgência de uma mudança radical na 
ordem social, política, cultural e económica da época.

Anabela Castro - Sim Bia e agora?
No plano social, Plutão incita que o coletivo encare a 
verdade, sem máscaras. Ele quer que rompamos com tudo 
aquilo que não seja verdadeiro, abolindo as mentiras e as 
ilusões.
Estamos a viver um momento singular nesta fase final 
da Era de Peixes. É bom lembrar que ao fim de cada 
grande Era, há possibilidades de ocorrer uma catástrofe 
transformadora.
Com a Era de Peixes chegando aos seus últimos 
graus, estamos a ser abalados por desastres naturais, 
aquecimento global, escassez de alimentos, recessão, 
crises económicas, energéticas, nucleares, instabilidades 
políticas e ideológicas, ataques terroristas e turbulências.... 
Só assim se expurgam todas as formas de corrupção do 
mundo antigo com a ajuda das leis do universo.

Isabel Guimarães – Sim concordo com as duas, e estamos 
em Guerra de várias formas, com milhões de crianças em 
Africa á fome, com milhões de refugiados, com milhões 
sem as necessidades básicas, com a Rússia destruir a 
Ucrânia, e podemos com estes aspetos e a relação com 
o ingresso dos Nodos Lunares ao eixo Carneiro/Balança 
e a presença da Estela Agol em Touro que fará disparar 
a energia de Úrano, regente deste Plutão. Por um lado e 
num sentido mais desafiador, temos profundas dores, 
sofrimento coletivo e uso do poder desmedido nos mais 
desfavorecidos, com profundas mudanças na Terra e mais 
vírus, ou doenças que atingem o coletivo. Por outro lado, 
mais expansivo, novas descobertas tecnológicas, Plutão 
também nos indica pesquisa e investigações profundas na 
medicina, novas descobertas ocultas.

A ÚLTIMA VEZ QUE ESTE PLANETA ESTEVE EM AQUÁRIO 
FOI EM 1778 E POR UM PERÍODO DE 20 ANOS, O QUE 
PODEMOS CORRELACIONAR?

Bia Souza - Semelhante ao período anterior, a insatisfação da 
humanidade e as injustiças sociais continuam, mesmo que 
em outro nível.
· Hoje temos a liberdade de escolher nossos governantes, 
mas nem sempre encontramos candidatos que realmente 
nos representam. Temos sérios problemas com a corrupção, 
o que já havia há 245 anos atrás.
· A colonização acabou, mas ainda assim os países mais ricos 
têm poder sobre os menos abastados. 
· A segurança, educação e saúde pública, ainda são escassas 
e até inexistentes para grande maioria da população do 
planeta, principalmente nos países subdesenvolvidos. 
· A maior parte do dinheiro está concentrada nas mãos de 
uma minoria, enquanto um contingente imenso da população 
vive na miséria, ou com insegurança alimentar.
· Assim como na última entrada de Plutão em Aquário o 
movimento da Revolução Industrial que estava em curso e 
ganhou força no período da sua passagem por este signo, já 
nos encontramos numa Revolução Tecnológica, causada pela 
inteligência artificial. Máquinas e robôs, cada vez mais fazem 
ou facilitam o trabalho humano. Essa transição significa um 
período de desemprego, até que haja uma readaptação da 
nova forma de trabalhar e até mesmo a necessidade de criar 
novas funções para atender novas demandas.

Anabela Castro - Sim Bia.
Depois das mudanças socioeconómicas de Plutão em 
Capricórnio, Plutão em Aquário definirá uma nova norma para 
a humanidade. Provavelmente, será um período onde teremos 
ainda mais avanços tecnológicos, onde iremos mudar 
totalmente a nossa filosofia de vida, passando a ter novas 
crenças, possivelmente grandes invenções e transformações 
profundas nas liberdades individuais e coletivas. Assuntos 
relacionados à vida extraterrestre, engenharia genética, 
cibernética, inteligência artificial, conquista do espaço entre 
outros, começaram a ganhar cada vez mais destaque na 
sociedade.  O mundo continua a mudar, agora de maneira 
ainda mais frenética, vertiginosa e principalmente súbita, 
reflexo do modus operandi de Úrano, co-regente de Aquário.
As pessoas sentirão necessidade de não deixar que os outros 
intercedam negativamente em suas vidas e serão mais 
incisivas em áreas como religião e governo, tendo ímpetos 
mais rebeldes (outra faceta aquariana) e tentando sempre 
tomar as rédeas de sua existência.
Os tratamentos médicos provavelmente serão baseados 
na tecnologia de frequência de ondas a nível molecular, 
utilizando o espectro infravermelho e ultravioleta, de ondas 
mais curtas e ainda mais penetrantes. O mundo quântico e 
subatómico será mostrado e utilizado abrindo caminho para 
uma era de abundância bem como o avanço científico na 
fusão nuclear onde a energia global poderá ser fornecida por 
geradores movidos a energia de ponto zero, sem emissões 
poluentes...mas o lado social?

Isabel Guimarães – Concordo com vocês e de fato tempos 
que nos guiaram para uma nova realidade, que se olharmos 
a astrologia, tudo é cíclico, então tudo também é kármico, 
ação gera reação, e nossos ancestrais sofreram muito 
para fazermos diferente, no entanto acabamos por repetir 
e precisamos limpar este karma que ainda se mantem nas 
células de todos nós, para criar novas reproduções livres 
deste controlo desmedido, pela ilusão do poder. De realçar 
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que assim que entre Plutão em Aquário recebe logo a influencia 
da Estrela Altair, aquela que na litologia representa a Águia 
que carrega o fogo divino da inspiração capaz de transformar 
pela sabedoria, no entanto indica riscos assumidos em nome 
dessa sabedoria. Será preciso muito ousadia, coragem e força 
para sairmos deste ciclo vicioso e olharmos ao que realmente 
importa, libertando poder ilusório.

TEREMOS MAIS GUERRA? MAIS PROBLEMAS ECONÓMICOS? 
OU SERÁ O INÍCIO DA NOVA ERA?

Bia Souza – Enquanto houver injustiça social, ocorrerão 
revoluções e batalhas, principalmente tratando-se de Plutão em 
Aquário.
Os problemas estão, neste momento, evidenciados depois de 
uma pandemia que paralisou o mundo e, principalmente pela 
guerra da Rússia com a Ucrânia. Para sairmos dessa situação 
económica que chegamos, é esperado que a posição de Plutão 
em Aquário consciencialize a humanidade de que é necessário 
darmos mais atenção à sociedade e haver melhor distribuição 
de renda.
Antes de chegarmos à nova era, muito lixo tem que ser 
transformado em maior consciência, em mais humanidade, em 
menos agressão à natureza. Isso ainda vai levar um tempo para 
acontecer. A chegada de uma nova era não é um virar de páginas, 
acontece gradativamente e depende do que vamos escrever e 
colocar em prática, nos próximos capítulos. Acho que este é mais 
um momento de reformulação antes do início de um novo ciclo...

Anabela Castro - Concordo Bia.
Cerca de 2 mil anos depois do começo da era de Peixes, o ponto 
vernal está a mover-se através dos últimos graus da constelação 
de Peixes a começar a dar lugar à Era de Aquário. Isso significa 
que nos próximos 2160 anos (aproximadamente), Aquário, que 
é regido por Úrano e Saturno, tem na sua polaridade o signo de 
Leão, regido pelo Sol, afetará todo o mundo, com uma visão macro 
e moldará os conceitos da humanidade, estabelecendo-se uma 
nova era de ideias. A tendência é a Terra progredir em direção à 
igualdade entre as crenças, fazendo todos reconhecerem que há 
apenas uma força vital que compõe tudo no universo e age de 
forma intrínseca onde todos somos um.

Isabel Guimarães - Sim Anabela e Bia, e Saturno ingressa a 
Peixes trazendo grandes reminsciencias, para que possamos 
estruturar um novo recomeço.

EM PORTUGAL COMO NOS IRÁ AFETAR?

Bia Souza - A maior crise económica de Portugal democrático 
iniciou-se em 2011, quando Plutão entrou na casa 4, e permaneceu 
até 2015. Com o COVID, o primeiro semestre de 2020 também 
foi abalado economicamente, mas recuperou-se rapidamente. 
Nesse período Úrano estava a entrar na casa 8, a casa das 
crises económicas e acredito que, a presença de Úrano, tenha 
contribuído para que fosse uma crise rápida. Mas então veio a 
seca e a guerra entre Rússia e Ucrânia em 2022, quando Úrano 
se aproximava de uma conjunção com a Lua, também na casa 8; 
e este aspeto permanecerá até fevereiro de 2023.
Enquanto isso, Plutão faz a sua caminhada pela casa 4 de 
Portugal, mexendo com o mercado imobiliário, com a agricultura 
e com a sociedade portuguesa. Justamente nesse período, 
muitas pessoas tiveram que sair de suas casas arrendadas, para 
que fossem transformadas em alojamento local. Houve uma 
transformação nos tipos de habitação em Portugal, incluindo 
crescimento no mercado imobiliário e muitas famílias saíram 

das grandes cidades, em busca de preços mais acessíveis. 
Quando Plutão entrar em Aquário, apesar de ele ainda 
estar na mesma casa do mapa de Portugal, a energia é 
bem diferente de Capricórnio, além de serem os últimos 
11 graus da casa. Pode haver mais subsídios e facilidades 
para aquisição de casa própria, além de construções mais 
ecológicas e voltadas para comunidades menos favorecidas. 
Como se trata de uma casa também envolvida com 
abastecimento em geral, e Aquário estar ligado a energia, 
tecnologia, inovação, podemos pensar na produção de um 
novo tipo de matriz energética. Por coincidência, ou não, o 
porto de Sines irá arrancar com a produção de hidrogênio 
verde e amónia, no início de 2024, quando Plutão, depois de 
um período retrógrado, estará voltando a Aquário no final 
de janeiro de 2024.  Uma vez que Portugal tem Saturno e 
Neptuno cravados no seu Ascendente, e o hidrogênio verde 
é inclusive extraído da água do mar, por que não acreditar 
que possa realmente ser uma nova fonte de enriquecimento 
desta nação, assim como foi ao se aventurar pelo mar e 
descobrir suas colónias?
Em 2030 Plutão entrará na casa 5 do mapa de Portugal, mas 
até lá ainda terá um belo trabalho para fazer nas raízes e 
estruturas deste país.

Anabela Castro - Concordo plenamente com a sua análise 
Bia e quem sabe não teremos um reconhecimento a nível 
mundial.

Isabel Guimarães - Mesmo caminhamos para aí, 
absolutamente de acordo. Falta é entender de que forma se 
vai comportar nosso governo, isto porque como portugueses 
temos reminiscências de deixar nosso património ser gerido 
pelos estrangeiros, e estamos cada vez mais a ser ocupados 
por um número elevado de emigrantes. Esta casa 4 pode 
nos trazer dificuldades de emprego, de oferta, tal como já 
acontece na hotelaria, no turismo, e com a inflação de forma 
desmedida a subir, podemos ter um colapso económico, ou 
uma enorme capacidade de revolucionar nossas raízes. Com 
Úrano em Virgem e em movimento de efeméride em Touro, o 
trígono de Terra, obriga a uma maior consciência da riqueza 
de nosso país e resgatar os recursos naturais que podemos e 
devemos desenvolver. No entanto, se olharmos a gestão do 
nosso ordenamento de território, temos muitos problemas, 
como foi evidente na gestão dos fogos florestais, chegando 
ao ponto de declaramos calamidade a Serra da Estrela. Por 
isto, o poder hierárquico no nosso país exige coragem de 
romper interesses dos outros e resgatar nossos valores, 
algo que me parece quase impossível, mas mantenho a 
esperança. Afinal a nossa casa 4 exige estrutura na gestão 
do dia a dia de regras, organização, acordos e contratos, em 
prol do POVO.

Isabel Guimarães 
Membro 01

Nascida no Porto, com o Sol em Gêmeos e 
ascendente Balança com o regente, Vénus, no MC. 
Formadora, Terapeuta e Consultora Astrológica. Sua 
formação se baseia em Gemologia, pelo A.C.P. e 
Gestão de Empresas com M.B.A. 
Começou a interessar-se por Astrologia em 
2000 numa jornada de busca dos porquês, à 
boa moda de um Gémeos,  e em 2003 realizou 
várias especialidades na mesma área. Tem 
formação em Reiki - nível mestrado; PNL - 
Programação Neurolinguística; Hipnoterapia 
Clínica; Psicologia Multifocal; Psicossomática; 
Constelações Sistémicas e Mestrado de 
Medicinas Complementares, Naturopatia e 
Terapias Alternativas, Geometria Sagrada, 
Psicoterapia Holística, Curso de Astrologia Védica 
e um constante percurso de busca de novos 
conhecimentos, que levem a praticidade e alimentar 
seu Sol/Saturno de casa IX. 
Formadora certificada pelo IEFP e CAP ISAR, 
leciona cursos de Astrologia e de Reiki. Fundadora e 
Presidente da Associação Portuguesa de Astrologia 
e Diretora Global da ISAR. Autora de 7 livros de 
Astrologia. Fundadora e Diretora da Faces Isabel 
Guimarães, entidade certificada.

www.facesisabelguimaraes.com

Bia Souza 
Membro 398

Iniciou estudos de Astrologia em 2005, com o 
professor Marcelo Costa, com quem também 
estudou Mitologia Grega. Formada pela Escola 
Faces Isabel Guimarães, onde também concluiu o 
curso Master em Astrologia em 2021. 
Cursos de especialização:  Astrologia Infantil, 
Vocacional, Saúde, ministrados pela professora 
Márcia Mattos; Revolução Solar e Sinastria por 
Claudia Lisboa.

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.

25 setembro 2022
Lua Nova de Balança
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Paula Rego morreu no dia 8 de Junho de 2022. Imediatamente a 
seguir, as redes sociais ficaram inundadas de homenagens, de 
louvores e de reproduções dos seus quadros mais emblemáticos.

De todas essas homenagens, as frases da autoria do escritor 
Nuno Camareiro, pareceram-me as mais adequadas ao espírito 
Aquariano de Paula Rego: “Quis ser portuguesa quando os 
artistas portugueses queriam ser “internacionais”, fazia arte 
figurativa quando todos queriam ser abstratos e conceptuais, 
pintava o que queria e o que sonhava, e não o que os comissários 
e o mercado valorizavam. Foi uma artista inteira e arrisco-me a 
dizer que, se algum artista plástico pudesse ganhar o Nobel da 
literatura, nenhum o mereceria mais”.

Devo confessar que os quadros de Paula Rego me metem medo. 
E sei porquê, porque mostram a brutalidade, a frieza, a dor, a raiva 
contida dentro das estruturas de poder político, patriarcal, social, 
sexual a que as mulheres são sujeitas, física e psicologicamente. 
Como mulher portuguesa, se bem que 15 anos mais nova do que 
Paula Rego, mas provinda de um meio social semelhante, sei 
bem a que ela se refere e sinto os seus quadros de uma forma 
visceral.

Este artigo pretende aprofundar o que já conhecemos da vida 
e da obra da artista que “pintava o que queria e o que sonhava” 
com uma perspetiva astrológica. É uma análise de uma vida que 
completou uma volta de Úrano, meia volta de Neptuno e meia 
volta de Plutão. Debruço-me sobretudo sobre os anos iniciais de 
vida e carreira, pois são os que mais influenciam a sua obra.

Procurei informação em artigos escritos sobre ela e sobre as suas 
exposições, procurei a sua voz em entrevistas, mas a minha fonte 
principal foi um documentário intitulado “Histórias e Segredos” 
que o seu filho Nick Willing, cineasta, realizou tendo intercalado 
as conversas com a sua mãe com imagens do arquivo de família.   
Foi divulgado em 2017.
Nick: “Depois dos 80 a minha mãe começou a contar coisas que 
nunca tinha contado e daí o filme”.

Foi sempre muito reservada e até tímida, pouco à vontade em 
falar de si própria ou de arte, mas nestas conversas, revelou 
muitas histórias e segredos pessoais e íntimos ao seu filho…  
Com Úrano quase a completar uma volta, calculo que Paula já 
tivesse ultrapassado a timidez e a vergonha.

O INÍCIO – Os primeiros 16 anos
 
1935 – 1951
Paula Rego nasceu a 26 de Janeiro de 1935, no seio de uma 
família da burguesia, filha única. Após o seu nascimento, os 
seus pais partiram para Inglaterra para que o seu pai, José 
Figueiroa Rego, completasse uma formação em engenharia 
eletrotécnica.  Paula ficou entregue aos avós paternos que 
tinham uma quinta na Ericeira, só tendo voltado a viver com 
os pais aos 2 ½ anos. Depois moraram no Estoril, mas a 
quinta da Ericeira continuou a ser o local onde passava os 
fins-de-semana e aquele que considerava a sua casa.

Teve uma infância privilegiada, pelo menos aos olhos de 
outra criança, agora uma senhora de 87 anos, que me disse: 
“Adorava ir à Ericeira brincar com a Paula, tinha todos os 
brinquedos possíveis, alguns que eu nem sonhava ter.”  Mas a 
separação dos pais deve ter deixado marcas.

Paula: ...lembro-me de ter medo de tudo em miúda, medo de 
estar no jardim, medo de brincar com o Tony (vizinho), medo 
da professora Dona Violeta…

O pai de Paula tinha naturalmente inclinações anglófilas, o 
que o levou a inscrever a sua filha no único colégio inglês 
da zona de Lisboa, St. Julian’s School, em Carcavelos onde 
ingressou aos 10 anos.
Este colégio foi determinante na sua vida, porque os 
professores reconheceram o seu talento, incentivaram-na a 
pintar.

Dedica-se exclusivamente à 
Astrologia desde 2001, tendo 
realizado a sua formação nos EUA 
onde obteve o diploma NCGR IV.

Com o Sol, Lua e Mercúrio em 
Gémeos teve um percurso não 
linear que incluiu um MBA em 
Gestão Internacional e residência 
em diversos países. De regresso a 
Portugal, escreveu o livro “Diário 
de uma Astróloga” publicado pela 
Temas e Debates, em 2014. Além 
da escrita e de cultivar legumes 
biológicos, a sua atividade principal 
é a de consultora astrológica.

www.luizaazancot.com

Luiza Azancot 
Membro 15

O Tema Natal
Nasceu de madrugada, às 7:50 segundo o registo de nascimento, com o sol 
de Inverno quase a despontar. O Sol de casa 1 conjunto ao ascendente é a 
assinatura da auto-motivação, de quem é dona do seu destino.
As características de Aquário ficam mais pronunciadas ainda na sua 
personalidade com a Cabeça do Dragão e o stellium Vénus, Mercúrio e 
Saturno.  Uma Aquariana com um grande sentido de propósito, de espírito 
independente, pouco ou nada sensível há opinião dos outros.  Não admira 
que cedo tenha mostrado a sua inconvencionalidade pintando o que lhe ia 
na alma independentemente do que estava na moda e era vendável pelos 
galeristas.

Ar é o elemento prevalecente. A preponderância de signos fixos é visível a 
olho nu fornecendo-lhe persistência e até obstinação para atingir os seus 
objetivos.
Se considerarmos os aspetos puramente ptolemaicos, o Sol natal de 
Paula Rego não tem aspetos.  Está isolado, o que lhe confere um grau de 
autonomia ainda maior.

A conjunção Mercúrio Vénus sugere a arte da narrativa, a arte de contar 
uma história.  Mal sabia Nuno Camareiro quando escreveu “arrisco-me a 
dizer que, se algum artista plástico pudesse ganhar o Nobel da literatura, 
nenhum o mereceria mais” que estava a delinear uma conjunção quase 
exata entre estes dois planetas.  Aliás o seu museu em Cascais, inaugurado 
em 2008, chama-se Casa das Histórias.

Talvez por sugestão de um dos seus quadros “O Anjo” onde se vê uma 
mulher armada com a espada, resolvi incluir no mapa de Paula Rego o 
asteroide Pallas, deusa que nasceu armada e com grande sentido de 
estratégia.  Bastante violenta quando era necessária, mas dotada de 
sabedoria e destreza manual, características que se tornaram evidentes 
com o decorrer da vida.  Pallas está em quadratura ao eixo Ascendente / 
Descendente e Nodos Lunares.

Há um aspeto considerado menor – o quintile, que resulta da divisão do 
círculo por 5 e para o entender há que perceber a simbologia aliada ao 
número 5. O pentagrama, a estrela de cinco pontas, a proporção áurea.  O 
desejo de criar! Os quintiles são raros num tema, mas apontam para o que 
podemos chamar “talento”, um jeito especial que as fadas madrinhas nos 
concedem à nascença e que depois será atualizado com muito trabalho, 
talvez com um toque de perfecionismo.   E, justamente, o mapa de Paula 
mostra um quintile (um talento especial) para contar histórias através da 
arte, violentas, catárticas e que requerem muita aplicação. Paula tem na sua 

9 outubro 2022 | 22:54:41
Lua Cheia de Carneiro
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carta natal um quintile entre Vénus, Mercúrio e Pallas.

Paula: “A mãe desenhava e pintava muito bem, e para a imitar 
comecei a desenhar quando tinha 4 anos, mas quando o meu 
pai começou a ler-me histórias fiquei obcecada com pintar 
histórias.”

Neptuno, o planeta da imaginação, que em termos 
ptolemaicos não tem aspetos, faz um bi-quintile ao Sol, 
isto é, um angulo de 144°. O bi-quintile é da mesma família 
da 5ª harmónica e por isso ligado a aspetos de criativos. 
“Uma das características únicas dessa família de aspetos é a 
capacidade de compreender a relação interna entre conjuntos 
de circunstâncias aparentemente isolados”.i O melhor atributo 
para uma contadora de histórias.

Paula descreve a sua mãe como dura e severa. Mais tarde 
percebeu que “a mãe era vítima da sociedade que encorajava 
as mulheres de uma certa classe a não fazer nada”.

A conjunção Lua Marte descreve questões de conflito com a 
Mãe - Paula admite que nunca se entenderam bem - e uma 
mãe que parece estar em permanente estado de irritação. 
Nem a Lua nem Marte encontram uma expressão satisfatória 
em Balança, signo demasiado “civilizado” para externalizar 
conflitos emocionais, sentimentos de raiva, de zanga. E para 
complicar mais esta formação temos uma quadratura a Plutão, 
o que facilita o enterrar dos ditos sentimentos, intensos, 
ferozes, e sem expressão exterior. Esta formação planetária 
vai ser transversal e recorrente à obra e vida de Paula Rego.

Paula: “A sociedade em que nasci era repressiva, premiava as 
pessoas que se comportavam bem.”

Ainda muito jovem descobriu ter encontrado a liberdade, tão 
importante para uma fortíssima aquariana, porque “podia 
escapar da educação repressiva de classe média pintando o 
que queria encenando as suas fantasias e os seus medos nos 
quadros”. Portava-se bem mas desenhava o que queria. Este 
mecanismo de transferência também é transversal à sua obra.

Incluí o asteroide Juno, também em Aquário. Juno /Hera, na 
mitologia grega, era casada com Júpiter /Zeus, que a enganava 
constantemente. É a deusa do casamento tradicional. A ira 
de Juno voltava-se contra as amantes do seu marido mais 
do que contra ele.  Na carta de Paula Rego é especialmente 
relevante pela conjunção ao Sol e porque a sua relação com 
o seu marido Victor (Vic) Willing foi tempestuosa e cheia de 
infidelidades. Voltarei a este assunto mais tarde.

INGLATERRA 1 

1951 – 1956  
Quando Paula acaba o secundário o pai, tendo plena 
consciência das limitações do Portugal salazarista para uma 
mulher, manda-a para uma escola em Inglaterra, no Kent. Mas 
Paula não ficou satisfeita e procura uma escola de arte e não 
uma “finishing school”.

Em 1952 entra na Slade School of Fine Art, uma prestigiosa 
escola de Belas-Artes fundada em 1871. Aí encontra o seu lugar 
junto de outros jovens artistas.  “Queria ser parte desse mundo, 
ser como eles.”  Encontra também Victor Willing porque quem 
se apaixona. Vic, também pintor, tinha acabado o curso em 
1952, mas ficou mais um ano na Slade. Sete anos mais velho 
do que Paula, já tinha sucesso, já tinha exposto, era mais culto, 
sabia muito de pintura.
Ela admirava-o.  “Era um homem extraordinário”. Vic era 
casado, o que no ambiente de liberdade sexual da Slade, não o 

impediu de ter um caso com a jovem Paula, vinda de Portugal 
onde o conservadorismo social e sexual imperava. A mãe de 
Paula nunca tinha falado com a filha de questões sexuais. 
Foi com Vic que deixou de ser virgem, numa festa onde se 
celebrava a coroação da rainha Isabel II. Depois posou para 
ele, “um nu naturalmente, que demorou muito tempo a acabar 
por causa das interrupções” acrescenta com um sorrisinho 
malandro.

Trânsitos - Plutão estava a transitar a casa 7, a casa dos 
relacionamentos, e a fazer uma oposição à Vénus natal 
quando conhece Vic. Paula apaixona-se loucamente. Uma 
paixão de cariz sexual pois tanto Plutão como Vénus estão 
ligados ao sexo, embora de formas diferentes.  As pessoas 
que encontramos durante este trânsito espelham os nossos 
impulsos subconscientes, o encontro foi determinante para a 
sua vida.  Como escreve Robert Hand sobre Plutão na casa do 
“outro”: “Não atribua tudo o que lhe acontece - bom ou mau - a 
outras pessoas e reconheça que é o próprio que desencadeia 
esses encontros por meio de sinais inconscientes subtis.”ii Foi 
uma paixão que durou toda a vida.

Vic, nascido a 15 de Janeiro de 1928, Alexandria, Egipto, sem 
hora conhecida, quando conhece Paula estava sob a influência 
de Saturno que fazia uma quadratura ao seu Sol. A última 
coisa que queria era que o privassem da sua liberdade e com 
Vénus natal conjunta a Saturno, Vic tinha tido provavelmente 
uma infância de pouco amor.  Isso deixa marcas, e o sexo é 
um caminho mais seguro para uma pessoa com a Lua em 
Escorpião.

As jovens na Slade eram assediadas pelos seus colegas e, 
numa época anterior à contraceção, muitas, Paula inclusive, 
ficavam grávidas e faziam abortos ilegais. Candidamente 
explica ao filho: “Fazia qualquer coisa para evitar ser mandada 
para casa. Não me atrevi a voltar para casa com um bebé. Minha 
mãe matava-me. Se ela soubesse que eu estava envolvida com 
um homem casado, você imagina? Eles ter-me-iam mantido 
em Portugal. E eu não poderia fazer isso, porque seria o meu 
fim. Não teria sido uma artista, entende?”
Não era só essa a razão, Vic ameaçava voltar para a mulher 
caso Paula levasse a gravidez a termo.

1954 – Paula recebe o primeiro Prémio da Summer Composition 
“Under Milk Wood”, um quadro inspirado nas recordações 
da cozinha dos seus avós onde mulheres trabalhavam e 
tagarelavam.  Ela própria conta que durante toda a vida 
“Quando estou a pintar um quadro e tenho uma história e não 
sei onde situar em termos de ambiente, de cenário, regresso a 
um sítio que conheci em criança”. A casa dos avós, a Ericeira.

No fim do filme, Nick pergunta à mãe qual é a coisa que 
tenha feito de que mais se orgulha em toda a sua carreira.  
Ela responde que foi ter obtido este prémio aos 19 anos, ter 
sido escolhida no meio de tantos e bons artistas. O primeiro 
reconhecimento do seu talento, a validação da sua arte!

Trânsitos - Júpiter nesse ano transitava a sua casa 5 natal o 
que tornou a fazer todos os doze anos, mas foi nessa primeira 
vez em que Paula sente o seu potencial criativo a crescer e 
teve a coragem e a confiança de se mostrar, de ser ela própria 
com a imagens da sua infância.

ERICEIRA

1957 – 1976
Em 1957, com o curso acabado, Paula decide que vai levar a 
termo esta última gravidez e regressa a Portugal, onde nasce 
a Caroline. Vic vai ter com elas e casam em 1959 depois do 

divórcio dele.

Os pais de Paula deram-lhes muito apoio. Viviam na quinta 
da Ericeira, e ambos pintavam, dividiam a adega e cada um 
pintava no seu lado, mas enquanto a criatividade e a produção 
artística de Paula continuavam a crescer, Vic estava bloqueado 
e desinteressou-se pela sua carreira.  Nascem mais dois filhos, 
Victoria em 1959 e Nick em 1961. Tinham uma vida saudável, 
iam à praia, recebiam amigos e participavam também em 
exposições coletivas. Paula começa a fazer colagens e a 
incorporar imagens recortadas nas suas obras.

Trânsitos - Desde Abril de 1961, Júpiter transita o Ascendente 
e todos os planetas em Aquário da casa 1. Paula trabalha 
exuberantemente e vê essa exuberância premiada quando 
Saturno passa sobre os mesmos planetas. Em 1962 com 
Saturno por trânsito conjunto ao Ascendente e ao Sol a carreira 
artística de Paula começa verdadeiramente quer em Inglaterra 
quer em Portugal, quando é escolhida expor com o London 
Group onde artistas consagrados como David Hockney 
tinham exposto e torna-se bolseira da Fundação Gulbenkian.

Em 1965, Paula trabalhava numa obra intitulada Cães 
de Barcelona baseado num facto verídico horrível: o 
“ayuntamento” da cidade que estava cheia de cães vadios 
distribui comida envenenada; os cães morrem no maior 
sofrimento assim como algumas crianças mais necessitadas 
que aproveitavam a comida dos cães.  A obra estava quase 
completa, mas faltava-lhe uma figura para colocar na parte 
superior da tela. 
Por essa altura surpreende o marido aos beijos a uma sua 
amiga. Perturbada vai contar a outra amiga o que presenciou. 
A segunda amiga desata a chorar e confessa que ela própria 
também está a ter um caso com Vic. Paula não confronta 
Vic, mas sabe agora quem vai pintar no cimo dos Cães de 
Barcelona: a amante do marido como o veneno, como a morte.

No princípio deste artigo disse que voltaria a configuração 
Juno conjunto ao Sol. Neste episódio e possivelmente em 
muitos outros Paula comporta-se como Juno / Hera voltando 
a ira contra as amantes do marido e não contra ele, mas 
não de uma forma aberta, transpondo os seus sentimentos 
para dentro do quadro. A sua raiva pode sair cá para fora em 
segurança, da forma “civilizada” que Lua Marte em Balança 
sugere.
Tecnicamente Plutão já não está conjunto ao descendente, 
mas penso que se faz sentir pois há a tendência de dar poder 
ao outro e também de ser atraída por pessoas manipuladoras, 
traidoras. Mas é através dos encontros com pessoas como 
Vic que Paula tem a oportunidade de descobrir o lado mais 
sombrio de si mesmo.

Paula e Vic em casa na Ericeira 1970 – Imagem Manuela Morais

Nick: “Vic era capaz de lhe explicar coisas que de outro 
modo permaneceriam para ela na ordem do inconsciente; 
incutiu nela a coragem de assumir riscos maiores.”

O ano de 1966 foi terrível, morre o pai de Paula e Vic 
é diagnosticado com esclerose múltipla, uma doença 
crónica, autoimune e degenerativa que afeta o sistema 
nervoso central.

Trânsitos - Plutão entra na casa 8, onde o seu simbolismo 
relativamente à morte está reforçado, precedido pela 
conjunção Plutão Úrano sobre o Neptuno natal de Paula. 
No tema de Vic as forças implacáveis dos trânsitos de 
planetas lentos também estão em ação. Essa mesma 
conjunção de Plutão Úrano acontece sobre Juno natal de 
Vic e faz uma potente quadratura ao seu Nodos lunares 
e a Saturno. Em 1966 a vida de Paula, de Vic, do casal 
sofre uma enorme transformação, mas vão continuar 
juntos para sempre.

O pai de Paula tinha aconselhado a venda da sua 
empresa após a sua morte, e que os Willing fossem 
viver para Inglaterra numa casa que lhes tinha 
comprado em Camden Town, Londres.  Mas Vic, 
que não tinha experiência nem de gestão nem em 
engenharia eletrotécnica, falava mal português e bebia 
consideravelmente, resolveu gerir a empresa do sogro. 
Paula não se opôs, não fez frente ao desejo do marido 
e, mais uma vez, cedeu-lhe o poder com consequências 
desastrosas. Foram anos péssimos, os quadros não se 
vendiam, a empresa ia de mal a pior até que, depois do 
25 de Abril, abriu falência. Paula vê-se obrigada a vender 
a Quinta dos seus avós, de que tanto gostava.

Trânsitos - Neptuno por trânsito a fazer cinco quadraturas 
a Mercúrio Vénus natal de Paula trazendo uma confusão 
de ideias, um nevoeiro completo. Seguidamente, 
Neptuno faz conjunção com o Meio do Céu e a confusão 
estende-se ao seu trabalho artístico incluindo uma 
tentativa sem sucesso de aproximar-se da “Pop art”.

Em 1975 pede nova bolsa à Fundação Gulbenkian e cria 
uma série de trabalhos inspirados nos contos populares 
portugueses. Neptuno e fantasia vão de mãos dadas.  
Quando a bolsa acaba, acaba também o dinheiro.

INGATERRA 2

1976 - Regresso definitivo a Inglaterra – a família vive 
com muitas dificuldades financeiras.

1979 - 1980 – Paula: “em 1979 voltei a por os pés na Terra”

Trânsitos - Úrano por trânsito faz uma conjunção ao 
Júpiter natal. O Júpiter natal de Paula Rego encontra-
se na casa 9 conjunto ao Meio do Céu o que sugere 
“confiança sobre o resultado final de seus objetivos, 
embora os objetivos possam ser tão grandes que 
o sucesso pode ser difícil de atingir”iii. Com a sua 
quantidade de planetas em signos fixos, ela nunca ia 
desistir. Não diria que o trânsito de Úrano a Júpiter e ao 
Meio do Céu lhe fizesse por os pés na terra, mas trouxe 
novas energias, vontade de fazer coisas diferentes, de 
abrir perspetivas, de deitar abaixo barreiras, um conjunto 
de possibilidades que a fizeram tomar riscos criativos 
que se revelaram positivos. Paralelamente, Úrano ativa 
com uma quadratura a Vénus / Mercúrio e Neptuno faz 
um sextil a essa combinação o que facilita inspiração e 
fantasia para as suas histórias pictográficas. Plutão está 
ainda sobre a sua Lua e Marte natais. A fénix renasce!
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Vic, apesar de limitado fisicamente pela doença, encontra 
um novo interesse e volta a pintar, com o seu talento 
reconhecido por várias galerias de arte, nomeadamente 
a Whitechapel Gallery que fez uma retrospetiva da sua 
obra em 1986.

Paula: “Vic volta a pintar quando tudo estava perdido; 
quando arriscou tudo resultou”.

1984 a 1987 - Paula pinta a série “Girl and Dog” onde 
uma menina (ela) interage com um cão (Vic): um misto 
brincadeira, crueldade, dor. Foram exibidos na Edward 
Totah Gallery e foram um sucesso, de tal forma que 
recebe uma chamada da Malborough Fine Art Gallery que 
passa a representá-la o que lhe garante uma divulgação 
internacional.

Paula: “Estava a cortar a ligação com ele, estava a separar-
me, que é isso que ela faz no quadro. Na altura não percebi 
que era isso que se estava a passar na minha vida, estava 
a tentar cortar a ligação com o Vic para sobreviver”.

Trânsitos - Plutão faz quadraturas sucessivas aos Nodos 
Lunares, Ascendente, Sol e Juno, a preparação para a 
próxima grande viragem na vida de Paula.

1988 - Vic Willing morre, em casa, no dia 1 de Junho de 
1988. Paula esteve com ele até ao fim. Nesse mesmo ano, 
Paula realiza a primeira grande exposição individual na 
Serpentine Gallery em Londres (é raro uma mulher expor 
lá sozinha). A relação profissional com Charles Saatchi 
que durará 20 anos começa nessa exposição.

Pinta “Departure” (Partida), claramente situado junto ao 
mar, na Ericeira, a figura feminina de pé penteia a figura 
masculina que está sentada, à sua mercê, e com uma 
mala pronta para partir.  É o adeus a Vic.

Outros dois quadros dessa época de que gosto muito 
e de tema semelhante são “The Dance” (A Dança), Vic 
a dançar com uma mulher da qual não se vê a cara e 
Paula sozinha, mas muito maior, a maior personagem 
da tela, o adeus também aos tempos felizes da Ericeira, 
com ela capaz de enfrentar o mundo. Na “A Família” 
vemos uma mulher e uma jovem a ajudar a vestir ou a 
despir um homem obviamente incapacitado, enquanto 
uma outra menina está perto da janela. A cara dele está 
tapada pelo braço da mulher. Paula explica que estão a 
tentar ressuscitá-lo. 

Nestes quadros como em muito do seu trabalho há uma 
corrente erótica, uma raiva sublimada que contrasta com 
a roupa impecável – Lua Marte em Balança quadratura a 
Plutão em Caranguejo.

1989 -2022
Paula Rego realiza o trabalho mais profundo após a morte 
de Vic, através de uma abordagem baseada em dramas 
pessoais, ilustrações literárias e verdades escondidas, 
mas onde a mulher, o seu papel na sociedade, os seus 
sofrimentos tomam o primeiro plano.

Não vou seguir passo a passo os seus sucessos, porque 
são imensos, mas sim debruçar-me sobre três obras 
especificas: a série sobre o Aborto, o Anjo inserido 
na série do Crime do Padre Amaro e a série sobre a 
Depressão pois são os que mais fielmente replicam 
as energias presentes na sua carta. Todas estas séries 
mostram assuntos, situações, emoções que raramente 
são pintados, talvez mesmo considerados “impintáveis”. 

A Série do Aborto – Apesar de viver em Inglaterra, Paula 
continua muito ligada a Portugal e ao que cá se passava, 
Descontente com o resultado do primeiro referendo 
sobre a despenalização do aborto em 1997, Paula 
começa faz esta série em 1998/99. 

Paula: “A série nasceu da minha indignação... É 
inacreditável que as mulheres que fazem aborto sejam 
consideradas criminosas. Isso lembra-me o passado... 
Não posso suportar a ideia de culpa em relação a esse 
ato. Basta o que cada mulher sofre em ter que fazê-lo, 
mas tudo isso decorre do passado totalitário de Portugal, 
das mulheres vestidas de avental, assando bolos como 
boas donas de casa. No Portugal democrático de hoje 
ainda há uma forma sutil de opressão... A questão do 
aborto faz parte desse contexto violento.”

Paula Rego capta as experiências das mulheres de 
uma forma direta, visceral e psicológica e esta série 
confirma a regra. As pinturas mostram imagens muito 
realistas, duras, de muito sofrimento que tiveram um 
grande impacto na imprensa nacional, e pensa-se que o 
resultado positivo do referendo de 2007 possa ter sido 
influenciado por elas.

20 • 4 estações • jornal astrológico

Departure 1998

medo de que, se eu os tirasse da gaveta, minha depressão 
voltasse’.

O Anjo – 1998 
Uma mulher de grandes dimensões, corpete severo e preto 
contrasta com a saia de um rico dourado. Uma mão empunha 
uma espada em riste e a outra, uma esponja. A esponja, na 
opinião da curadora da retrospetiva da Tate de 2021, é uma 
referência à crucificação de Cristo. Segundo os Evangelhos é 
dado a Cristo crucificado uma esponja embebida em vinagre 
para lhe humedecer os lábios logo após ter dito: Pai porque 
me abandonaste!

Paula: “Tenho sentimentos muito fortes sobre o Anjo”.  O Anjo 
está inserido na série sobre o romance “O Crime do Padre 
Amaro” de Eça de Queiroz de 1875.

Paula: “Foi o projeto mais ambicioso que que fiz. Fi-los com 
uma espécie de «vontade de» porque reuniu uma série de 
coisas: pai, porque era o livro que ele gostava, obviamente a ver 
com Portugal, história de amor proibido, anticlerical ou não, era 
uma história de amor e há de facto uma rapariga engravidada e 
abandonado e é mandada embora.  Numa das versões do livro, 
o padre mata-a e afoga a criança.”… “Pude entrar em território 
onde o autor não entra. Podemos fazer justiça onde ela é 
necessária.  Sei que soa mal, mas às vezes á preciso uma dose 
de vingança e eu posso fornecer isso.”… “O Anjo ia castigar a 
gente envolvida“. Daí a espada.

Paula: “Fi-lo depois de fazer “A Gaiola” onde mulheres grávidas 
estavam numa sala e iam fazer abortos o que me fez voltar a 
toda a dor e sofrimento do tempo da Slade”. “Elas precisavam 
de um anjo da guarda qualquer”. 

Trânsitos – Os trânsitos e progressões desta época são 
potentíssimos: a Lua progredida a transitar a casa 1, múltiplos 
trânsitos de Kiron, Plutão faz uma oposição ao Kiron natal 
trazendo memórias de sofrimento enterradas há várias 
décadas relativas à sua própria experiência com interrupções 
voluntárias de gravidez. Plutão sextil ao Sol concede-lhe 
expressão criativa com grande poder e intensidade, Úrano 
conjunto ao Sol / Juno diz “basta” vou mesmo pintar o 
“impintável”.

Sentindo que não estava a fazer justiça a Juno nem à 
interpretação do tema de Paula Rego considerando o 
asteroide unicamente dentro da interpretação convencional 
de “esposa de Júpiter, pedi a Lianne McCafferty, astróloga 
britânica que tem dedicado muito do seu tempo ao estudo 
de Juno que comentasse o papel de Juno: “Juno proeminente, 
exemplifica o “direito de ser”, de viver e se expressar livre e 
igualmente na sociedade. Expressa e manifesta através de sua 
arte, o sentimento de raiva, traição e injustiça sentido quando 
a liberdade criativa e a lealdade da mulher são ofuscadas 
pelos limites patriarcais. Juno vê a realidade das situações, 
mas também nos encoraja a olhar com novos olhos, buscar 
novas perspetivas e é exatamente isso que o trabalho de 
Rego faz ao descrever a dolorosa verdade viva de aceitar um 
status quo opressivo e desequilibrado, tanto pessoal quanto 
coletivamente.”

Com a ativação de Úrano todos os sentimentos descritos 
acima são agora visíveis ao mundo. O momento certo auxiliado 
por Neptuno conjunto Cabeça de Dragão, a redentora.

A série da depressão
Estes quadros foram expostos em 2017 mas Paula conta que 
os pintou ao longo de 10 anos. “Eu fiz os quadros quando estava 
muito deprimida. Estava a tentar sair da depressão através da 
pintura.  Mas não queria que as pessoas os vissem porque me 
sentia envergonhada de estar tão deprimida. Escondi-os, com 

Five 2007                                                               

Paula Rego sente o estigma da doença mental, o que é 
mais uma razão para esconder os quadros; mas quando 
fala com o filho anos mais tarde, admite que depressão 
esteve sempre presente. Faz mesmo uma ligação aos 
medos que sentia em criança com a sua depressão.

Esclareço que não sou terapeuta, mas mais de 20 
anos de aconselhamento astrológico trás alguma 
familiaridade com temas de medo, vergonha e depressão 
e os mecanismos de defesa. Procurei no tema natal “a 
depressão esteve sempre presente”.

Intervalo técnico – No cálculo da carta de Paula usei 
Placidus, mas quando cheguei a esta parte do texto senti o 
Neptuno de casa 8 e não de casa 7; usando Koch, Neptuno 
fica na casa 8.  Ou talvez Paula tenha nascido uns minutos 
antes do que consta no registo de nascimento. Sem querer 
entrar numa discussão de métodos de cálculo de casas, 
deixo que o eleitor decida.

Liz Greene cita Ebertin que caracteriza Neptuno na 8 
como “estados depressivos, de transgressão, estados de 
mal da alma ou de espírito distintos de sofrimento físico 
ou doença”iv. Liz Greene acrescenta que Neptuno na 8 
“pode também emergir daquela profunda solidão que 
está por trás da “depressão” ou “mal da alma”v. Com esta 
explicação penso que devemos considerar Neptuno na 
casa 8.

Paula precisou de um mecanismo de defesa para gerir os 
medos transferindo-os para os seus quadros. “Sinto-me 
realmente casada com os meus quadros. Quando faço 
qualquer coisa que considero que possa ser boa, sinto-
me muito melhor. Sinto-me aliviada! O medo passa para 
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o quadro.”.

E não só quando faz uma coisa boa… Ao transferir todos 
esses medos além de diversas outras emoções para dentro 
da pintura estava a enterrar (Plutão) as suas vulnerabilidades. 
Estava a utilizar um mecanismo de defesa, estava também a 
utilizar um processo neptuniano de dissociação ou como diz 
também Liz Greene, do aliado da dissociação - sublimaçãovi.

Em 2017, Paula tem 82 anos, e com Plutão a fazer uma 
quadratura à Lua Marte natais, pode finalmente desenterrar 
quase tudo o que a sua alma continha, os seus segredos mais 
profundos, as suas histórias pessoais pois estas exposições 
da série da depressão foram programadas para coincidir com 
o lançamento do documentário “Histórias e Segredos”.

“Concordei em expô-los na Marlborough e na Casa das 
Histórias para sensibilizar para a doença horrível”.

2021 – Retrospectiva da sua obra com mais de 100 peças da 
Tate Britain.  A consagração final é sincrónica com Saturno a 
fazer a última passagem pelo seu Sol / Juno.

2022 – A sua morte foi homenageada também na imprensa 
anglo-saxónica. Tacita Dean, artista inglesa que foi sua aluna, 
escreve para The Guardian sobre Paula Rego, resumindo a 
pessoa, a forma como viveu e criou com poucas, mas exatas 
palavras que mais uma vez caracterizam fielmente o seu tema 
natal: “Uma pintora rebelde que trabalhava com o material de 
si própria, era incansável, corajosa, obstinada, infinitamente 
imaginativa, decididamente curiosa e 100% original.”vii

Paula Rego morreu, longa vida à sua obra.

Estoril, 25 de Agosto de 2022
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Quiz Astrologico

1. Há quantos anos esteve o Plutão em Aquário?
a) 284
b) 248
c) 238

2. Qual a estrela que está quase a receber o planeta Urano em Touro para 
2023?
a) Agol
b) Regulus 
c) ANtares

3. A trajetória de Saturno em 2023 vai transitar de signo qual?
a) Carneiro
b) Peixes
c) Aquário

Respostas da edição anterior:
1. b); 2. d);  3. c); 4. a)
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ANÁLISE DO MAPA 
ASTROLÓGICO DE  MICHAEL 

JORDAN - 3ª PARTE

Nesta terceira e última parte, iremos terminar a interpretação do 
mapa astrológico de Michael Jordan (MJ), através da análise do 
posicionamento dos planetas transpessoais, quíron, os nodos 
lunares, a lilith, o priapo, a parte da fortuna e a parte do espírito. 
Apesar de ter sido um mapa desafiador foi, extremamente, 
motivador pela curiosidade em conhecer melhor o homem por 
detrás de uma carreira de sucesso. Para além das duras batalhas 
travadas nos campos de jogos, MJ também deparou-se com 
grandes batalhas na vida e na sua própria personalidade. Nem 
tudo foi um mar de rosas. Nem tudo foi publicado. Muitas das 
suas experiências fazem, unicamente, parte da sua memória, 
da sua história e do seu processo evolutivo.

coletiva rumo a um futuro diferente são potenciadas, levando 
a um desprendimento e dissolução do passado. Neptuno 
retrógrado na quinta casa indica que o processo criatico do 
indivíduo dá-se através dos seus sonhos. Citando Fernando 
Pessoa: “ Deus quer, o Homem sonha, a obra nasce.” 
Efetivamente, MJ chegou onde chegou porque Deus quis e 
porque nasceu com esta capacidade de sonhar, lutar e criar 
a sua brilhante carreira no basquetebol. Apesar de Neptuno 
estar intercetado (eixo casas 5-11), MJ nasceu com este talento 
de ser o cocriador da sua realidade. Embora, por vezes, exista 
a tendência de viver apenas a sua realidade e projetá-la no 
exterior, em vez de viver a realidade do mundo à sua volta.
Plutão esteve catorze anos em Virgem (entre 1957 a 1971), 
marcando esta época com poderosas transformações no 
aspeto servil e evolutivo da sociedade. De salientar, neste 
período, ações importantes no campo do trabalho, da 
agricultura, da prestação de serviços e no setor tecnológico 
em geral, ocasionando alterações profundas nas tradições, 
costumes, modus operandi e nos aspetos ligados à saúde. 
Plutão em Virgem sugere revisão, questionamento e 
aperfeiçoamento, pois o trabalho é levado muito a sério. Plutão 
retrógrado em Virgem desenvolve os poderes de concentração 
interior do indivíduo, tendo capacidade de transformar tudo 
aquilo que se dedica. MJ sente satisfação ao realizar coisas 
por si mesmo, sendo capaz de solucionar os problemas. A sua 
abordagem à vida é um pouco mecânica, pois é desta forma 
que ele aprende e compreende como as coisas funcionam. 
Plutão na terceira casa potencia a sua capacidade mediúnica, 
capaz de captar os pensamentos e as intenções dos outros. A 
forma como comunica é poderosa e influencia a mudança do 
pensamento do mundo à sua volta.

Urano em Virgem (entre 1962 a 1968) marcou uma época 
através da alteração nos hábitos da vida e no domínio 
tecnológico. Urano rege o Sol deste mapa, a par com Saturno, 
e indica-nos que o indivíduo tenta nas suas rotina organizar 
tudo, mentalmente, através do rigor e do planeamento. Com 
uma grande clareza de pensamento, por vezes, a tendência é 
tirar conclusões precipitadas. Este posicionamento de Urano 
pode trazer um toque de genialidade, devido ao seu elevado 
conhecimento e poder intuitivo. O indivíduo traz a esta vida 
uma série de ideias que precisa aprender a colocar em prática. 
Urano retrógrado na terceira casa confere originalidade e 
rebeldia. O indivíduo insiste em ser diferente da sociedade em 
que vive, tendo um grande poder de argumentação. Procura 
amizades e atividades em grupos que lhe proporcionem 
variedade de conhecimento, estímulo mental e progresso 
educacional, devido à sua sede de aprender mais e mais. 
Porém, podem existir dificuldades no bom relacionamento com 
os outros no trabalho ou nas relações pessoais, sobretudo na 
forma como expressa a sua individualidade.
Na última passagem de Neptuno pelo signo de Escorpião (de 
1957 a 1970), a sociedade vivenciou uma quebra de valores 
tradicionais e uma maior vontade de fugir à realidade. Em 
Escorpião, Neptuno retrógrado acrescenta subtileza e alcance 
à profundidade do indivíduo. As qualidades visionárias 
são aumentadas junto com uma compreensão intuitiva do 
inconsciente. A vontade e sede de transformação pessoal e 

PLANETAS TRANSPESSOAIS: URANO /NEPTUNO
/PLUTÃO

QUÍRON

Quíron em Peixes, com regência de Neptuno e Júpiter, evidencia 
o misticismo galático do indivíduo, em que a redenção, a 
renúncia e o recolhimento são a chave para saltos qualitativos. 
A ferida está na perda de união com o divino. A cura está em 
se religar à sua essência divina e integrar este reconhecimento 
na vida quotidiana, pois só assim terá a possibilidade de 
se transformar num verdadeiro curador da alma humana. 
Esta influência de Neptuno exige grandes sacrifícios, pois o 
convite é mergulhar no inconsciente de Peixes e despertar, de 

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.

forma mais consciente, para a sua eterna imortalidade. Quíron na nona casa 
reforça a expansão da fé de Júpiter em Peixes, acreditando em algo superior 
para que possa entrar em contacto com o seu Eu mais profundo. A realidade 
é a sua própria filosofia de vida e as viagens são experiências importantes na 
sua evolução filosófica ou espiritual. Quíron faz quadratura à Lua, regente do 
ascendente de MJ, sugerindo que a ferida está na relação com a família e com 
os pais, em especial com a mãe. Este aspeto indica-nos uma mãe ferida em que 
o filho sente empatia com a dor da mãe. Verifica-se uma baixa auto-estima e um 
medo de se sentir vulnerável. MJ no documentário The Last Dance confidencia 
que uma das origens do seu espírito competitivo remonta à sua infância e 
aos confrontos com os irmãos, de modo a ter a atenção e admiração dos pais. 
Este aspeto revela um sentimento de constrangimento em expressar as suas 
necessidades emocionais. A cura passa por aprender a cuidar de si mesmo e 
em gerir os seus estados emocionais. Com este posicionamento de Quíron, o 
indivíduo pode também imaginar que os outros o criticam, constantemente, 
e que nem sempre é aceite, sentido-se rejeitado, mesmo que isto não ocorra 
na realidade. Daí o elevado nível de exigência de MJ consigo mesmo e com os 
outros, ao longo da sua carreira profissional. Quíron quincóncio a Marte incide 
na expressão da identidade e sexualidade, sendo o desafio não se deixar 
dominar pelo estado emocional alterado do momento. A aprendizagem está 
em aceitar os seus próprios desejos e sentimentos de raiva como válidos para 
que consiga expressá-los, naturalmente, e com confiança. Quíron em oposição 
a Plutão transmite-nos o impulso do indivíduo de encontrar o significado 
mais profundo  de si e das experiências porque passa. O crescimento pode 
permanecer bloqueado até que um progenitor autocrático morra. Em 1993, com 
a morte repentina e trágica do pai, segundo o The New York Times, MJ referiu o 
seguinte: “O que aconteceu fez-me perceber quanto curta a vida é e como tudo 
pode acabar rápido. Há momentos na vida em que tens de pôr de parte aquilo 
que mais gostas. Quero passar mais tempo com a minha família porque tenho 
sido muito egoísta ao centrar tudo em mim mesmo. Agora está na altura de 
deixar isso de parte (basquetebol) e estar ao lado deles”. Em 1994, MJ afastou-
se da NBA  e surpreendeu o mundo ao assinar um contrato com uma equipa 
de beisebol, o Chicago White Sox, para concretizar um sonho do seu falecido 
pai, que sempre tinha imaginado o seu filho como um jogador da MLB (Major 
League Baseball). Esta pausa e mudança de carreira foram fundamentais para 
o seu processo de cura, crescimento e para que regressasse, posteriormente, à 
NBA mais forte do que nunca.

Imagem 1
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O Nodo Norte encontra-se em Caranguejo, na primeira casa 
(Lua em Sagitário na sexta casa) e o Nodo Sul encontra-se em 
Capricórnio, na sétima casa (Saturno em Aquário na  oitava 
casa). Ambos os nodos estão retrógrados no mapa.  O Nodo 
Norte em Caranguejo indica-nos que o caminho a seguir é o 
da sua proteção e daqueles que o rodeiam. A aprendizagem 
passa por viver mais no presente com maior leveza, libertando-
se das memórias e dos fardos vividos no passado. A solução 
passa por tolerar o fracasso em si mesmo, gerir melhor as 
suas emoções e trazer mais flexibilidade à sua natureza rígida 
e exigente. O Nodo Sul em Capricórnio traz uma memória 
de autoritarismo e uma tendência de querer controlar tudo 
e todos. O trabalho incide em desenvolver a capacidade de 
receber. O Nodo Norte encontra-se na primeira casa, sendo 
o caminho a seguir a expressão da sua individualidade e 
assumir o seu papel de liderança. Para alcançar a felicidade 
é necessário aprender como equilibrar as suas necessidades 
com as dos que estão ao seu redor, criando relacionamentos 
estáveis e duradouros. O Nodo Sul na sétima casa, diz-nos 
que o padrão que o indivíduo traz do passado é satisfazer as 
necessidades dos outros, o que o torna influenciável. Isto gera 
um padrão de dependência e dificuldade em ter confiança em 
si mesmo. O grande desafio é descobrir o prazer de realizar 
as coisas sozinho e de ser autónomo, sem depender de nada 
nem de ninguém.
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NODO NORTE / NODO SUL

A Lilith, a Lua Negra está em Balança, na quarta casa, 
indicando que o indivíduo possui uma sexualidade refinada 
e, quando se apaixona, mergulha de corpo e alma na sua 
paixão, correndo todos os riscos. Esta Lilith tem influência 
de Vénus em Capricórnio. Embora o indivíduo leve os seus 
relacionamentos muito a sério, a influência saturnina sobre 
esta Vénus sugere-nos que, numa fase inicial, pense bastante 
antes de se apaixonar, acabando por ceder ao impulso sexual. 
A sua parceira vê-lo-á como um ser inatingível pelo prestígio e 
estatuto social que alcançou. Efetivamente, as duas mulheres 
da vida de MJ (Juanita Vanoy e Yvette Prieto) foram modelos 
profissionais, durante vários anos, o que nos revela um pouco 
sobre o seu tipo de mulher ideal. Apesar de ter algum medo 
em assumir compromissos, MJ revela um especial gosto por 
mulheres bonitas, sedutoras e inteligentes. A Lilith na quarta 
casa tem também a influência de Caranguejo, onde tudo 
se passa a um nível mais profundo, e pode ter dificuldades 
de expressar os seus sentimentos e de falar sobre a sua 
intimidade. A Lilith encontra o seu oposto no Priapo, que está 
em Carneiro, na décima casa (conjunto à Parte da Fortuna), o 
que nos sugere um líder compulsivo com alguma necessidade 
de se destacar e de ser o protagonista. O Priapo em Carneiro é 
imprevisível e age de forma a atingir os objetivos profissionais 
da décima casa. Aliando a ação de Carneiro à ambição de 
Capricórnio, o indivíduo é movido por uma força maior, pela 
busca de reconhecimento e prestígio, fazendo o que tiver de 
ser feito para vencer. Esta influência bombástica de Marte 
e Saturno no Priapo poderá sugerir uma vida privada mais 
vulnerável e com dificuldades no lar. O escândalo mediático do 
divórcio de MJ com Juanita tomou proporções descontroladas 
em vários meios de comunicação social da época. Para não 
correr o risco de voltar a passar por um divórcio conflituoso e 
discutido em praça pública, MJ e Yvette assinaram um acordo 
pré-nupcial, que retira à nova mulher o acesso à sua fortuna.

LILITH / PRIAPO 

A Parte da Fortuna em Carneiro, na décima casa, indica-
nos que MJ está vivendo um carma de colheita nesta vida, 
recebendo os frutos de tudo o que plantou no passado. Em 
Carneiro, a Parte da Fortuna  sente uma grande necessidade e 
energia por atividade. Detentor de uma coragem inata, MJ cedo 
descobriu que existem poucos obstáculos no seu caminho 
que não consiga ultrapassar. MJ atinge os seus objetivos e a 
sua independência através da sua forte energia marciana. Na 
décima casa, a Parte da Fortuna está ligada ao seu contributo 
ao mundo através do âmbito profissional. O seu maior desejo 
é o de ser aceite pela sociedade, através da sua habilidade 
de inspirar outras pessoas. Demarca-se por se tornar um 
verdadeiro exemplo de superação do que se propõe alcançar.
A Parte do Espírito encontra-se a 1º Balança, na quarta casa, 
e indica onde o indivíduo encontra a sua prosperidade e 
realização espiritual. Reforça a importância de Vénus neste 
mapa através das relações com os outros, com o seu casamento 
e com o meio profissional. Um dos seus treinadores, no 
documentário The Last Dance, refere o seguinte: “ Ao dizerem-
lhe que algo é impossível, vem ao de cima o melhor de MJ. Ele 
vê isto como um desafio pessoal e vai provar-te que estavas 
errado.” E assim foi e assim é!

“Tudo é considerado impossível até acontecer.”
Nelson Mandela

PARTE DA FORTUNA  / PARTE DO ESPÍRITO
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Tradicionalmente, a Astrologia Védica tem muitos ramos e 
subsistemas, é muito mais complexa e permite uma maior 
diversidade de abordagens do que a Astrologia Ocidental.

O conhecimento védico em si é baseado na liberdade e 
inteligência criativa do ser individual. Consequentemente, todo 
verdadeiro praticante dele terá sua própria versão particular 
dele.

A astrologia sideral mede o zodíaco em relação às estrelas 
fixas, enquanto a astrologia tropical mede o zodíaco em 
relação às posições variáveis dos equinócios, mais usado na 
Astrologia Védica. Devemos compreender seus diferentes 
cálculos. Não podemos ver o zodíaco tropical no céu. É uma 
abstração matemática baseada nos equinócios que são 
apenas pontos de conexão Sol-Terra.  Só podemos ver o 
zodíaco sideral ou o zodíaco das estrelas fixas no céu.

A visão védica da história humana reflete os ciclos de tempo 
astronômico e seus efeitos sobre a vida humana.

Os doshas são o que chamamos de elementos e têm uma 
relação muito forte com os planetas, que difere da Astrologia 
do Ocidente, vejamos:
Vata ar   
Saturno, Rahu, Mercúrio
Pitta fogo   
Sol, Marte, Ketu
Kapha agua   
Lua, Vénus, Júpiter

Ayurveda e Jyotish funcionam melhor quando usados juntos.

O Ayurveda examina a constituição individual e os fatores de 
doença de acordo com os três doshas, ou humores biológicos.

Doshas ayurvédicos
Vata, pitta e kapha, que correspondem geralmente aos 
elementos ar, fogo e água, respetivamente, imbuídos de prana 
e funcionando num nível biológico.
Marte, o Sol e Ketu são planetas pitta ou de fogo.
Lua, Vénus e Júpiter são de natureza kapha ou água.
Saturno, Mercúrio e Rahu são vata ou ar por natureza.

DOZE SIGNOS
Da mesma forma, os doze signos do zodíaco (rasis) seguem 
o esquema dos elementos como signos de terra, água, fogo 
ou ar, começando com CARNEIRO e o elemento fogo, como 
usamos no Ocidente.

AS DOZE CASAS
A área das casas é dividida de acordo com os quatro objetivos 
de vida como dharma ou vocação (casas 1,5,9), artha ou 
prosperidade (casas 2,6,10), kama ou felicidade (casas 3,7,11) 
e moksha ou libertação (casas 4,8, 12). As casas chamamos 
bhavas, relacionam-se a diferentes partes do corpo, funções 
da mente e fatores de saúde e doença, começando com a 
primeira casa como a cabeça e relacionando-se com nossa 
saúde geral.

PRIMEIRA CASA
Fundação do mapa em geral, corpo, saúde, vitalidade, sucesso 
na vida, carreira, identidade, ego, alma, self

SEGUNDA CASA
Meio de vida, fala, autoexpressão, rosto, primeira infância, 
habilidades literárias

TERCEIRA CASA
Vitalidade, prana, irmãos e irmãs, jovens, amigos, braços, 
órgãos dos sentidos (cognitivos e motores), habilidades, artes 
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“O mundo busca a harmonia, demasiado na 
racionalidade e esquece de viver os ritmos da 
natureza e sua ligação primária”

Isabel Guimarães

Isabel Guimarães 
Membro 01

Nascida no Porto, com o Sol 
em Gêmeos e ascendente 
Balança com o regente, Vénus, 
no MC. Formadora, Terapeuta 
e Consultora Astrológica. 
Sua formação se baseia em 
Gemologia, pelo A.C.P. e Gestão 
de Empresas com M.B.A. 
Começou a interessar-se por 
Astrologia em 2000 numa 
jornada de busca dos porquês, 
à boa moda de um Gémeos,  
e em 2003 realizou várias 
especialidades na mesma área. 
Tem formação em Reiki - nível 
mestrado; PNL - Programação 
Neurolinguística; Hipnoterapia 
Clínica; Psicologia Multifocal; 
Psicossomática; Constelações 
Sistémicas e Mestrado de 
Medicinas Complementares, 
Naturopatia e Terapias 
Alternativas, Geometria Sagrada, 
Psicoterapia Holística, Curso de 
Astrologia Védica e um constante 
percurso de busca de novos 
conhecimentos, que levem a 
praticidade e alimentar seu Sol/
Saturno de casa IX. 
Formadora certificada pelo IEFP 
e CAP ISAR, leciona cursos de 
Astrologia e de Reiki. Fundadora 
e Presidente da Associação 
Portuguesa de Astrologia e 
Diretora Global da ISAR. Autora de 
7 livros de Astrologia. Fundadora 
e Diretora da Faces Isabel 
Guimarães, entidade certificada.

www.facesisabelguimaraes.com

e ofícios, hobbies, interesses, informações

QUARTA CASA
Mente, emoções, psicologia, mãe, coração, casa, veículo, educação (especialmente 
em casa), fé, devoção

QUINTA CASA
Inteligência, intelecto, educação, julgamento, valores, filhos, inteligência criativa, 
dharma, influências de vidas passadas

SEXTA CASA
Inimigos, doenças, lesões, parentes distantes, estrangeiros, contencioso, trabalho, 
luta, competição

SÉTIMA CASA
Parceria, casamento, projeção social, carreira, sucesso, felicidade

OITAVA CASA
Morte, longevidade, influências sutis, o oculto, medicina, Tantra, recursos coletivos, 
corporações, perda de fama, engano, calamidades

NONA CASA
Dharma, religião, espiritualidade, o pai, graça, boa fortuna, sorte, educação superior, 
princípios, valores, crença, consciência

DÉCIMA CASA
Carreira, vocação, carma, sucesso público, influência pública, reconhecimento, 
fama, elevação

DÉCIMA PRIMEIRA CASA
Ganhos, receitas, conquistas, títulos, recompensas, reconhecimento social, 
influência social, associados, habilidades administrativas

DÉCIMA SEGUNDA CASA
Perda, liberação, debilidade, abnegação, serviço, aposentadoria, descanso, sono, 
samadhi

CAUSA
A maioria das doenças é causada por vata dosha, o humor biológico do ar que 
governa nossa energia prânica geral e o processo de envelhecimento. Refletindo 
esse fato, o principal planeta causador de doenças é Saturno.

PLANETAS/DOENÇAS
Saturno regente de vata, que compartilha qualidades vata dosha de ser seco, frio, 
leve e esgotante. Saturno, como vata, é responsável pela maioria das condições 
crônicas e degenerativas, de artrite a cancro e debilidade nervosa, incluindo baixa 
imunidade e longevidade limitada, bem como condições emocionais baseadas em 
vata, como depressão, medo e ansiedade.

Marte, que governa a maioria das doenças pitta, faz sua parte dos danos, causando 
doenças agudas, febre, infeção e sangramento, estendendo-se as condições 
mentais ardentes como raiva e ciúme, e muitas vezes causando lesões físicas. 
Mesmo a Lua, Vénus e Júpiter água ou kapha, que geralmente promovem uma 
saúde positiva, podem causar doenças, como diabetes e doenças cardíacas.

Como fatores que causam eclipses, os nodos lunares, Rahu (cabeça cortada da 
serpente) e Ketu (cauda cortada da serpente), considerados como Saturno e Marte, 
respetivamente, são perigosos em relação à nossa vitalidade e imunidade a longo 
prazo.

Além disso, eles podem nos sujeitar a karmas coletivos além do nosso controlo 
pessoal, como guerras e epidemias. Os nodos governam misteriosas perturbações 
psicológicas e do sistema nervoso, muitas vezes envolvendo o corpo sutil, e 
produzem condições kármicas difíceis de curar ou tratar.

OBSERVAÇÕES
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Na astrologia védica, os planetas maléficos ou 
causadores de dificuldades e doenças (Saturno, Marte, 
Rahu, Ketu) são mais perigosos quando colocados em 
casas angulares no mapa (casas um, quatro, sete e dez) 
ou localizados com o Sol ou Lua, onde suas influências 
são mais fortes.

PLANETAS BENÉFICOS
Mesmo planetas naturalmente benéficos, como Júpiter, 
Vénus, Lua e Mercúrio, podem causar problemas de 
saúde se governarem casas difíceis no mapa a partir do 
ascendente, ou se forem afligidos por planetas maléficos. 
Os senhores da sexta e oitava casas, que governam a 
doença e a morte, em particular, podem causar doença 
e tristeza.

CASA SEIS – a casa de Virgem
Esta uma é uma das casas que se analisa na astrologia 
e na Védica, também mas sua reação é sempre feita com 
o ascendente que forma um não aspeto Ptolomaico o 
chamado quincôncio, o que nos obriga a fazer ajustes 
no nosso corpo físico e na nossa alimentação e hábitos. 
Vejamos:

O Sol em Virgem com a sexta casa aflita causará má 
digestão crônica.

A Lua em Virgem dá uma digestão emocionalmente 
sensível, alergias alimentares e dificuldade em digerir 
produtos lácteos.

Marte em Virgem causa úlceras, sangramento intestinal, 
apetite excessivo e às vezes diabetes.

Mercúrio em Virgem não é muito difícil, mas causa uma 
digestão nervosa e sensível.

Júpiter em Virgem pode causar obesidade, diabetes ou 
hipoglicemia.

Vénus em Virgem causa hipoglicemia, diabetes e 
infertilidade.

Saturno em Virgem causa constipação, distensão, baixo 
apetite, má absorção e artrite.

Rahu em Virgem causa digestão nervosa ou fraqueza 
nervosa em geral.

Ketu em Virgem causa úlceras, sangramento intestinal, 
cirurgia nos intestinos, etc. assim como Marte.

Os benéficos sofrem na sexta casa, principalmente se 
afligidos.

A Lua na sexta casa causa digestão fraca e fácil 
perturbação emocional.

Mercúrio dá um sistema nervoso e digestivo sensível.

Vénus dá fraqueza aos tratos urinário e genital.

Júpiter causa problemas com o fígado e o pâncreas, 
embora também possa promover a cura e ajudar aqueles 
que se tornam médicos.

Algumas orientações plantas - alimentos uso das cores - 
Gemas Mãos e dedos - doshas no próximo artigo
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CORRELAÇÃO DE MARTE
E A CARREIRA MILITAR 

- 1ª PARTE

Recolha e tratamento de dados
Para a recolha dos dados, elaborei um pequeno 
questionário, em versão papel e versão digital através 
do Googleforms, de forma a ser mais pático para os 
participantes. Foram recolhidos os seguintes dados: 
a ocupação profissional e sexo dos participantes. 
Para a realização dos mapas astrológicos, os 
seguintes dados: data de nascimento, hora e local. 
Após a recolha dos inquéritos, agrupei os dados na 
seguinte tabela, com a ajuda do Excel:

Introdução
O presente trabalho de investigação foi elaborado no âmbito 
do 3º e último nível do curso de formação profissional em 
astrologia da escola Faces Isabel Guimarães. Têm como 
tema “A correlação do planeta Marte com a carreira militar”, 
tendo para isso reunido 50 mapas astrológicos, de pessoas 
com profissões ligadas à carreira militar e segurança, 
nomeadamente: militares da marinha e exército português, 
GNR-Guarda Nacional Republicana, bombeiros, seguranças, 
vigilantes e PSP-Polícia de Segurança Pública.
Uma vez que Marte (na mitologia romana) também chamado 
de Ares (na mitologia grega) é considerando o deus da 
guerra e na astrologia é o planeta associado à iniciativa, 
à ação e coragem, questiono se existe alguma relação da 
sua posição no mapa astrológico dos participantes com a 
carreira profissional na área militar e segurança. Procurei 
encontrar algum padrão que relacione o planeta Marte com a 
ocupação profissional que desempenham, como por exemplo 
Marte posicionado na casa X que é a casa correspondente à 
carreira, ou Marte na casa I – casa do ascendente, do Eu, da 
iniciativa e casa natural de Carneiro, signo regente de Marte. 
Outros aspetos que foram analisados são a distribuição dos 
planetas por elementos e qualidades, por forma a determinar 
qual a energia que predomina nos mapas analisados e o 
modelo planetário em evidência, pois mostra-nos quais são 
os padrões gerais de comportamento, de acordo com a teoria 
dos Modelos Planetários de o Marc Edmund Jones e Robert C. 
Jansky.

Filipa Gaspar 
Membro 446

Nasceu em Leiria em 1986, quando o Sol 
estava em Gêmeos, o ascendente em 
Balança e a Lua em Virgem. Licenciou-se 
em Turismo pela Universidade de Aveiro, 
tendo trabalhado na área até ao início de 
2020.

A necessidade de compreender melhor 
os seus vínculos familiares e o passado 
ancestral e a procura de respostas levou a 
frequentar e concluir o Curso Profissional 
em Astrologia na escola Faces Isabel 
Guimarães em 2022.

Cresce uma nova paixão e vontade 
de aprender mais, participa de vários 
workshops de astrologia e conclui o 
Curso de formação profissional de 
Dinâmicas das Constelações Familiares 
na Astrologia com Enzo de Paola em 
parceria com a Faces Isabel Guimarães.

Atualmente encontra-se a realizar a 
especialização em Astrologia Infantil, 
também na escola Faces Isabel 
Guimarães.

8 dezembro 2022
Lua Cheia de Gémeos

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



Analisando a amostra recolhida, verifico que 
82% dos participantes são do sexo masculino, 
encontram-se maioritariamente (40%) na 
faixa etária dos 30-39 anos, e pertencem às 
seguintes nacionalidades: portuguesa (90%), 
francesa (6%) e angolana (4%).

Em relação à ocupação profissional, podemos 
ver a distribuição no gráfico 1, sendo que a 
maioria dos participantes pertencem ao exército 
português.

Como não disponho ainda de software de 
astrologia profissional, os mapas astrológicos 
para este estudo, foram calculados no site
www.astro-seek.com, um site de astrologia 
online.
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Gráfico 1- Ocupação dos participantes.

Continua na próxima edição...
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As histórias familiares têm uma importância fundamental na vida 
de toda persona. Representam o guião da existência através do 
passo do tempo, as recordações de experiências dos antepassados 
por meio de chamadas “lealdades invisíveis” reaparecem no aqui 
e agora dos descendentes recreando parte desse passado no 
destino atual.

O olhar sistémico da astrologia, é muito profundo e alargado, 
curso profissional que tenho realizado ao longo de 4 edições em 
Portugal, através da Faces Isabel Guimarães e que no próximo 
ano, irei realizar a 5ª edição, com o acrescento do modulo do Signo 
Oculto. Esta técnica permite realizar uma exploração profunda e 
apaixonante de memórias familiares, que trazemos connosco 
através dos quatro elementos que são predominantes no mapa 
astrológico.
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UM OLHAR SISTÉMICO

DA ASTROLOGIA

Assim, podemos obter a informação da sombra familiar 
que rege aquelas repetições, armadilhas psicológicas 
a que estamos expostos. Isto é possível por meio do 
cálculo do “SIGNO OCULTO”. O signo oculto foi uma 
descoberta que fiz, ao longo de 12 anos de investigações 
sobre os efeitos e representações do signo resultante da 
memória significativa do mapa natal. Também o chamo de 
mensageiro da memória sistêmica.

Cabe destacar que, dentro do mapa astrológico podemos 
observar a intervenção dos diferentes protagonistas da 
família relacionados pelos arquétipos planetários, tal 
como desenvolvo no Curso profissional da Dinâmicas das 
Constelações na Astrologia.

Por exemplo, a rica e rigorosa figura do planeta Saturno, 
permitem-nos compreender o papel que é desempenhado 
pelos avós na nossa história familiar. O Sol e a Lua mostram 
como nós vivemos nossas relações com o pai e mãe. As 
conexões com os homens da família (Marte) e as mulheres 
(Vénus) podem ajudar a entender os conflitos, repetições 
e modelos de parceria que, de alguma forma, aparecerão 
no presente, os nossos bisavôs (Úrano) e toda a ligação as 
casas astrológicas e seus aspetos astrológicos de acordo 
com as três necessidades de Bert Hellinger.

Trata-se duma linguagem sistémica realizado nas bases 
da Astrologia que, sem dúvida, permite a um especialista, 
conseguir a resolução de bloqueios, resistências e 
experiências que, muitas vezes, não se detetam num olhar 
quotidiano.

Ao longo dos meus estudos, fui procurando um modelo, um 
método para ajudar os consultores a encontrar resoluções 
curadoras dos problemas sistémicos presentes no mapa 
astrológico.

Astrólogo de vocação com mais 
de 30 anos de experiência. 
Psicólogo e facilitador de 
Constelações Familiares de 
grande carreira nacional e 
internacional. Autor de três 
livros, criador de um software 
exclusivo para cálculo do Signo 
Oculto, memórias sistêmicas, 
pontos médios sistêmicos e 
outras técnicas aplicadas em 
Astrogenealogia. É o criador 
do sistema do Movimento das 
Esferas Internas, método que 
permite a constelação do mapa 
natal. Além disso, é criador 
das Constelações do Ritmo 
Gestacional. Presidente da 
A.L.V.A (Aliança Astrológica 
da Venezuela), membro da 
AfA (Federação Americana de 
astrólogos) e membro da ASPAS 
(Associação Portuguesa de 
Astrologia).

www.enzodepaola.es

Enzo de Paola 
Membro 338

Denominei este modelo de trabalho pessoal de “Movimentos de Esferas 
Internas”. Hoje em dia, graças a este modelo, os astrólogos profissionais 
podem contar com uma valiosa ferramenta de trabalho terapêutico que 
ajuda numa consulta a resolver os processos detetados no estudo astro 
genealógico das pessoas que procuram esta terapia.

Mais do que considerar a astrologia como um evento de técnica preditiva, os 
estudos do sistema familiar e tudo relacionado com a compreensão humana 
dão uma interpretação profunda do personagem sobre o real motivo e 
processos de desenvolvimento existencial movimentos da alma.

23 dezembro 2022
Lua Nova de Capricórnio
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PATROCÍNIO:

www.facesisabelguimaraes.com
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OUTONO, O QUADRANTE TERCEIRO

ASTROLOGIA NA ÚLTIMA CEIA
UMA INTERPRETAÇÃO ESOTÉRICA 

E ASTROLÓGICA DO AFRESCO DE 
LEONARDO DA VINCI - 3ª PARTE
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À direita de Cristo, no lado mais escuro do afresco, ou seja, 
representativo do inconsciente e oculto, aparece o 2º grupo de 
6 apóstolos representando as estações mais frias e sombrias 
do ano. O Sol, marcado pelo equinócio de Outono, começa a 
descer no horizonte terrestre, até atingir o seu ponto mais baixo, 
com a noite mais longa, no solstício de Inverno. Neste primeiro 
trio, marcando o Outono, à direita de Cristo, encontramos, João, 
representando o signo de Balança, Judas Iscariote, representando 
Escorpião, e, Simão Pedro, Sagitário.

João – Balança
À direita, na figura, de cabelos loiros e angelicais, aparece o 
apóstolo João, de elemento Ar no modo Cardinal e regido pelo 
planeta Vénus, representando o signo Balança. Balança tem 
como principais características o equilíbrio e a ponderação, 
sempre com foco em conciliar os opostos, trazendo-os para 

uma convergência, privilegiando a unidade do todo, em vez 
da segregação individual. O principal desafio do arquétipo, é 
igualmente sua maior virtude, ou seja, privilegiar o todo em 
detrimento do seu próprio valor individual, podendo sacrificar 
seus próprios interesses em prol do grupo. Aqui, Da Vinci, 
pinta João quase como uma entidade feminina, havendo 
até quem defenda, que, ao invés de João, é Maria Madalena 
quem está de facto representada ao lado de Cristo. Se 
considerarmos o afresco como uma representação da última 
ceia enquanto simbologia astrológica e não meramente 
religiosa, podemos teorizar que, de facto, é realmente João 
e não Madalena o apóstolo representado. A cúspide de 
Balança, marca, na mandala zodiacal, o ponto charneira, de 
transição entre o dia e a noite, os meses quentes e os frios, 
daí a aparência, não feminina, mas andrógena, do apóstolo 
João. Coincidentemente, ou nem tanto, o glifo representativo 
de Balança, faz lembrar um sol pousado no horizonte. Sendo 
o pôr-do-sol, exatamente, representativo do momento de 
transição entre dia e noite, portanto, simbolizando a energia 
arquetípica capaz de ver luz e sombra em simultâneo, 
ou seja, o ponto de união entre opostos, masculino e 
feminino, consciente e inconsciente, vida e morte. Note-
se que, tal como Cristo, além da pose representada em 
forma de triângulo, as suas vestes aparecem igualmente 
divididas em duas cores, sublinhando esta unificação dos 
elementos opostos, neste caso, Terra, do signo anterior 
Virgem, e Ar, o seu próprio elemento. Enquanto Cristo, 
já como supramencionado, aparece com as mãos como 
sinónimo do doar e do receber, João aparece com as mãos 
entrelaçadas, mais uma vez, simbolicamente reforçando 
a natureza unificadora do arquétipo Balança. É frequente, 
para os mais simplistas, adjetivar o signo de Balança de 
indeciso, mas, em boa verdade, acaba por ser uma visão um 
tanto ao quanto limitante e enganosa, pois, de facto, Balança 
pondera e analisa, pois consegue perceber onde os opostos 
convergem, tal como um rio que sempre será o denominador 
comum entre margens opostas.

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

ESPECIALIDAD
ES

Judas Iscariote - Escorpião 
Ao meio do trio, encontra-se o tão injustamente estigmatizado signo de 
Escorpião, de elemento Água, modalidade Fixa, regido por Marte, na astrologia 
tradicional, e, por Plutão na moderna. Lembremo-nos, antes de tudo, que a 
cena protagonizada na última ceia de Cristo, é retratada após Cristo, diante de 
seus apóstolos, revelar que, de entre os doze, haveria um que o entregaria aos 
romanos. Cristo já sabia a quem se referia, pelo que Judas Iscariote, apenas 
cumpriria sua missão, por Cristo designada. Ver Judas apenas como um 
traidor, é, no mínimo, uma visão simplista de um drama bem mais intrincado 
e complexo. Escorpião e a sua casa 8, entre muitos outros atributos, estão 
associados à sexualidade, ou, se quisermos ser ainda mais contundentes, ao 
ato sexual em si. A igreja católica, no seu mar de preconceitos e tabus, sempre 
tentou reprimir o sexo, apontando-o como algo maléfico e obra do diabo, tendo 
terríveis repercussões no inconsciente coletivo da humanidade, principalmente 
no Ocidente. Na natureza, tanto cósmica como terrena, a evolução acontece 
somente porque a vida acontece, e, por sua vez, a roda da vida, apenas gira por 
fruto da fusão entre opostos, entre o masculino e o feminino, ou seja, através 
do ato sexual… por essa razão, errado não é, olhar para Escorpião e a casa 8, 
como o portal do Zodíaco, pois, sem a sexualidade, as sementes não dariam 
frutos, logo, a evolução cessaria. Curioso é, Escorpião, ser símbolo também de 
morte e renascimento, morte e renascimento que nada mais são que atributos 
da própria roda da vida e do seu girar perpétuo. Será coincidência, Judas 
Iscariote, aparecer associado à morte de Cristo? Julgo que muito dificilmente. 
Cada signo cumpre um papel específico, um desígnio, e, portanto, nenhum 
dos 12, seria completo sem as suas 11 contrapartes. Aqui, Da Vinci, representa 
Judas com um saco de dinheiro numa das mãos, não fosse Escorpião, aquele 
que, astrologicamente, representa precisamente o dinheiro dos outros, e, 
coincidentemente, tal como o signo, Judas foi eleito para gerir as finanças 
enquanto tesoureiro do grupo. Note-se que, o braço de judas derruba o saleiro, 
e o Sal, em termos alquímicos e isotéricos, simboliza o Corpo, ou, se quisermos, 
a Matéria. Ao contrário de Judas Tadeu, Touro, no ponto oposto do eixo que 
ambos partilham, que tende a acumular recursos para si, aqui, simbolicamente 
falando, Judas Iscariote, renuncia à matéria, denotando e elevação do espírito 
sobre o material, como a Águia que, desde o alto, consegue identificar o mínimo 
pormenor no solo abaixo. Consta-se que Judas, a troco de 30 moedas de 
prata, perante os soldados romanos, identifica Cristo com um beijo na testa… 
o célebre “Beijo de Judas”. Mais uma vez, coincidentemente, o escorpião, é um 
animal conhecido por, de frente para as suas presas, atacá-las com a cauda, 
e, nos humanos, quando atacados pelo lacrau, a marca da mordida, muitas 
vezes lembrar precisamente a de um beijo. Judas Iscariote, conhecido por ser 
o apóstolo mais próximo de Cristo, logo, aquele que melhor assimilou seus 
ensinamentos, foi também, incompreensivelmente, o mais estigmatizado e 
mal compreendido dos 12, simbolizando o oculto, o profundo e a capacidade 
de tornar claro e inteligível o que é sombrio e abstrato, reforçando a sua força 
espiritual e transcendental. Perceba-se que, assuntos proscritos, como morte, 
sexo e escuridão, representam apenas partes de um todo complexo, que 
devemos, ao invés de temer, abraçar e integrar… a unificação dos dualismos 
só é possível se feita à luz da sabedoria e introspeção, por vezes, somente 
pelo sacrifício pessoal em prol de um bem maior.

Simão Pedro – Sagitário
À esquerda e por último neste trio, encontramos Simão Pedro enquanto 
signo de Sagitário, de elemento Fogo em modo Mutável e regido pelo planeta 
Júpiter, significador de expansão e temperança. Sagitário é representado por 
um centauro armado de arco e flecha, flecha essa, apontada, precisamente, 
em termos astronómicos, ao buraco-negro massivo que marca o centro 
galáctico para onde toda a matéria estelar converge, espiralando ao redor do 
mesmo. Repare-se que Pedro, tal como a constelação zodiacal, tem o dedo em 
riste apontando a Cristo, o centro, ou seja, apontando o inevitável e derradeiro 
caminho para a verdade una e absoluta. Metade animal, metade humano, 
o centauro representa o potencial humano para transcender acima da sua 
condição animal e bestial… aqui, Da Vinci, evidencia essa mesma característica 
através da adaga empunhada pelo apóstolo. Podemos também intuir que 
a faca pode simbolizar um meio para fazer justiça, contudo, de uma forma 
justa apenas através de um espírito elevado. A faca, aparece apontada para 
trás, como que, um recurso disponível, porém latente. Sagitário é senhor dos 
estudos elevados, a filosofia, a expansão do espírito através da experiência 
e conhecimento. Simão Pedro, foi o apóstolo responsável pela fundação da 
igreja católica, reforçando a característica sagitariana de, alicerçado numa 
fé profunda, defender suas crenças e ideais até às últimas consequências. 
A sombra de sagitário, manifesta-se quando se torna fechado em suas 
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próprias crenças, podendo tornar-se fundamentalista e incapaz 
de perceber que deve aceitar as crenças alheias com tolerância. 
Note-se que Pedro, parece sussurrar ao ouvido de João, aquele 
que pondera de forma equilibrada, como que simbolizando 
a necessidade de equilíbrio de Sagitário e a importância da 
partilha de conhecimento com os demais. Sagitário é sinónimo 
de introspeção e Júpiter de expansão, ora, é somente através da 
capacidade de autoanálise que um será capaz de intrinsecamente 
discernir entre o bestial e o elevado, de forma a decidir o que de 
facto deverá ser expandido, ou não… A sabedoria, só poderá ser 
alcançada através da eliminação da ignorância, e, por sua vez, a 
ignorância só poderá ser eliminada através do conhecimento… 
este é o arquétipo Sagitário.
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aspecto acentua o pragmatismo do arquétipo, muitas vezes 
interpretado como individualismo, ora, pertinentemente, 
a postura do apóstolo, parece transmitir exatamente 
afastamento, exclusão e negação… Capricórnio, até por sua 
forte conexão a Saturno, pode ser considerado como o grande 
sábio do zodíaco, e, o caminho do sábio, faz-se apenas com o 
devido tempo e trabalho, através do aprimoramento adquirido 
ao longo das repetidas lições que a vida concede, portanto, 
só quando perfeitamente integrado o ensinamento, será 
possível que Saturno nos conceda o mérito de passagem 
para o grau seguinte e mais avançado. Capricórnio, preza a 
consistência à instabilidade, a solidez à rapidez, o concreto 
à ilusão, a racionalidade à emoção, pois, por mais que um 
sonhe, o sonho só se materializará, havendo uma boa 
dose de pragmatismo, uma forte noção de realismo e uma 
fria capacidade de resiliência. Em astrologia, sabemos que 
uma casa astrológica é sempre o resultado da casa que lhe 
precede, portanto, a casa 10, de Capricórnio, é fruto da 9, de 
Sagitário… não é de todo ilegítimo, um pensar que será mera 
coincidência, André ser irmão de Simão Pedro, pois, repare-
se, se Pedro, Sagitário, é o que aprofunda os conhecimentos 
mais elevados, o que estuda e ensina, acumulando 
experiência, André, Capricórnio, é o que materializa e torna 
tangível, esses mesmo conhecimentos desenvolvidos pelo 
arquétipo anterior, Sagitário, ou, se quisermos, pelo seu 
irmão, Pedro, dando forma à ideia, realizando no plano físico 
o que foi concebido no abstracto imaterial.

Tiago Maior – Aquário 
No meio do trio, enquanto signo de Aquário, aparece Tiago 
Maior, de elemento Ar na modalidade Fixa, tradicionalmente 
regido por Saturno, e, na astrologia contemporânea, pelo 
planeta Uráno. Aquário rege os grupos e os amigos, e, note-
se, como ao contrário de Tiago Menor, Leão, seu oposto 
no eixo, que aparece de braços abertos puxando para si 
toda a atenção, Tiago Maior, aparece numa postura oposta, 
com um dos braços a tocar Pedro e o outro a tocar André, 
simbolizando convergência e apelando à união, como que 
querendo abraçar o grupo e tornar as diferentes partes numa 
só parte. Aquário, rege o sistema circulatório, e, analisando 
em termos de eixos, é curioso perceber que sendo Leão o 
regente do coração, como ambos os signos, aparentemente 
opostos, se complementam, pois é precisamente o coração 
o orgão responsável por fazer funcionar todo o sistema 
circulatório, bombeando o sangue por todo o organismo. 
Tiago Maior, está representado nos múltiplos caminhos de 
Santiago espalhados pela Península Ibérica, convergindo 
através de variadas artérias para um único ponto geográfico, 
a célebre Catedral de Santiago de Compostela… Pertinente 
é perceber o paralelismo entre os Caminhos de Santigo e o 
Sistema Circulatório, a Catedral de Santiago de Compostela 
e o coração, ou seja, entre Aquário e Leão. Se Leão é símbolo 
de auto-expressão, já Aquário, seu complementar, é sinónimo 
de altruísmo, de olhar para si como parte integrante de um 
todo maior. Ao ser regido por dois planetas, Saturno confere-
lhe a noção de estrutura e rigidez, já Uráno, o ímpeto para 
romper com o pre-estabelecido renovando o que considera 
velho e caduco, que muito convenientemente, poderá já não 
servir o grupo, conferindo um sentido de renovação ao que 
considera estagnado, fazendo do arquétipo, o revolucionário 
do zodíaco. Aquário, até pelo referido anteriormente, é um 
signo bastante complexo, parecendo por vezes até ambíguo 
e contraditório, pois, conciliar a noção de estrutura com a 
de renovação, é bastante desafiador, já que, se por um lado 
as estruturas tendem a resistir à mudança, por sua vez, a 
renovção exige, muitas vezes, que se derrube a estrutura 
antiga para que uma nova possa emergir… gerir esta dinâmica 
exige muita sabedoria, sabendo exata e perfeitamente, quais 
as estruturas que já não servem o bem do todo, e qual o 
momento exato para derrubar paradigmas, reformulando-
os. A sombra do signo Aquário, manifesta-se quando este 

INVERNO, O QUADRANTE QUARTO

Por último, e no canto mais obscuro da sala, encontra-se o trio 
referente ao Inverno. À direita, de mãos abertas e palmas viradas 
para fora, temos o apóstolo André, representando Capricórnio, 
no meio, Tiago Maior, como signo de Aquário, e, por último, à 
cabeceira da mesa, o signo de Peixes, Bartolomeu.

André – Capricórnio
À direita, na figura, o apóstolo André, aparece enquanto signo 
de Capricórnio, marcando o solstício de Inverno, quando o Sol 
se encontra no seu ponto mais baixo relativamente ao horizonte. 
Regido por Saturno, o signo é frio e seco, e, no corpo humano, 
estando associado à pele e sistema esquelético, note-se como 
André é representado de uma forma seca, magra, quase como 
“só pele e osso”. O planeta Saturno, conhecido como o senhor 
do tempo, está associado também, em astrologia, à velhice, e 
aqui, também o apóstolo aparenta ser o mais envelhecido dos 
12, lembrando que a idade traz sabedoria. Considerando a sua 
contraparte no eixo, João, que aparece com as mãos viradas para 
dentro e apontadas ao peito, aqui, André, aparece exatamente 
com mãos ao nível do peito mas, ao contrário de João, o signo 
Caranguejo, com elas abertas mas viradas para fora… se um 
acolhe, o outro rejeita, e André, ao ser representado nesta 
postura, é como que estivesse impondo limites, limites esses, 
precisamente significadores do planeta Saturno. Capricórnio é 
sinónimo de ambição e concretização, aquele que tal como a 
cabra monteza, é capaz de subir a mais íngreme das escarpas 
rumo ao ápex da montanha, aquele que estabelecendo um 
objectivo, só descansa após a concretização do mesmo. Este 

fica preso no seu próprio grupo, negando valores que não 
os seus, acreditando que a sua verdade é a única que deve 
prevalecer, impedindo-o de aceitar os valores de outros 
grupos externos ao dele, ficando, portanto, refém das suas 
próprias crenças, ou seja, contraditóriamente, aquele que 
tem como principal bandeira a revolução e a confraternidade 
da humanidade, pode acabar por manifestar exatamente o 
contrário, isolando-se dentro do seu próprio grupo e sistema 
de crenças, tornando-se regressista em vez de progressista.

Bartolomeu – Peixes
À esquerda e na cabeceira da mesa, encontrámos o apóstolo 
Bartolomeu, como signo de Peixes, de elemento Água, no 
modo Mutável e regido por dois planetas, Júpiter na astrologia 
tradicional e Neptuno na moderna. Peixes é a contraparte 
complementar de Virgem, e, se Virgem é significador de 
racionalidade, Peixes é de intuição. Peixes é ligado ao divino 
e ao súbtil, com poucas amarras ao material, como se a sua 
âncora funcionasse de forma invertida e estivesse realmente 
ancorada aos céus, servindo de elo de ligação entre o 
abstrato divino e o concreto material. A morte do apóstolo, 
por esfolamento após crucificação de cabeça para baixo, 
simbolicamente, aponta esta inversão na sua natureza, com 
a cabeça na terra mas os pés no firmamento. Bartolomeu, 
note-se, é o único apóstolo representado no afresco com os 
pés totalmente iluminados, e, comprovando mais uma vez 
todo o conteúdo esotérico e astrológico contido na obra de 
Da Vinci, sabe-se que o signo de Peixes, rege exatamente 
os pés no corpo humano. Dos 12, o signo de Peixes , talvez 
seja o mais difícil de compreender racionalmente, pois é o 
mais enigmático do zodíaco. O elemento Água é já por si 
moldável, adaptando-se, tal como um rio, aos obstáculos que 
se lhe atravessam no seu curso para o mar, e, sendo Peixes 
de modalidade Mutável, ainda mais adaptável se torna a 
essência do arquétipo… ele interpreta as dualidades como 
um Todo, tendo, ao contrário do virgeniano, dificuldade de 
perceber as diferentes partes fragmentadas que formam 
esse mesmo Todo. No afresco, Bartolomeu, aparece à 
cabeceira, como que à parte da cena e observando todo o 
grupo. Com ambas as mãos apoiadas na mesa, ele parece 
não querer tomar partido nem tirar conclusões mundanas, 
preferindo que a resposta, de forma divina e transcendente, 
surja miraculosamente do nada… por vezes, para  ele, essa 
resposta nunca surgirá, pelo menos de forma concreta e 
racional, pois, para ele, tudo é transcendência. Para o signo 
de Peixes, os opostos são vistos como extremidades de um 
eixo indivisível e não como entidades separadas, sempre de 
natureza complementar apesar de polares. Peixes tende a 
diluir a dualidade numa única essência, podendo demonstrar 

dificuldade para distinguir até, o bem do mal, ou, o certo do 
errado… no fundo, para ele, luz e sombra são apenas atributos 
diferentes de uma mesma coisa. O arquétipo é realmente 
difícil de entender, podendo, muitas vezes, parecer ambíguo 
e até contraditório, mas, ao contrário de ser entendido como 
algo que se rege à parte da ética e leis humanas, deverá 
ser antes interpretado como um signo representativo do 
amor universal e incondicional, percebendo que, para lá dos 
paradigmas e códigos civilizacionais, existem os valores 
divinos e espirituais das esferas mais subtis, regidos por 
valores elevados, onde o julgamento é inexistente e a divisão 
ilusória. Bartolomeu era conhecido por ser tanto sereno como 
tempestuoso… perceba-se, portanto, o seu paralelismo com 
as águas do grande oceano que o caracterizam. O oceano 
tanto pode ser cristalino à superfície como totalmente negro 
na escuridão das suas profundezas, tanto pode ser sereno e 
tranquilo num dia ameno, como temeroso e destructivo nos 
dias de tempestade, mas, no fundo, nunca deixando de ser o 
mesmo oceano, nunca deixando de serem as mesmas águas, 
águas que, apesar de uma mesma essência, são capazes de 
tomar infinitas formas… tudo é ilusório. A sombra de Peixes, 
pode manifestar-se exatamente na incapacidade de perceber 
limites, confundindo o ilusório com o concreto, diluindo 
ambos em suas águas. Tal como para todo e qualquer 
signo, o antídoto estará sempre no arquétipo oposto do 
seu eixo, neste caso, em Virgem, que, tem como principal 
característica, a racionalidade analítica, interpretando o Todo 
como um conjunto infinito de múltiplos e variados detalhes, 
dando-lhe forma através da percepção de limite.

21 janeiro 2023
Lua Nova de Aquário
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CONCLUSÃO
Mais do que mera ferramenta adivinhatória, ou, bússula miraculosamente apontada ao 
Norte do destino humano, a astrologia deve ser antes vista como uma linguagem, rica e 
profunda, repleta de sentido e sentidos, desenvolvida pelo homem, tanto para o seu próprio 
autoconhecimento, bem como, para conhecimento de sua casa, o Universo. O ser humano, 
tal como a vida e seus mistérios, é uma entidade muito complexa, com desígnios enigmáticos 
e propósitos inexplicáveis, muitas vezes, lembrando um ser amnésico, sem memória de 
onde veio, nem rumo de para onde vai, contudo, caminhando em frente todavia, por vezes 
encontrando-se à luz da sabedoria, por vezes perdendo-se na escuridão, caíndo nos abismos 
da ignorância.

A astrologia, com seus arquétipos, alinhamentos e coordenadas, tenta desde o crepúsculo 
da humanidade, elaborar e desenvolver um mapa fidedigno, particular e específico, para  que 
cada um se consiga orientar melhor nesse território vasto e nebuloso, porém comum a todos, 
intitulado de existência. Devemos olhar para cada um de nós como uma impressão digital 
cósmica, única e irreplicável, com a missão de deixar sua própria marca, nessa enigmática 
vasta folha branca a que chamamos vida. Leonardo Da Vinci, sabia disto, e enquanto uma 
das mentes mais geniais da nossa história, impregnou muitas das suas obras com esta 
linguagem simbólica que busca tornar inteligível o abstrato oculto. Quando tratamos de 
interpretar o conteúdo de textos, ditos sagrados, nas várias religiões, não devemos cair no 
erro de integrar os ensinamentos assimilando-os de forma literal, pois, muito mais rico, é 
saber integrá-los de forma simbólica, pois é exatamente através da sua simbologia que 
nos será permitido aproximar mais da real verdade, combatendo desta forma a idolatria e 
superstição. Mais importante do que olhar para a figura de Jesus meramente enquanto figura 
histórica, um santo que deve ser idolatrado, ou, até uma “mascote” propriedade de uma certa 
religião ou credo, ele deve ser interpretado simbolicamente, enquanto manifestação suprema 
do potencial latente e intrínseco ao ser humano, exemplo de superação e aprimoramento 
interior.

Cristo, não é na verdade o seu verdadeiro nome, mas um título, que significa “O Ungido”, 
podendo ser traduzido por, “O purificado”, “O corrigido”, ou, “O melhorado”, aliás, tal como 
Buda, “O Iluminado”. Devemos excluir o fantasma da idolatria, pois, o verdadeiro Cristo, é 
um símbolo arquetípico para a energia que cada um tem de ressuscitar dentro de si, para a 
cada dia e cada experiência se possa tornar numa melhor versão de si mesmo, através de um 
processo de autognose, combatendo a ignorância e alimentando a sabedoria.

Tudo na vida manifestada, tal como no Homem, tem por base a dualidade, e, ao invés de 
olharmos para os opostos como enimigos irreconciliáveis, devemos antes olhar para eles 
como opostos complementares capazes de se nutrir mutuamente. Ao interpretar a Última Ceia 
e a forma como os apóstolos interagem entre si, conseguimos perceber melhor a importância 
da complementaridade ao invés da divisão, percebendo como os signos se complementam 
entre si, pois a luz de um será a sombra do outro, o que um carece o seu oposto carrega, 
enfatizando a importância de perceber os 12 signos como pontas de 6 eixos, pois é exatamente 
na compreensão desses eixos que reside o grande segredo da astrologia, logo da psique 
humana, com Cristo ao centro, o ponto convergente onde os 6 eixos encontram equilíbrio, 
equilíbrio esse, simbólico da capacidade de transcendência do ser humano… o espírito que 
transcende o corpo, a consciência que transcende o instinto, o anjo que transcende o animal.
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*valores apresentados para as 2 edições anuais.
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O ATIVISMO ANIMAL COMO 
CURA INTERIOR NO TEMA 

NATAL - 3ª PARTE

Parte III
Nesta terceira e última parte, iremos concluir o nosso estudo. 
Muito embora se tenha iniciado com a análise da casa VI, uma 
vez que os animais fazem parte integrante das nossas rotinas 
e responsabilidades, e contribuem para o nosso bem-estar, a 
identificação dos significadores Lua, Vénus, Quíron e Vesta 
assume um papel de destaque, não tanto pelo seu posicionamento 
na casa VI, mas, acima de tudo, pela relação entre si, assim como 
os contactos que vão estabelecendo com outros pontos na 
casa VI, regentes da sua cúspide, Virgem ou Mercúrio, de forma 
dinâmica e que reflete o contexto de cada nativo.

6. Conclusões
As ligações da Lua com a casa VI remetem-nos para a forma 
como tudo o que se relaciona com esta área de vida se conecta 
à nutrição da alma do nativo, à emotividade e sensibilidade. 
Esta relação é feita por posicionamento (nativos A, D e G), por 
aspeto com o(s) regente(s) da sua cúspide, em sextil (nativos B 
e H), quadratura (nativos F, J e M), trígono (nativo H), oposição 
(nativo C), ou quincôncio (nativo K), ou ainda por aspeto com 
um planeta, ou ponto astrológico, posicionado na casa VI, por 
exemplo com Plutão, em sextil (nativo F), ou em quincôncio 
(nativo B), com Vesta, também em quincôncio (nativo E), e com 
Úrano, em trígono, (nativo L).
No que respeita o planeta natural da casa VI, e/ ou o seu regente, 
há a registar uma diminuição da frequência dos contactos, 
dispersos um pouco por toda a mandala astrológica. Em quatro 
mapas, nomeadamente dos nativos A, C, I e L, não se verifica 
qualquer conexão. Em seis mapas, a Lua estabelece aspeto com 
um planeta, ou ponto astrológico, numa casa de Virgem, a saber, 
sextil a Júpiter e Marte, no nativo G, e a Saturno, no nativo H, 
quadratura ao MC, no nativo J, e quadratura a Plutão e Úrano, 
conjuntos, no nativo M, trígono a Úrano, no nativo H, quincôncio 
a Plutão, no caso do nativo B, e oposição a Pallas Athenas, no 
nativo K. Finalmente, é possível observar uma Lua posicionada 
em Virgem, nativo F, uma quadratura a Mercúrio, nativo D, e 
um trígono ao Nodo Sul em Virgem, reforçado por um sextil 
a Mercúrio, no nativo E. Na amostra não se regista qualquer 
posicionamento de Mercúrio em Caranguejo, ou na casa IV, mas 
verificam-se três posicionamentos da Lua na casa VI, e uma 
Lua em Virgem. Estes contactos da Lua indiciam a projeção da 

sensibilidade e emotividade destes nativos na sua relação 
com os animais, muito em especial quando se deparam com 
situações de abuso e sofrimento. O seu trabalho, apesar de 
afetar o seu âmbito emocional com grande profundidade, 
alimenta a sua necessidade de nutrir e cuidar com afeto, 
ao mesmo tempo que supre algum vazio emocional, como 
refere o nativo F:

Bem, resumindo... a minha mãe faleceu, eu tinha 16, e fiquei 
sozinha enquanto os meus irmãos foram para casa de minha 
avó (...)
Eu fiquei sempre com a minha cadela, kika, e minha gata, 
Peúga.
Elas foram a minha família, irmãs, fomos unidas até ao fim. 
Todos me abandonaram... menos elas...
Os benefícios são de cura interior, bem... de alargar tudo em 
mim e atingir um patamar de afeto, amor... que poucos veem... 
Eu passei muita coisa má. Elas deram-me esperança de tudo.

De um total de treze, em onze dos mapas em estudo, é 
possível integrar, ainda, a energia de Vénus nesta mesma 
variável, sendo este planeta regente do signo da cúspide em 
5 mapas, e posiciona-se na casa VI em um dos mapas. No 
mapa do nativo A, Vénus não só é regente da cúspide da casa 
VI, como faz uma receção mútua com a Lua. Ambos os astros 
ligam-se entre si por quadratura nos mapas dos nativos D, F, I 
e J. A ligação de Vénus à casa VI faz-se também por meio de 
outros planetas, ou pontos astrológicos, posicionados nesta 
casa, por exemplo a Úrano (nativos B e L), Ceres (nativo E), 
Juno (nativos A e G), Nodo Norte (nativo D), Lua (nativo D), e 
Nodo Sul (nativos F e M). Os mapas dos nativos C, I e K não 
apresentam ligação de Vénus com a casa VI.
Quando observamos a tríade Vénus, Lua e Mercúrio, 
destacamos seis mapas, A, C, D, E F e J, com, por exemplo, 
o posicionamento de Vénus em Caranguejo, a fazer sextil a 
Mercúrio, sendo regente da cúspide da casa VI, no nativo A, 
ou o posicionamento da Lua em Balança, com a conjunção 
de Vénus a Mercúrio, no nativo C, entre muitas outras 
combinações. Há a destacar, ainda, três conjunções de 
Vénus e Mercúrio, nos mapas dos nativos C, D e E, um sextil a 
Mercúrio em Virgem, no mapa do nativo A, e uma quadratura 
à Lua, em Virgem. Esta dinâmica entre Vénus e Lua remete-
nos para o servir com amor ao próximo, de forma familiar, 
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incondicional, empática e protetora. É o amor ágape pela humanidade como um 
todo, e que não exclui os nossos irmãos animais, os quais apenas se encontram 
num grau de evolução menor, como afirma o nativo D, relativamente à motivação 
para o seu trabalho com os animais:

O amor e compaixão que tenho por eles [animais]!

Somente em quatro mapas que compõem o corpus deste estudo não se verifica 
o contacto de Quíron com a casa VI, nomeadamente nos nativos C, E, G e I, e 
somente um destes mapas não apresenta a conexão entre Quíron e o signo de 
Virgem e/ ou o seu regente, mais precisamente no nativo I. Nos restantes mapas, a 
interpretação dos assuntos em Quíron levar-nos-ão, impreterivelmente, à casa VI, 
signo de Virgem e/ou seu regente. Os contactos com a casa VI são estabelecidos 
pelos aspetos de Quíron com planetas, ou pontos astrológicos, lá posicionados, 
como são exemplo os nativos A, B, D, F, H, J, L e M, sendo que os nativos D, F, H, 
K e M apresentam contactos entre Quíron e o(s) regente(s) da cúspide da casa VI, 
maioritariamente em oposição. Para finalizar, em doze mapas, Quíron faz aspeto 
com planetas, ou pontos astrológicos, em Virgem, ou com o seu regente. Quíron faz 
conjunção com Mercúrio no mapa do nativo L, sextil, nos mapas dos nativos G e J, 
trígono, no nativo K, e sesquiquadratura, nos nativos A e F. Com planetas e pontos 
astrológicos em Virgem, Quíron faz sextil, com Ceres, no nativo D, quadratura com 
Saturno, no nativo H, trígono com Júpiter e Marte, neste mesmo mapa, oposição 
com Plutão, nos nativos B, E e M, e com Úrano, no nativo M. O quincôncio ocorre 
uma única vez, com o Nodo Sul, no nativo C. É, sem dúvida, uma variável com 
significativa expressão nos diferentes casos em estudo.
O posicionamento de Quíron no nosso mapa, assim como os seus pontos de 
contacto, que serão também afetados pela sua influência, apontam para uma 
experiência de crescimento, quase sempre marcada pelo sofrimento, mas que 
nos conduz à criação de algo individual e singular, e que nos faz desenvolver o 
autoconhecimento e manifestar exteriormente os nossos dons. É a expressão 
desta sua energia, associada ao serviço aos animais, que nos leva a relacionar essa 
ação com a sensação de realização e a acreditar tratar-se de uma cura, isto é, a 
compensação de algo que sentimos estar em falta, ou mesmo a superação dos 
nossos limites:

Vou continuar a lutar essa luta sem fim...
Muitas vezes inglória... esgotante psicologicamente, fisicamente...
Porque acredito... (...)

Nativo F

Trouxe-me também muita aprendizagem, nomeadamente a aprender 
a lidar com a dor.

Nativo D

É uma fonte de dor e stress.
Nativo G

Em dez dos mapas analisados, Quíron estabelece contacto com Vesta, 
nomeadamente em 3 conjunções (nativos G, H e L), três trígonos (nativos A, C e K), 
duas quadraturas (nativos B e J), e dois sextis (nativos D e F). No caso do nativo E, 
Vesta, apesar de não estabelecer contacto com Quíron, encontra-se posicionada na 
casa VI, em Terra, fazendo quincôncio à Lua. No caso do nativo I, está posicionada 
em Virgem, na casa VI, e, por último, no caso do nativo M, em Gémeos, casa I, a fazer 
trígono a Mercúrio.
A energia que este asteroide acrescenta aos temas de Quíron é de entrega e 
devoção. Por ser a deusa do fogo sagrado, indica aquilo que o nativo considera 
sagrado e para onde é capaz de canalizar a sua capacidade de assumir um 
compromisso, ainda que este lhe pareça muito difícil. Associada à pureza e 
sacralidade, aponta para onde projetamos o nosso fogo sagrado e dedicamos, com 
entrega e abnegação, a nossa energia sem nenhum interesse material. É também o 
nosso conforto e domínio, usado em sacrifício, em prol de algo maior com qual nos 
comprometemos, apesar das dificuldades.

Não o vejo como um trabalho. Vejo como um instinto superior, algo que não se 
define. Apenas sei que o devo fazer.

Nativo F
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Assim, a replicação desta matriz, seguindo estes quatro 
indicadores, Lua, Vénus, Quíron e Vesta, poderá permitir 
identificar o potencial de cura que o trabalho com os 
animais constitui para o nativo, desde que se evidencie 
um padrão de diálogo/contacto entre estas energias, 
bem como a ligação à casa VI. Se tomarmos como 
exemplo o mapa de nascimento de Brigitte Bardot, cujo 
ativismo animal é sobejamente conhecido, conseguimos 
identificar a Lua conjunta a Quíron, na casa VI, em Touro, 
o que indicia uma profunda ferida relacionada com a 
falta de nutrição emocional e sentido de pertença, que 
BB soube projetar no seu trabalho de proteção animal, o 
que lhe permitiu ser genuína e sentir-se plena. Há ainda 
a salientar que esta conjunção faz uma sesquiquadratura 
a Mercúrio, em Balança, casa X, reforçando o regente 
Vénus, e apontando para uma grande exposição pública 
deste trabalho pelo uso da comunicação e imagem, 
assim como a sua necessidade de valorização e 
reconhecimento pelo público. O quincôncio da conjunção 
a Vesta, em Escorpião, casa XI, por seu turno, remete-nos 
para a forma como Brigitte Bardot é capaz de, através 
deste ativismo, recriar-se e ressignificar-se, atendendo 
sempre a um objetivo maior, nomeadamente fazer a 
diferença no coletivo, ao partilhar os seus ideais e viver 
uma experiência alternativa às disponibilizadas pelos 
modelos sociais.
É pela conjugação dinâmica destas energias, expressas na 
área de vida representada pela casa VI, sem se deixar de 
atender ao mapa como um todo, que se poderá identificar 
um padrão que se reporta à luta pela defesa dos animais 
como um mecanismo de compensação face a uma ferida 
emocional. Um aspeto a aprofundar, num estudo futuro, 
poderá ser o estudo da natureza desta mesma ferida por 
forma a tentar estabelecer, por exemplo, uma relação de 
causalidade.
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Parte da Fortuna na Casa VIII e em Escorpião
Casa VIII
A sua maior alegria é por meio da transformação guiada pelos 
valores dos outros. Sua realização pessoal encontra-se nos 
seus processos de regeneração, na profunda introspeção e na 
investigação dos mistérios básicos da vida. A sua Felicidade e 
bem-estar dependem da capacidade de desprendimento e da 
flexibilidade às mudanças e transformações sucessivas que 
surgem no seu destino. 

Escorpião
A procura da felicidade e a integração da personalidade está 
interligada com a questão do uso adequado do poder. A sua maior 
alegria é por meio da regeneração e transmutação das energias 
sexuais fortes no plano físico, em poderes espirituais mais 
elevados. De perceção aguçada, deve mergulhar profundamente 
e intensamente nos mistérios, no desconhecido, com paixão, 
abandonando hábitos e comportamentos destrutivos, renovando-
se a cada instante.

Celebridade com Parte da Fortuna em Escorpião: Papa João 
Paulo II
Papa João Paulo II (1920-2005) foi papa da Igreja Católica, 
até à sua morte, onde teve um dos pontificados mais longos e 
certamente o mais popular de todos os tempos.
Com Sol em Touro, Lua em Gêmeos e Ascendente em Balança, 
resulta numa PF a 2º35’ de Escorpião na casa I. Indicando 
que encontrava a sua maior alegria e prosperidade pelo 
entendimento de si mesmo, expressando a sua personalidade, 
com habilidade de olhar o mundo pela sua própria visão e não 
só pela dos outros, de forma apaixonada, intensa e enigmática, 
com forte ligação ao desconhecido. O regente da PF, Plutão 
encontra-se em Caranguejo na casa IX, que realça a sua posição 
de autoridade como Papa, de forma a querer levar aos outros 
proteção e transformação. João Paulo II foi creditado como 
sendo fundamental para derrubar o comunismo no Centro e 
Leste europeus. Também evidenciado por Marte corregente da 
sua PF, que está em Balança na casa XII/I (conjunto ao Asc.) que 
lhe conferia uma personalidade lutadora, com forte sentido de 
justiça e diplomacia. Manifestando a sua coragem e resistência 
com que enfrentou desafios políticos e viagens aos locais mais 
remotos do mundo.
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PARTE DA FORTUNA
 A FAMOSA PARTE ÁRABE 

- 3ª PARTE

Outros famosos com Parte da Fortuna em Escorpião:
Carl Jung (casa IX) • Joan of Arc (casa IV) • Brad Pitt (casa 
XI) • Walt Disney (casa III) • Bruce Lee (casa XI) • Leonardo 
Dicaprio (casa II) • Oscar Wild (casa III)
 

Parte da Fortuna na Casa IX e em Sagitário
Casa IX
A sua maior realização é através da descoberta e do 
compartilhamento da “verdade” e sabedoria, expandindo 
a sua consciência e sua compreensão do Universo. 
Procurando uma compreensão maior da vida, uma realidade 
cósmica acima da existência mundana experimentada em 
relacionamentos rotineiros. Encontra enorme alegria no 
aprofundamento de estudos ou conhecimentos superiores, 
viagens longínquas, para conhecer e entender novas e 
diferentes culturas, como em áreas filosóficas e religiosas.

Sagitário
A felicidade e a boa sorte são encontradas na expansão 
dos seus horizontes, na necessidade de liberdade, numa 
perspetiva mais ampla, tanto no plano físico como mental, 
evitando situações limitantes. Vendo a vida de uma 
forma otimista, honesta, aventurando-se, sendo assim 
feliz sempre que vai além dos seus limites, valorizando os 
ideias e conhecimentos, na busca de uma fé e sabedoria 
transcendental.

Celebridade com Parte da Fortuna em Sagitário: James Dean 
James Dean (1931-1955) foi um ator norte-americano que se 
tornou um ícone do cinema, e morreu novo, aos 24 anos num 
acidente de carro. 
De Sol em Aquário, Lua em Escorpião e Ascendente em 
Carneiro, a sua PF encontra-se por isso a 29º03’ de Sagitário 
na casa IX.  James encontrava a sua prosperidade através da 
sua expansão de consciência e viagens longínquas (tanto 
físicas quanto da mente). O que lhe dava satisfação era a 
liberdade e aventura na sua vida, em ultrapassar os seus 
limites, evidenciado pela sua personalidade de Carneiro, e da 
sua paixão por carros e motas velozes e alta velocidade. Sentia 
alegria na valorização, de forma mais controlada, naquilo que 
construía e podia levar ao outro, como a sua carreira de ator 

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

que levava muito a sério e lhe trazia uma grande realização pessoal (PF conjunto a 
Vênus e ao Meio do céu em Capricórnio). Sendo Júpiter em Caranguejo na casa IV, o 
regente da sua PF, mostra que a sua alegria estava conectada aos seus ideais e fé, 
que eram fortemente enraizados à sua família e às tradições, e mais em concreto à 
sua mãe pois era muito próximo a ela, foi uma figura crucial na sua vida, que morreu 
quando ele tinha cerca de 9 anos de idade, facto que o marcou profundamente.

Outros famosos Com Parte da Fortuna em Sagitário:
António Guterres (casa XII) • Sigmund Freud (casa II) • Elon Musk (casa X) • Jane 
Austen (casa III) • Colin Farrel (casa XI) • Jennifer Aniston (casa III) • Bruno Mars (casa 
X)

Parte da Fortuna na Casa X e em Capricórnio 
Casa X
A felicidade está conectada com carreira, em encontrar o seu lugar na sociedade. 
Este nativo realiza-se nas metas específicas, que selecionou e definiu para si mesmo. 
Onde há um desejo de ser aceite pela comunidade e por aqueles que estão em 
posições de autoridade, mas também pode trazer posições de responsabilidade e 
autoridade para o nativo, refletindo uma habilidade de cuidar e guiar outras pessoas.

Capricórnio 
A sua realização está intimamente ligada à contribuição que pode dar à sociedade. 
Alcança a sua maior alegria quando consegue que a sua vida assuma forma e 
estrutura definidas, tomando atitudes para a concretização de algo, trazendo-lhe 
resultados concretos. Obtém sucesso por meio de trabalho árduo, determinação 
e cumprimento de objetivos de longo prazo, assumindo responsabilidades, como 
uma posição de liderança. Encontra a sua realização pessoal de forma ambiciosa, 
sendo realista, tradicional, perseverante, paciente, aprendendo com os erros, não 
deixando que o medo e as dúvidas interfiram no seu propósito. 

Celebridade com Parte da Fortuna em Capricórnio: Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche (1844-1900) foi um filósofo, escritor e crítico alemão que exerceu 
grande influência no Ocidente.  Nietzsche tem o Sol em Balança, Lua em Sagitário e 
Ascendente em Escorpião, que nos leva a uma PF a 16º09’ de Capricórnio na casa II. 
Indicando que encontrava a sua prosperidade pela segurança material e valorização 
pessoal. De forma estruturada e disciplinada, sentindo alegria pela contribuição do 
que podia deixar à sociedade. Saturno na casa II, sendo o regente da PF, e da própria 
casa, evidencia o esforço e o trabalho árduo nessa área de vida, mas que é facilitado, 
pois a PF lhe dá “sorte” neste setor e também Saturno em Aquário encontra-se em 
domicílio. E também sugere que o benefício e alegria da PF está associado às ideias, 
conceitos, pensamentos profundos e abstratos. Saturno também é corregente 
da casa III, e foi realmente através da sua comunicação escrita, através das suas 
obras, a mais conhecida “Assim Falou Zaratustra”, que obteve os recursos e a sua 
realização pessoal.

Outros famosos com Parte da Fortuna em Capricórnio:
Bob Dylan (casa I) • Victor Hugo (casa III) • Prince Willian (casa I) • Tim Burton (casa 
VIII) • Nelly Furtado (casa I) • Jonh Fitzgerald Kennedy (casa IV) • Dane Rudhyar (casa 
I)

ASPETOS
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Parte da Fortuna na Casa XI e em Aquário
Casa XI
Obtém prosperidade e sucesso essencialmente por meio das 
amizades, das relações humanas, e em grupos e associações 
que partilhem dos seus ideais. Sente felicidade quando cultiva 
o senso da coletividade, tornando-se consciente da evolução 
do Homem, buscando caminhos diferentes e novas soluções, 
priorizando a inovação e o inusitado.  O nativo procura a alegria 
na esperança e nos sonhos, transformando a inspiração em 
realidade, de forma a levá-los ao coletivo.

Aquário 
Alcança felicidade e sucesso por meio da liberdade e do desapego 
das restrições, sendo capaz de experimentar tudo o que existe 
fora dos limites da sociedade estabelecida. O nativo é liberal em 
ideias sociais e não convencional em atitudes. Obtém sucesso 
quando se dedica a atividades humanitárias e se concentra em 
movimentos progressivos, e em levar as coisas adiante. Alcança 
a sua realização pessoal de forma original, tendo uma visão 
futurista, sendo visionário, pronto a mudar e renovar.

Celebridade com Parte da Fortuna em Aquário: Stephen Hawking
Stephen Hawking (1942-2018) foi um físico inglês que apesar de 
paralisado por uma doença degenerativa, se tornou celebridade 
por produzir algumas teorias fundamentais da física moderna.
De Sol em Capricórnio, Lua em Virgem e Ascendente em Balança, 
resulta na PF em 23º52’ de Aquário na casa IV. Nos mostra 
que Hawking encontra sua maior alegria no seio familiar, com 
necessidade de cultivar e estabelecer as suas origens, raízes, e 
ligações emocionais, para sustentar o crescimento futuro na sua 
carreira e o seu papel no seio da sociedade. Sendo os regentes da 
PF, Úrano (casa VIII) e Saturno (casa VII/VIII) conjuntos em Touro, 
indica que obtém a sua prosperidade de forma original ligado a 
ideias sociais e inovadoras, pelas suas investigações científicas 
profundas do desconhecido, com mudanças estruturadas e 
lentas, com muita persistência, ligando o tradicional ao novo, 
que lhe trazia uma enorme valorização à sua realização pessoal 
(Saturno conjunto à PF). Factos enaltecidos pelas grandes 
mudanças que Hawking trouxe à ciência pelas suas complexas 
teorias, nomeadamente a descoberta da radiação dos buracos 
negros, por sua contribuição à física quântica e seus estudos 
sobre a origem do universo. Deixou um legado de inúmeras obras 
escritas sobre as suas descobertas, evidenciado por Saturno 
também ser o regente de Capricórnio intercetado na casa III 
(com o seu Sol e Mercúrio), casa dos estudos e da comunicação 
escrita e falada.

Outros famosos com Parte da Fortuna em Aquário:
Bert Hellinger (casa I) • Adele (casa IX) • Karl Marx (casa I) • Bill 
Gates (casa VIII) • Maria Callas (casa II) • José Saramago (casa 
XII) • Harry Styles (casa IV)

Parte da Fortuna na Casa XII e em Peixes
Casa XII
Aqui encontra a realização pessoal através do entendimento 
do seu ser interior, sentindo-se em união com o universo, 
com a existência de uma realidade única. Explorando a sua 
espiritualidade, com desejo de compreender as forças invisíveis 
que movem o universo, onde precisa de um pouco de reserva e 
isolamento para conseguir isso.  Encontra a sua felicidade e boa 
sorte na ajuda ao próximo, estando conectado com o sentimento 
coletivo, onde há a necessidade de que a pessoa flua com os 
acontecimentos e as emoções sem se identificar com elas, 
permitindo assim o desenvolvimento do amor impessoal. 

Peixes
O nativo experimenta a poderosa intuição e harmonia com 
as forças cósmicas. A sua felicidade vem pelo altruísmo, 

sensibilidade, pela imaginação artística, com 
habilidade psíquica elevada. Abrindo-se para 
outras dimensões da vida e outros planos, com 
uma visão interior e fé na humanidade e no 
universo, fluindo com ele, desprezando as cosias 
de menor importância, onde há um ávido desejo 
de conquistar mundos novos.

Celebridade com Parte da Fortuna em Peixes: Amy 
Winehouse
Amy Winehouse (1983-2011) foi uma cantora, 
compositora e multi-instrumentista britânica, 
conhecida por seu poderoso e profundo contralto 
vocal e por sua mistura eclética de gêneros 
musicais, que acabou por falecer, aos 27 anos 
vítima do uso abusivo de drogas. Amy tinha Sol 
em Virgem, Lua em Capricórnio e Ascendente em 
Gêmeos, que lhe conferia uma PF a 8º30’ de Peixes 
na casa X/XI. Encontrava a sua realização pessoal 
e prosperidade material pela sua espiritualidade, 
concretizando os seus sonhos e fantasias pela 
sua vocação (casa X) através dos grupos e 
amigos (casa XI). E foi através de um amigo, Tyler 
James, que mostrou uma fita demo de Amy a 
uma gravadora e ela foi contratada pela Island/
Universal, impulsionando assim a sua carreira 
artística. Amy acedia à sua PF de forma intuitiva 
e artística, sendo que foi através da música que 
levou a sua contribuição e deixou a sua marca 
no mundo. Obtinha benefícios ao entender o seu 
interior, explorando a sua fé onde precisava de um 
pouco de isolamento para conseguir isso. Essa 
alegria vinha da inspiração artística e aventuras 
transcendentes que procurava nas suas relações 
sociais, amorosas e parcerias (regente da PF, 
Neptuno em Sagitário na casa VII), e ainda pela 
expansão de forma diferente dos seus horizontes 
e necessidade de viagens mentais e físicas 
a diferentes culturas no seu trabalho diário 
(corregente da PF, Júpiter em Sagitário na casa 
VI conjunto a Úrano). Deste modo, a sabedoria 
e espiritualidade que aprendia com as suas 
experiências, nos seus relacionamentos e serviço, 
de forma a levar esses frutos para um plano 
mais transcendente na sua doação ao coletivo, 
permitiam-lhe assim aceder aos benefícios da sua 
PF.

Outros famosos com Parte da Fortuna em Peixes:
Mary Shelley (casa X) • Oprah Winfrey (casa II) • Liz 
Greene (casa IV) • Nina Simone (casa I) • Elizabeth 
Taylor (casa III) • Paul Walker (casa VII) • Nicolas 
Cage (casa III)
 

CONCLUSÃO
A pesquisa e realização deste Projeto de Trabalho Final (PTF), 
permitiu-me solidificar os conhecimentos aprendidos no decorrer 
do curso e aprofundar os conhecimentos sobre a Parte da 
Fortuna, como sendo uma Parte Árabe, entendendo melhor o seu 
fundamento, como também uma melhor compreensão da sua 
interpretação e importância no Mapa Astrológico.
Entendo que, sobre este tema, que remonta a tempos muito 
antigos, ainda existe algumas divergências na visão e no uso da 
Parte da Fortuna.
Contudo, a PF, é um ponto de harmonia, e está baseada no 
plano físico, representando os traços que um indivíduo precisa 
para desenvolver essencialmente a sua prosperidade material, 
realização pessoal e vocação, onde dá ao indivíduo uma sensação 
de sucesso, alegria, satisfação e “boa sorte” na área de vida 
onde ela se encontra. Isto se, o indivíduo, souber trabalhar o seu 
Ascendente, Sol e Lua, e principalmente se investir nas energias 
do signo e casa onde se encontra a PF, tanto quanto o seu regente 
como todas as suas ligações. Só assim o indivíduo consegue 
aceder aos seus benefícios e sentir essa realização pessoal. 
Sendo também importante o nativo estar disposto a aprender e 
a expressar as qualidades mais positivas do signo oposto à PF, 
se assim for, estará a eliminar os obstáculos que, de outro modo, 
impediriam a expressão mais elevada da Parte da Fortuna.
Na análise dos doze exemplos das celebridades que mencionei, 
fazendo a correlação com os conhecimentos públicos da vida dos 
mesmos, é evidente uma grande correlação da PF com a obtenção 
de recursos materiais, através das suas carreiras profissionais ou 
de grandes feitos, obtendo a realização pessoal que muitos, a meu 
a ver alcançaram, outros tiveram um vislumbre, e outros ainda a 
procuram.
Concluo assim, que este ponto, que não é absoluto, ou seja, é 
sempre necessário ver o Mapa Natal como um todo, mas a Parte 
da Fortuna fornece informações demasiado importantes sobre 
o indivíduo que devem ser valorizadas. Analisando este ponto 
a fundo, dá-nos claramente uma visão do entendimento do que 
nos traz felicidade e realização tanto material como pessoal neste 
plano.

Muito Obrigado por esta viagem cósmica!

7 março 2023
Lua Cheia de Virgem
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