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ASTROLOGIA – Linguagem de Luz 
 
 
O QUE É (E NÃO É) A ASTROLOGIA 
 
Se está a ler este E-book é porque saberá que a Astrologia está 
muito longe de ser aquela generalização comum que vemos 
nalgumas revistas, jornais e outros meios de comunicação. 
 
Mas então o que é a Astrologia? 
 
A Astrologia é um conhecimento estruturado que foi desenvolvido ao 
longo de milénios e que relaciona ciclos celestes com eventos 
terrestres.  
 
Apesar de se basear em observações reais de posições astronómicas 
de planetas e estrelas é sobretudo uma linguagem interpretativa de 
cariz metafísico. Astro-logos significa o “estudo dos Astros”. 
 
Na actualidade, a Astrologia (Ocidental) é como uma ciência suprema 
de integração, no sentido em que reúne diversas disciplinas, em 
particular: a Astronomia; a Filosofia; a História; a Matemática; a 
Mitologia; a Sociologia; e a Psicologia. 
 
Não deve ser definida como ciência exacta uma vez que é uma ciência 
humana de grande riqueza simbólica.  
 
Hoje em dia, a sua principal função é a de promover a expansão da 
consciência humana, através de um sentido de ordem filosófica que 
interpreta o significado da vida, num quadro integrado e holístico. 
 
 
PORQUÊ SABER DE ASTROLOGIA 
 
Mas, perguntará você, num sentido prático quais os benefícios 
mais especiais em estudar Astrologia? 
 
São inúmeras as vantagens e os benefícios em se estudar Astrologia, 
de tal modo, que deveria fazer parte dos programas curriculares do 
ensino público: 
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A. Perspectiva global e integrada da vida (360º) 
 
É uma ciência que consegue sintetizar numa imagem todas as 
múltiplas áreas de vida de um indivíduo e a sua relação numa visão de 
360º, numa perspectiva evolucionista e integrada.  
 
Através do estudo de um mapa astrológico de um ser humano é 
possível conhecer: dinâmicas psicológicas e familiares desde a 
gestação, nascimento e infância; padrões afectivos e relacionais; perfis 
vocacionais e de realização; metabolismo energético e fisiológico; 
ciclos de transformação e desenvolvimento, entre muitos outros 
factores. 
 
B. Auto-consciência 
 
É uma disciplina inestimável no sentido do auto-conhecimento, 
podendo esclarecer profundamente cada indivíduo nas suas questões 
mais existenciais, libertando-o de um conjunto de padrões 
inconscientes e ineficazes de acção e propondo alternativas de 
realização. 
 
C. Consciência Relacional 
 
Por outro lado, permite ampliar de modo extraordinário a consciência 
que temos das outras pessoas à nossa volta, da sua essência e 
motivação de vida, o que inevitavelmente traz uma melhoria muito 
significativa da qualidade dos nossos relacionamentos: profissionais, 
pessoais, familiares e, sobretudo, afectivos.  
 
D. Consciência Social e Colectiva 
 
Uma vez que proporciona uma visão Macro da vida, permite ainda 
conhecer os grandes ciclos sociais e colectivos que balizam a 
civilização, dando significado para os diversos ciclos de mudança que a 
sociedade atravessa.  
 
Questões políticas, sociológicas ou económicas poderão ser melhor 
entendidas ou optimizadas com o estudo dos grandes ciclos 
planetários. 
 
E. Gestão e Calendarização Profissional 
 
Numa perspectiva utilitária, pode tornar-se também um auxiliar precioso 
na gestão do calendário profissional, uma vez que permite identificar 
períodos naturalmente mais férteis para determinadas acções.  
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Ainda hoje, a sabedoria popular reconhece quais as melhores lunações 
e alturas do ano para plantar certo tipo de culturas no solo. 
 
F. Realização Pessoal 
 
Em suma, em particular com o apoio de um profissional da área, a 
Astrologia pode tornar-se uma ferramenta fundamental na orientação e 
compreensão das mudanças de vida em direcção a uma maior 
realização e felicidade de cada indivíduo. 
 
 
EXISTEM PROVAS “CIENTÍFICAS” 
 
Mas se a Astrologia é tão útil quais as provas científicas da sua 
validade? 
 
É um dado consensual que as fases da Lua estão associadas 
directamente a determinados ciclos da natureza, como o ciclo das 
marés, o ciclo menstrual das mulheres, ou o ciclo de ovulação de 
diversas espécies de animais. 
 
É também uma evidência de senso comum que no Verão a disposição 
das pessoas é geralmente mais alegre e relaxada do que no Inverno, 
em que a tendência é para a retracção e para uma certa tristeza. 
 
Embora desde sempre toda a calendarização social e agrícola esteja 
elaborada em função dos ciclos do Sol e da Lua, ainda não existem 
trabalhos estatísticos suficientemente elaborados para validar 
“cientificamente” todos os inúmeros princípios interpretativos descritos 
na Astrologia. 
 
A investigação mais conhecida neste domínio coube ao francês Michel 
Gauquelin, nos anos 70, que provou estatisticamente a correlação 
significativa entre a posição dos planetas na altura do nascimento de 
milhares de celebridades e as suas profissões.  
 
Porém, este foi dos poucos trabalhos que respeitou as regras da 
Astrologia na elaboração da metodologia de pesquisa e teste.  
 
Muitos trabalhos foram já realizados para validar (ou invalidar) o 
argumento simplista: “signo solar = personalidade”, algo que a 
Astrologia séria não assume, nem considera válido.  
 
Existem muitos outros factores astrológicos para além do chamado 
“signo” solar (como o Ascendente, Lua, etc), a considerar para se 
definir “astrologicamente” um perfil de personalidade. 
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Para além do dia e mês de nascimento, os factores astrológicos 
individuais estão dependentes também da hora exacta de nascimento, 
um dado nem sempre fácil de encontrar, o que dificulta a investigação e 
prova cabal dos argumentos astrológicos no seu conjunto. 
 
Para que sejam realizados testes estatísticos suficientemente 
irrefutáveis aos olhos da comunidade científica, teremos que esperar 
alguns anos para que metodólogos que dominem igualmente 
Estatística, Psicologia e Astrologia se disponham a esta missão.  
 
Importa lembrar também que mesmo os argumentos mais consistentes 
jamais serão “ouvidos” por cientistas que têm já uma aversão 
absolutamente emocional ao tema, pelo preconceito que criaram 
através das divulgações simplistas do mesmo na comunicação social. 
 
A Física actual tem, contudo, chegado a conclusões sobre o 
funcionamento do Universo que validam os princípios gerais da 
Astrologia: a Teoria do Todo, a noção de que existe uma grande 
realidade interdependente, em que o geral e particular são espelhos 
mútuos. 
 
Nesse respeito, o princípio fundamental da Astrologia é o da correlação 
entre o Microcosmos – o ser humano – e o Macrocosmos envolvente – 
o sistema solar. 
 
O que implica que o estudo da Astrologia é o estudo do ser 
humano com o Universo que o envolve e que reflecte 
precisamente a sua própria grandiosidade e divindade, enquanto 
ser imenso e poderoso. 
 
 
O QUE É O MAPA ASTROLÓGICO 
 
Em que consiste, então, o Mapa Astrológico? 
 
A carta astrológica é um diagrama representativo das posições 
relativas dos astros no céu num determinado momento, e na 
perspectiva de um dado local. 
 
A visão da posição do Sol e dos planetas nos pontos cardeais muda a 
cada minuto que passa, e conforme a posição geográfica em que 
estamos localizados. 
 
Por isso se diz que a cidade de nascimento e a hora de nascimento são 
factores que influenciam a carta astrológica.  
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Efectivamente, dois indivíduos que tenham nascido no mesmo instante 
mas em países e continentes diferentes terão um mapa astrológico 
com posições diferentes dos astros. 
 
Por exemplo, um dos indivíduos poderá ter nascido de dia e o Sol 
estará posicionado acima da linha do horizonte enquanto o outro 
poderá ter nascido de noite e, então, o Sol estará abaixo do horizonte. 
 
E o mesmo acontece com pessoas que nasceram no exactamente no 
mesmo dia, mas em horas diferentes. A perspectiva da posição dos 
planetas muda. 
 
Mais precisamente, a carta astrológica é um bilhete de identidade 
cósmico que contém informação codificada e sintetizada sobre 
todo o nosso ser e, em particular, sobre os nossos maiores 
desafios e potencialidades. 
 
No mapa está representado todo o nosso potencial enquanto seres de 
Luz, enquanto Deuses, uma vez que os astros representam 
precisamente partes de nós num Universo inteiro, completo e auto-
sustentável ou seja, num Todo. 
 
Por exemplo, o planeta Vénus no mapa simboliza o nosso potencial 
enquanto seres amados, sedutores, afectuosos, bonitos e românticos. 
Significa o que apreciamos no Amor, como amamos e como queremos 
ser amados pelos outros seres humanos, em geral. 
 
A posição do Sol é de enorme importância também uma vez que 
indica precisamente o nosso grande potencial de Luz enquanto 
heróis da vida, seres majestosos, radiantes e muito felizes.  
 
Digamos que o nosso propósito maior de vida e de consciência estará, 
em grande medida, associado à posição do Sol no céu – mais 
concretamente no diagrama das 12 casas - na altura do nosso 
nascimento.  
 
Resumindo, poderemos acrescentar que o mapa astrológico consiste 
fundamentalmente na interacção entre três grandes factores:  
- os astros – as forças e actores principais;  
- os 12 signos – os papéis que representam (a sua roupa);  
- e as 12 casas – as áreas de vida em que actuam. 
 
Numa metáfora, podemos considerar que todo o mapa astrológico 
é como um Palácio de Luz, representando a nossa viagem de 
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consciência, a arquitectura psicológica do nosso ser, a estrutura 
da nossa vida como um todo. 
 
As Casas são as divisões do Palácio como, por exemplo, a sala de 
jantar, o quarto, o escritório, entre muitas outras.  
 
Os Signos são as energias que decoram cada divisão como, por 
exemplo, peluches, troféus de caça, mobília antiga, etc. 
 
Os Astros (ou Planetas) são os inquilinos e habitantes, a família 
completa que vive nesse Palácio.  
 
A Lua representará a “Mãe”, o nosso lado protector e querido; Marte 
será o “Guerreiro”; Mercúrio será o “Engenheiro”, e cada um dos astros 
viverá numa divisão (a Casa astrológica), por sua vez envolvida em 
determinada energia, ambiente ou decoração (o Signo). 
 
Neste E-book, dedicamo-nos especialmente a entender o que são as 
12 Casas astrológicas. 
 
Como faço para calcular e saber qual o meu Mapa Astrológico? 
 
Como referido anteriormente, precisa de saber data, hora e local de 
nascimento. 
 
Se não souber uma hora precisa de nascimento (nem os seus pais), 
então deverá encontrar na sua certidão de nascimento uma indicação 
desse dado.  
 
Não sendo necessariamente fiável a 100% será o melhor indicador 
possível e, na maior parte dos casos, com uma margem de erro inferior 
a meia hora.  
 
A maioria das horas de nascimento arredondadas estão adiantadas o 
que quer dizer que caso tenha nascido às 16h, por exemplo, o mais 
natural é ter nascido entre as 15h40 e as 16h10.  
 
Ou seja, conte com uma margem de erro de meia hora, com 20 
minutos antes e 10 minutos depois da hora registada caso seja uma 
hora terminada em “00 min” ou “30 min”. 
 
Se for português e não encontrar a sua certidão, poderá procurá-la na 
Conservatória do Registo Civil da freguesia de residência da sua mãe, 
na altura do nascimento. 
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Uma vez que tenha esses dados poderá calcular o seu mapa 
gratuitamente no website www.astro.com. 
 
No anexo no final deste E-book, terá as indicações práticas de como 
proceder para obter o mapa nesse website. 
 
 
 

AS 12 CASAS – Visão da Vida 
 
 
A generalidade das pessoas já ouviu falar sobre os 12 signos. Mas 
sabia que de igual ou mais importante ainda é saber quais são as 
12 casas? 
 
Como explicado anteriormente, um mapa astrológico é como um 
Palácio de Luz onde habitam personagens – os planetas – e actuando 
em determinadas divisões do mesmo. 
 
Digamos que os astros são desafiados a manifestar o seu poder 
enquanto Deuses, em particular, na área de vida em que estavam 
colocados no instante do nosso nascimento. 
 

Diagrama A – As Casas e os Pontos Cardeais 
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A cada 24 horas o Sol gira em torno do nosso espaço circundante, 
atravessando as quatro direcções cardeais: Oriente (ou Leste); Sul; 
Ocidente (ou Oeste); Norte. 
 
Em conjunto com o Sol, também a posição dos planetas gira cerca de 
360º, na nossa perspectiva, ao longo de um dia. 
 
As Casas astrológicas são simplesmente a divisão dos quatro 
quadrantes definidos pelos quatro pontos cardeais da rosa dos ventos, 
em doze fatias iguais. 
 
De certo modo, as Casas funcionam como o mostrador de um relógio. 
Se tiver nascido perto das 16h, a meio da tarde, por exemplo, o seu Sol 
estará localizado algures na oitava casa do Palácio. 
 
Se tiver nascido a seguir ao nascer do Sol, como 9 da manhã, o seu 
Sol estará posicionado na Casa 12, ou bem próximo, dependendo do 
país e época do ano em que nasceu.  
 
Se tivermos como referência a cidade de Lisboa e o início da Primavera 
as horas associadas à posição do Sol em cada casa serão 
aproximadamente as indicadas no diagrama B. 
 
 

Diagrama B – Horas aproximadas da posição do Sol nas Casas, 
para Lisboa, no início da Primavera 
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Voltando a um dos exemplos anteriores em que duas pessoas 
nasceram no mesmo dia, mas em horas diferentes, reparemos na 
diferença entre duas pessoas nascidas com apenas 4 horas de 
diferença, por exemplo, num dia de Lua Cheia.  
 
Verifique quais as posições da Lua e do Sol em ambos os casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como é possível observar, no primeiro caso (14h30 – início da tarde) o 
Sol está posicionado na Casa 9 (e a Lua na Casa 3) enquanto que o 
segundo caso, cerca de 4 horas depois (18h30 – final da tarde) o Sol 
está localizado na Casa 7 (e a Lua na Casa 1). 
 
Em termos interpretativos a diferença corresponde a dizer algo do tipo 
que no caso C1 o propósito de consciência e de vida passa muito por 
estudar e viajar (Sol na casa 9) enquanto que no caso C2 passa por 
desenvolver relacionamentos pessoais de grande alegria (Sol na Casa 
7). 
 
À casa está associado um significado e um determinado tipo de 
experiências de vida. 
 
Para além do Sol e da Lua teremos astros posicionados em diversas 
outras casas. A ideia é que os astros são como luzes ou lâmpadas que 
deveremos acender nessas zonas, para sermos pessoas mais felizes, 
completas e realizadas.  
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Casas onde temos astros posicionados são áreas não 
necessariamente fáceis de viver, mas onde temos os maiores 
desafios de consciência, aprendizagem, energia e poder ao longo 
da vida.  
 
Por assim dizer são áreas prioritárias de alavancagem e 
desenvolvimento, objectivos prioritários de expressão da personalidade 
para sermos Deuses olímpicos. 
 
As casas onde não estão astros posicionados não serão menos 
relevantes, apenas não são prioritárias em termos da nossa evolução e 
transcendência.  
 
De todo o modo, para potenciar essas divisões do Palácio 
(desabitadas) deveremos prestar muita atenção às outras, as áreas 
habitadas, que deveremos trabalhar o melhor possível. 
 

 
Diagrama D – Exemplo das Posições dos Astros nas Casas num 

dado momento 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No caso D, nenhum astro está posicionado na Casa 10, associada ao 
poder profissional, carreira e sucesso.  
 
Porém, isto não indica que o indivíduo nascido neste momento não 
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propósito de evolução passa por expressar prioritariamente as áreas 
onde tem astros, nomeadamente, a Casa 7 (Relacionamentos 
Interpessoais) onde está localizado o Sol e que serve como principal 
motor, coração e centro energético de todos os outros astros. 
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Casas em que tenha o Sol, Saturno ou dois ou mais astros colocados 
terão uma importância prioritária de desenvolvimento e de expressão, 
ao longo da sua vida. De forma distinta, serão desafios estruturantes da 
sua personalidade. 
 
Falaremos agora sobre cada casa em particular.  
 
 

A Casa 1 – Corpo e Caminho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguramente já ouviu falar sobre o signo "Ascendente". Mas será 
que sabe o que significa?  
 
Na Grécia Antiga, a palavra horoskopos queria dizer "Ascendente", 
que é o grande ponteiro do relógio do tempo, o marcador da hora. 
Marca o início da Casa 1 – a casa do Eu. 
  
O Ascendente, tal como a posição dos planetas nas Casas, é um factor 
altamente dependente da exactidão da hora de nascimento. É o ponto 
mais individual de um mapa astrológico, portanto, o mais especial, tal 
como a nossa impressão digital.  
 
O Ascendente é a linha que inicia a Casa 1 e que a sintetiza. 
  
E o que revelará então o Ascendente?  
  
O Ascendente é o título do grande filme da nossa vida. É a energia 
fundamental que caracteriza a experiência do nosso nascimento, a 
nossa personalidade, bem como o papel principal que viemos descobrir 
e desempenhar.  
  

 

1
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Quem conhece bem o seu papel mais facilmente se sentirá uma 
estrela, mais facilmente se sentirá realizado e feliz, por viver com um 
sentido maior e mais profundo. Tal como um actor que deixa de ser 
figurante para se tornar o astro principal, cabeça de cartaz.  
  
Mas como está exactamente o Ascendente relacionado com as 
Casas? 
  
As 12 Casas são as 12 divisões principais do mapa astrológico. Por 
exemplo, a casa 6 será o nosso "escritório", a casa 8 poderá ser o 
"quarto de casal", a casa 11 será a "sala de jantar", entre outras.  
  
A Casa 1 representa a nossa casa como um todo e o seu aspecto 
exterior. Planetas aí posicionados, terão uma importância imensa na 
nossa realização pessoal.  
  
O Ascendente é o ponto de início da Casa 1 e, nesse sentido, é o 
portão principal que nos define, na relação com os outros. Está 
muito associado à nossa imagem física – corpo, rosto, olhar – por 
ser o lado mais visível perante o exterior. Está também ligado ao 
nosso parto e primeira infância, por corresponderem à entrada na 
vida.  
  
Numa primeira fase de consciência, apenas vivemos os atributos 
físicos associados ao nosso Ascendente e aos planetas posicionados 
na Casa 1. Parecemos, mas não somos.  
 
Á medida que amadurecemos, passamos também a sentir e pensar de 
acordo com essas energias. Parecemos e somos.    
  
Ascendentes de Elemento Fogo (Carneiro, Leão, Sagitário) terão, em 
média, uma presença física mais extrovertida ou imponente. 
Enfrentarão desafios de verdadeira independência, coragem, orgulho e 
fé, ao longo da vida.  
  
Ascendentes de Elemento Água (Caranguejo, Escorpião e Peixes) 
serão normalmente pessoas mais tímidas e sensíveis. Serão 
Desafiadas a ganhar um verdadeiro sentido de intimidade e partilha 
afectiva, com o tempo.  
  
Ascendentes de Elemento Ar (Gémeos, Balança e Aquário) serão 
tendencialmente indivíduos mais modernos e comunicativos. Com a 
maturidade, serão pessoas cada vez mais sociáveis, adaptáveis e 
amigas.  
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Ascendentes de Elemento Terra (Touro, Virgem, Capricórnio) 
corresponderão a pessoas discretas e confiáveis. A vida irá desafiá-los 
a serem indivíduos realmente produtivos, trabalhadores e organizados.  
  
Assumindo totalmente o arquétipo do nosso Ascendente e respectivas 
configurações planetárias na Casa 1 mais facilmente viveremos a 
plenitude nos diversos planos: afectivo, pessoal ou profissional. 
 
Resumindo, qualquer astro posicionado na casa 1 – a casa do Eu ou 
individualidade – terá um peso imenso no nosso caminho, carácter, 
relação com o corpo e percurso de afirmação pessoal. 
 
Se a Lua estiver na Casa 1, o indivíduo será desafiado a assumir a sua 
sensibilidade, “maternidade”, sentido de família e alguma dependência 
emocional (de si ou dos outros por si) para se encontrar na vida. 
 
Em regra, será mais parecido com a mãe, algo inseguro e hesitante 
numa primeira impressão, mas uma pessoa intuitiva e preocupada com 
a sua aparência. Há uma carência e constante busca pelo próprio eu, 
uma vez que o impulso inato é viver em função dos outros. 
 
Se Mercúrio estiver aqui colocado, o sentido de inteligência, amizade, 
racionalidade, trabalho e comunicação serão características essenciais 
a desenvolver durante a vida, bem como a versatilidade de papéis e 
funções. 
 
Quem tiver Vénus na Casa do Eu terá como propósito de consciência 
viver o seu lado afectivo, conjugal, amoroso, simpático. 
Tendencialmente terá um rosto ou corpo bonito, do qual deverá cuidar 
ainda mais. 
 
Se você tiver o Sol nesta casa deverá aprender a ter mais consciência 
de si, do seu corpo, da sua autonomia e força de personalidade.  
 
Será confrontado a ser cada vez mais autónomo, confiante, alegre, 
expressivo e líder do seu próprio destino. Haverá mais semelhanças 
com o Pai, em termos de aparência ou de feitio. 
 
Se o planeta Marte estiver posicionado aqui, sentirá a vida como uma 
luta e constante conquista, desde que nasceu. A relação com o corpo 
não será fácil, numa primeira fase da vida, mas com o tempo sentir-se-
á uma pessoa forte, sincera e com muita energia. 
 
Com Júpiter, o seu propósito de auto-consciência será a jovialidade, a 
cultura, as viagens e um sentido de fé que inspire também os outros. O 
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desafio passará também por sentir-se livre e com princípios de ajuda 
social ou espiritual. 
 
Saturno na Casa 1 representa uma grande cruzada de auto-aceitação 
e de autonomia. Ainda que possa haver bloqueios de decisão, uma 
certa antipatia ou arrogância (por medos de rejeição) numa primeira 
impressão, com o tempo, deverá tornar-se cada vez mais uma pessoa 
segura de si, estável, profissional e ambiciosa. 
 
Caso tenha nascido pouco antes do nascer do Sol (até duas horas 
antes), aproximadamente entre as 5h e as 7h da manhã, dependendo 
da fase do ano e país, terá o Sol posicionado na Casa 1. 
 
Nesse sentido, esta casa terá um significado muito especial na sua vida 
e é suposto aprender a tornar-se rei ou rainha do seu destino, vivendo 
com enorme alegria, simplicidade, orgulho em si, como uma estrela de 
palco. 
 
Para cumprir este “desígnio”, Olhe-se ao espelho, todos os dias, 
admire-se, aprecia a sua imagem, cuide do seu corpo e reconheça que 
é um Deus ou Deusa na Terra. Tome decisões sem esperar muito 
tempo pelos outros, porque é uma pessoa livre, independente e sem 
grandes preocupações.  
  
Exemplo de personalidades famosas com o Sol na Casa 1: Grace 
Kelly; Brad Pitt; Cicciolina; entre outros. 
 
Esta casa é igualmente importante se tiver mais do que um planeta 
aqui posicionados. Para saber se isto se verifica, e caso ainda não 
tenha o seu mapa, consulte o anexo no final do livro (como calcular 
gratuitamente o seu mapa na Internet). 
  
A Casa 1 tem afinidade natural com Carneiro, o primeiro signo do 
Zodíaco.  
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A Casa 2 – Cofre e Capacidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já pensou se terá o perfil astrológico de quem pode ganhar o 
Euro-milhões? 
 
Já vimos que para além do chamado "Signo" astrológico e do 
Ascendente existem muitos outros factores importantes num mapa 
astrológico, como por exemplo: as Casas - representam áreas de vida. 
  
Como sabemos do capítulo anterior, a Casa 1 é o portão principal do 
palácio do nosso ser.  
  
A Casa 2 será o "cofre-forte", isto é, o local onde guardamos as 
nossas seguranças e tudo aquilo que nos confere um sentido de 
estabilidade pessoal e valor. 
  
É uma casa muito importante para compreendermos de que depende a 
nossa auto-estima, a nossa segurança pessoal e até a nossa 
sobrevivência material. 
  
Significa igualmente o nosso conceito de riqueza e fortuna pessoal. Por 
exemplo, quem tenha um signo de elemento Ar nessa casa poderá 
encarar as amizades como os verdadeiros bens que importa acumular 
na vida. 
  
Na verdade, a Casa 2 também indica os nossos talentos, aptidões, 
capacidades que deveremos rentabilizar profissionalmente. Portanto, é 
um óptimo indicador de orientação vocacional, em particular, quando 
estão planetas lá posicionados. 
 
A Lua numa Casa 2 poderá indicar talentos criativos, por exemplo, e 
uma flutuação acentuada de rendimentos ao longo da vida, com 
alternância de marés muito vazias com marés muito cheias. A auto-
estima será provavelmente uma área sensível e delicada. 

2
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Mercúrio na Casa 2 sugere capacidades de gestão, de versatilidade e 
de comunicação como fontes de rendimento. Também pode significar 
que o indivíduo pensa muito em dinheiro. 
  
Vénus na Casa 2 indica uma tendência para encarar as relações 
humanas e afectivas como a principal fonte de riqueza pessoal. É uma 
posição comum em pessoas que têm uma vida material com um certo 
conforto e estabilidade.  
  
O Sol na Casa 2 indicará capacidades de protagonismo e liderança 
como recursos a rentabilizar. Profissões de palco ou por conta própria 
são frequentes neste enquadramento. Aqui poderá haver muito orgulho 
pelos bens materiais adquiridos. 
  
Por seu lado, Marte na Casa 2 sugere cortes profissionais e uma vida 
material acidentada. Torna-se importante que o indivíduo se assuma 
como "chefe" e que desenvolva uma forte capacidade negocial, para 
que se sinta seguro e rico. 
  
Júpiter na Casa 2 é comum em pessoas com "mãos largas", algo 
gastadoras. Pode haver um sentido claro de abundância interior, 
normalmente proveniente das seguintes áreas: estudo ou viagens. 
  
Saturno na Casa 2 indica algumas dificuldades iniciais de auto-estima 
e na gestão da vida material. No entanto, é a posição que mais 
promete estabilidade e solidez com a idade, através de trabalhos 
empresariais e administrativos, por exemplo. 
  
Pessoas que ganhem o Euro-milhões ou que tenham fortunas 
repentinas poderão ter Urano na casa 2, uma vez que a função deste 
planeta é fazer cortes radicais com o passado de uma forma 
verdadeiramente inesperada e libertadora. 
 
Se por acaso tiver nascido a meio da madrugada, ou seja, 
aproximadamente entre as 3h e as 5h da manhã, dependendo do país 
e da fase do ano, terá o Sol posicionado na Casa 2. 
 
Nesse aspecto, torna-se essencial que tome consciência da 
abundância de talentos e capacidades de que é dotado e que, de 
algum modo, materialize esse potencial em rendimentos concretos. 
 
É vantajoso, como referimos, ter uma profissão autónoma e não ter 
receio de gastar dinheiro para investir no seu crescimento. 
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Algumas personalidades famosas com o Sol na Casa 2 são: Elvis 
Presley; Alfred Hitchcock; Lionel Messi; entre outros. 
 
Esta casa é igualmente importante se tiver mais do que um planeta 
aqui posicionados. Para saber se isto se verifica, e caso ainda não 
tenha o seu mapa, consulte o anexo no final do livro (como calcular 
gratuitamente o seu mapa na Internet). 
  
A Casa 2 tem afinidade natural com Touro, o segundo signo do 
Zodíaco.  
 
 
A Casa 3 -  Circulação e Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabe qual o seu estilo de comunicação, o seu tipo de inteligência 
e como tem tendência a gerir o seu tempo? 
 
Em secções anteriores, vimos que o Ascendente e a Casa 1 constituem 
o portão principal do palácio que é a nossa vida. De certo modo, a 
nossa máscara e destino. 
  
A Casa 2 será o baú das nossas seguranças e valores pessoais, o 
cofre-forte. 
  
A Casa 3 será os nossos meios de comunicação: rádio, televisão, 
telemóvel, internet, carro, entre outros. 
  
Revela a nossa interacção com o espaço que nos rodeia, de que forma 
nos movimentamos e circulamos no mundo, a nossa actividade diária e 
prática. 
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De certo modo, a Casa 3 reporta às primeiras experiências de 
aprendizagem, na escola, em que assimilámos linguagens tão 
fundamentais como o português, a matemática, entre outras. 
  
Por isso, a Casa 3 representa a inteligência prática, as formas directas 
e imediatas de aprendizagem, como num workshop ou curso intensivo, 
por oposição aos prolongados estudos teóricos associados à Casa 9.   
  
O estilo de expressão e a voz também são atributos de Casa 3. 
Grandes cantores como Pavarotti, Bono e Sting têm o Sol posicionado 
nesta casa.  
  
Muitos escritores e personalidades dos meios de comunicação como os 
jornais, revistas e televisão têm planetas importantes posicionados 
nesta área de vida. 
 
No fundo, a Casa 3 simboliza a experiência do dia-a-dia, a vivência do 
Tempo presente, o "Aqui e Agora", por contraste com a Casa 9 que 
simboliza a preocupação com o "Amanhã". 
  
A Casa 3 também está associada ao relacionamento com familiares 
próximos: os irmãos ou primos, e em que medida foram importantes no 
nosso desenvolvimento. Mas em geral, pode revelar o nosso tipo de 
"Inteligência". 
  
Uma pessoa com uma inteligência muito aguçada e analítica poderá ter 
o planeta Marte posicionado nesta casa. Haverá tendência para ser 
agressivo a falar. 
  
Uma pessoa com a Lua na Casa 3 poderá ter timidez na comunicação, 
talento para desenho e uma inteligência mais emocional ou intuitiva.  
  
Já uma pessoa com Vénus na Casa 3 terá tendencialmente uma voz 
doce e poderá ter muita aptidão para o canto. 
  
Um actor de teatro, um professor ou mesmo um político poderão ter 
Júpiter nesta Casa, uma vez que haverá naturalmente uma facilidade 
de expressão linguística.  
 
Com Mercúrio nesta posição, o indivíduo será normalmente mais 
curioso, com habilidade prática para comunicações, tipo engenheiro ou 
tipo jornalista. 
 
Com Saturno na Casa 3, haverá inicialmente alguns bloqueios de 
expressão ou mesmo traumas da fase escolar. Porém, o tempo ajudará 
a tornar-se muito respeitado pelo confiança que transmite quando fala.  
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Será importante ter um quotidiano planeado e organizado, com 
horários, aceitando o real em vez do ideal de fuga. 
 
Se por acaso tiver nascido no início da madrugada, ou seja, 
aproximadamente entre as 0h e as 3h da manhã, dependendo do país 
e da fase do ano, terá o Sol posicionado na Casa 3. 
 
Caso isso se verifique, será vital que tenha noção do seu poder de 
comunicação, seja pela voz, pela escrita ou por outro meio, de maneira 
a espalhar uma mensagem positiva no mundo. 
 
Viva cada dia com um novo dia, esteja em contínua aprendizagem e 
divulgação daquilo que sabe.  
 
Para além das personalidades famosas já referidas (cantores) com o 
Sol na Casa 3 destacam-se também: Bob Marley; Elizabeth Taylor; Jim 
Carrey, entre outros.  
 
Esta casa é igualmente importante se tiver mais do que um planeta 
aqui posicionados. Para saber se isto se verifica, e caso ainda não 
tenha o seu mapa, consulte o anexo no final do livro (como calcular 
gratuitamente o seu mapa na Internet). 
  
A Casa 3 tem afinidade natural com Gémeos, o terceiro signo do 
Zodíaco.  
  
 

A Casa 4 - Família e Fundação 
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Sabe qual o terreno em que está plantada a sua felicidade e como 
torná-lo mais fértil? 
 
Vimos que a Casa 1 e o Ascendente representam o Portão principal do 
palácio que é a nossa vida: a nossa cara, corpo e destino. 
 
A Casa 2 será o Cofre-forte: seguranças pessoais e valores. 
 
A Casa 3 será a Televisão: canais de comunicação e de aprendizagem.  
 
A Casa 4 será o terreno onde está enraizado o nosso palácio. 
Representa as fundações conscientes e inconscientes da nossa 
personalidade. 
 
Um solo fértil e amplo poderá permitir o nascimento de um belo jardim, 
o desenvolvimento em largura, ou seja, os nossos relacionamentos 
pessoais (Casas 1 e 7). 
 
Mas um terreno mais limitado no meio da cidade poderá ser a base de 
um arranha-céus, correspondente a um desenvolvimento em altura: a 
nossa realização profissional (casa 10). 
 
A Casa 4 estará associada às experiências básicas do grupo familiar, 
normalmente vividas em torno do patriarca e do património. Por isso, 
desde tempos antigos está relacionada com o Pai e com as heranças 
paternas. 
 
Representa a experiência geral da infância, mas também o lar, o país e 
toda a matriz cultural que nos forma. Por isso é casa das fundações e 
dos fundadores, criadores de dinastias, de organizações e de nações. 
 
Pessoas com uma grande ligação á história, pesquisadores culturais e 
psicólogos terão uma forte Casa 4, uma vez que está ligada ao 
"Passado". 
 
Uma pessoa com Júpiter na Casa 4, por exemplo, poderá ter uma 
casa muito espaçosa, e sentir uma influência paterna generosa no 
apoio ao seu crescimento pessoal. 
 
Saturno na Casa 4 representará relacionamentos familiares mais 
difíceis e exigentes, normalmente, devido à presença de um pai rígido. 
 
A Lua nesta casa poderá significar ausência de pai em fases 
importantes do crescimento, ou então, um pai frágil e poético. As 
mudanças de casa poderão ser muito frequentes. 
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A presença de Vénus representará tendencialmente uma relação 
afectuosa com o pai, gosto pela família e uma arte decorativa ou 
doméstica. 
 
Com Mercúrio nesta área de vida, o pensamento estará focado na 
família e haverá uma habilidade natural para gerir assuntos domésticos 
ou patrimoniais. 
 
Marte aqui colocado revelará inclinação para uma certa luta na família 
ou pela família, bem como tensão na relação com o pai e alguma 
agressividade na infância. 
 
Se por acaso tiver nascido perto da meia-noite, aproximadamente entre 
as 22h e a meia-noite, dependendo do país e da fase do ano, terá o 
Sol posicionado na Casa 4. 
 
Nesse sentido, um grande propósito de consciência passará pela 
consciência das raízes familiares e pela criação de um palácio 
emocional próprio, uma casa, um lar, uma dinastia. 
 
Encontre o seu espaço e decore-o com muita luz e alegria, pois um dos 
seus objectivos de vida poderá bem ser o patriarcado ou matriarcado.  
 
Seja um fundador de novos projectos sociais e bases de apoio, com 
infra-estruturas sólidas e saudáveis, um criador de nações. 
 
Algumas personalidades famosas com o Sol na Casa 4 são: Michael 
Jackson; Bill Gates; entre muitos outros.  
 
Esta casa é igualmente importante se tiver mais do que um planeta 
aqui posicionados. Para saber se isto se verifica, e caso ainda não 
tenha o seu mapa, consulte o anexo no final do livro (como calcular 
gratuitamente o seu mapa na Internet). 
  
A Casa 4 tem afinidade natural com Caranguejo, o quarto signo do 
Zodíaco.  
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A Casa 5 - Liberdade e Lazer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabe o que poderá fazer para aumentar a sua alegria de viver? 
 
Vimos que a Casa 1 e o Ascendente representam o Portão principal do 
palácio que é a nossa vida: a nossa cara, corpo e destino. 
 
A Casa 2 será o Cofre-forte: seguranças pessoais e valores. 
 
A Casa 3 será a Televisão: canais de comunicação e de aprendizagem.  
 
A Casa 4 será o Terreno onde está enraizado o nosso palácio, e as 
suas fundações. 
 
A Casa 5 corresponderá ao recreio pessoal, isto é, ao jardim, 
piscina, parque, quarto de brinquedos, ginásio, etc. Será todo o 
espaço destinado ao lazer, relaxamento e actividade física de 
libertação. 
 
É o grande "palco" interno. Está associada à expressão da criatividade, 
às artes, ao desporto, no fundo, a todas as actividades que estimulem a 
vitalidade e o prazer físico, emocional e mental.  
 
Na Casa 5, permitimo-nos sentir eternos jovens e adolescentes, com a 
única preocupação da diversão e da descoberta.  
 
É uma casa de risco e de um sentimento pleno de liberdade, próprio de 
quem vive em total lazer, descontracção e alegria. É uma casa muito 
"preenchida" em mapas de actores, desportistas, artistas e criativos. 
 
É a casa dos filhos, normalmente no que representam de mais 
espontâneo e não programado. Por isso, está mais associada aos 
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filhos que "surgem" de uma relação não oficializada pelo casamento 
tradicional. 
 
Obviamente, a Casa 5 está associada ao romance, ao flirt e à 
sexualidade. Pode revelar até que ponto nos sentimos confortáveis 
com a vida e com a sexualidade no seu sentido mais lúdico e de puro 
prazer. 
 
Por exemplo, Júpiter na Casa 5 pode indicar uma capacidade inata 
para a diversão, para a desinibição e para a aventura sexual. 
 
Saturno na Casa 5 evidenciará uma faceta mais controlada e 
disciplinada na forma de lidar com o prazer, com o divertimento e com 
a "aventura" amorosa. 
 
O Sol na 5 poderá sugerir uma pessoa com um forte sentido de 
liberdade, de ego, e de juventude de espírito, com facilidade em 
expressar a "criança" interna. 
 
Marte na Casa 5 é comum em pessoas com aptidão para o desporto, 
tendo bastante energia física e sexual. 
 
A Lua na Casa 5 indicará também um forte potencial imaginativo, e 
uma necessidade cíclica de viver com verdadeira alegria e romance. 
 
Mercúrio na 5 é frequente em pessoas que têm talentos de escrita 
criativa, enquanto que Vénus nesta casa representa facilidade em viver 
o amor, o romantismo, a sexualidade e a arte, através da dança ou 
teatro, por exemplo.  
 
Se tiver nascido perto da meio da noite, aproximadamente entre as 20h 
e a 22h, dependendo do país e da fase do ano, terá o Sol posicionado 
na Casa 5. 
 
Se for o caso, a relação com crianças, e a aceitação plena da liberdade 
de viver poderão ser objectivos importantes de consciência. A prática 
de desporto, preferencialmente ao ar livre, bem como o lazer em geral 
e expressão criativa tornar-se-ão desejavelmente propósitos de vida. 
 
Aprenda também a viver as relações com um certo desprendimento 
mas com muita paixão e juventude de espírito. 
 
Algumas personalidades famosas com o Sol na Casa 5 são: Bon Jovi; 
o Príncipe Carlos; entre outros. 
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Esta casa é igualmente importante se tiver mais do que um planeta 
aqui posicionados. Para saber se isto se verifica, e caso ainda não 
tenha o seu mapa, consulte o anexo no final do livro (como calcular 
gratuitamente o seu mapa na Internet). 
  
A Casa 5 tem afinidade natural com Leão, o quinto signo do Zodíaco.  
  
 
 

A Casa 6 - Teste e Trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabe quais as competências que deve sistematizar? 
 
Se a nossa vida fosse um palácio, como recapitulámos: o portão seria a 
Casa 1 (e Ascendente), o cofre-forte seria a Casa 2; o automóvel seria 
a Casa 3; o terreno seria a  Casa 4 e o jardim de recreio seria a Casa 
5. 
 
Assim sendo, a Casa 6 segue-se ao divertimento da Casa 5 e seria o 
nosso Escritório. 
 
Representa os hábitos de disciplina e rigor que nos levam a uma 
purificação interna e a um sentido de sacrifício, ou seja, de sacro-ofício. 
É o sentido do serviço, da humildade e do trabalho. 
 
A Casa 6 é como um campo de teste das nossas capacidades, um 
exercício de competência e de verdadeira utilidade perante os 
outros. Está associada ao tipo de habilidades técnicas que 
deveremos desenvolver profissionalmente. 
 
O ambiente de trabalho mais favorável, o relacionamento com os 
colegas, e a nossa atitude perante as regras estão representados na 
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dinâmica desta casa. Por exemplo, se o Elemento Ar está aqui 
presente, será mais conveniente um trabalho de comunicação. 
 
No entanto, a Casa 6 também comporta outro significado importante: 
os alertas na saúde, quando algo não corre bem na nossa vida. São os 
incómodos que moem, mas não matam, como algumas doenças 
crónicas. 
 
Esta mesma casa indica o caminho da "cura" para esses males e, por 
isso, é de grande orientação para o alcance de uma vida sã. 
 
Se o Sol está na Casa 6, por exemplo, a saúde será tendencialmente 
boa, embora seja necessário apanhar sol e estimular o coração com 
exercício físico. No trabalho, convém ser-se muito autónomo.  
 
Com a Lua nesta casa, é natural que haja aptidão para áreas criativas 
como o design e a publicidade, por exemplo. No entanto, pode haver 
uma grande irregularidade nos horários e uma certa instabilidade 
emocional. É importante dormir bem. 
 
Já Mercúrio indicará aptidões de polivalência e de comunicação, bem 
como uma certa perícia técnica e manual. 
 
Vénus na Casa 6 é frequente nos casos de pessoas que "trabalham 
onde os outros se divertem", como sejam os bares, discotecas, teatros, 
entre outros. É muito importante nutrir um verdadeiro prazer pelo 
trabalho. 
 
Marte será comum em pessoas com muitos desafios no ambiente de 
trabalho e, por isso, será conveniente que assumam posições de 
chefia, encarando a batalha de frente. 
 
Júpiter é frequente em pessoas com horários e trabalhos mais liberais, 
como no ramo da educação, por exemplo. Também é um sinal de 
protecção, ao nível da saúde. 
 
Saturno será mais presente em trabalhos formais e muito 
institucionais, com um certo esforço. Esta posição sugere que o 
indivíduo tenha uma grande disciplina diária na sua vida, em termos de 
horários e de alimentação. 
 
Se tiver nascido ao início da noite, cerca de 2 horas depois do pôr-do-
Sol, aproximadamente entre as 18h e a 20h, dependendo do país e da 
fase do ano, terá o Sol posicionado na Casa 6. 
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Nessa situação, torna-se fundamental ganhar um sentido de verdadeira 
utilidade e serviço aos outros, através de competências técnicas de 
excelência.  
 
É suposto tornar-se um príncipe ou princesa no local de trabalho, 
sendo esse o palco ideal para expressão da sua personalidade, na sua 
glória. Aprenda também a ser metódico, eficiente e saudável. 
 
Precisamente, a área da saúde poderá revelar-se importante no seu 
caminho, sendo esta posição do Sol muito aconselhada para 
terapeutas. 
 
Algumas personalidades famosas com o Sol na Casa 6 são: Barack 
Obama; Steve Jobs; António Banderas; entre muitos outros. 
 
Esta casa é igualmente importante se tiver mais do que um planeta 
aqui posicionados. Para saber se isto se verifica, e caso ainda não 
tenha o seu mapa, consulte o anexo no final do livro (como calcular 
gratuitamente o seu mapa na Internet). 
  
A Casa 6 tem afinidade natural com Virgem, o sexto signo do Zodíaco.  
 
 

A Casa 7 - Parcerias e Projecções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabe como se relaciona e o que atrai nos parceiros? 
 
Recapitulando novamente, se a nossa vida fosse um palácio, como 
vimos: o portão seria a Casa 1 (e Ascendente), o cofre-forte seria a 
Casa 2; o automóvel seria a Casa 3; o terreno seria a  Casa 4; o jardim 
de recreio seria a Casa 5; o escritório seria a Casa 6. 
 
Assim sendo, a Casa 7 segue-se à disciplina do Ego, representada 
pelos desafios de serviço da Casa 6, e leva-nos ao encontro dos 
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outros, numa perspectiva de olho no olho, de igual para igual. A Casa 7 
é a sala de visitas do Palácio.  
 
Nesta casa, recebemos as outras pessoas, dialogamos, interagimos e, 
em geral, desenvolvemos o nosso sentido do relacionamento, seja num 
sentido social, afectivo ou profissional. Profissionais de contacto com o 
público têm geralmente uma Casa 7 muito cheia. 
 
Nesta área de vida, aprendemos a respeitar os outros e a perceber que 
também têm o seu mundo, diferente do nosso. Por isso é a casa da 
complementaridade e da parceria. 
 
Em geral, cada planeta e signo na Casa 7 darão indicações muito 
importantes sobre o tipo de relacionamento que criamos com os outros, 
o tipo de pessoas que atraímos e que nos fazem sentir mais 
equilibrados. 
 
Por exemplo, uma pessoa com um signo de Água (Caranguejo, 
Escorpião ou Peixes) na Casa 7 poderá atrair parceiros mais afectivos, 
sonhadores e sensíveis - e, de certo modo, isso poderá ser mais 
luminoso para o seu crescimento.  
 
Mas esta Casa também funciona como um verdadeiro espelho. Pode 
revelar aqueles atributos que negamos em nós próprios e que vemos 
estampado na cara dos outros.  
 
Por exemplo, com a Lua nesta casa, a pessoa poderá ver o parceiro 
como muito imaturo e dependente, não reconhecendo a sua própria 
insegurança na relação. 
 
Com o Sol na Casa 7,  as relações pessoais serão centrais no 
reconhecimento do Eu. É natural que o indivíduo atraia pessoas com 
carisma e visibilidade social. É uma posição muito comum em pessoas 
que casam com "Príncipes" -  como Diana de Gales e Letízia das 
Astúrias. 
 
Com Mercúrio nesta área de vida, as relações pessoais serão 
baseadas na amizade, cumplicidade e troca intelectual. É usual que o 
indivíduo tenha uma certa versatilidade social. 
 
Com Vénus na Casa 7, poderá haver um perfume natural na 
interacção. O indivíduo atrairá pessoas mais dóceis e sensuais e terá 
tendência a ver o lado bom dos parceiros. 
 
Com Marte, será um pouco ao contrário. Poderá haver algum choque e 
tensão no contacto com os outros e um desafio de assertividade. 
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Tendencialmente, o indivíduo irá atrair pessoas mais agressivas e 
combativas. 
 
Quando Júpiter está colocado nesta área de vida, haverá um sentido 
de tolerância e de fé no próximo, que facilita a interacção e a amizade, 
bem como o sentido de humor. 
 
Saturno na Casa 7 indicará grandes desafios de confiança no contacto 
com os outros, o que poderá resultar em relacionamentos longos e 
duradouros, uma vez ultrapassados os medos e a rigidez.  
 
Com Urano será essencial que haja espaço na relação; com Neptuno, 
dedicação profunda; com Plutão, confrontação e cura.  
 
Se tiver nascido no final da tarde, cerca de 2 horas antes do pôr-do-Sol, 
aproximadamente entre as 16h e as 18h, dependendo do país e da 
fase do ano, terá o Sol posicionado na Casa 7. 
 
Um dos seus grandes propósitos de vida será certamente a valorização 
do outro e a consciência das relações luminosas que pode 
desenvolver, para que seja uma pessoa facilmente amada e 
reconhecida. 
 
Nesse sentido, é importante dar alegrias aos outros, sorrir ao próximo, 
aceitar e não ter receio de expressar o seu coração, naquilo que tem de 
mais grandioso. Não tenha receio de se tornar algo dependente da 
pessoa que ama, uma vez que a parceria será um dos propósitos. 
 
Para além das “princesas” referidas anteriormente, algumas 
personalidades famosas com o Sol na Casa 7 são: Jean-Paul Sartre; 
Warren Beaty, entre outros. 
 
Esta casa é igualmente importante se tiver mais do que um planeta 
aqui posicionados. Para saber se isto se verifica, e caso ainda não 
tenha o seu mapa, consulte o anexo no final do livro (como calcular 
gratuitamente o seu mapa na Internet). 
  
A Casa 7 tem afinidade natural com Balança, o sétimo signo do 
Zodíaco. 
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A Casa 8 - Intimidade e Intensidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabe como se entrega num relacionamento? 
 
Se a nossa vida fosse um palácio, como referido: o portão seria a Casa 
1 (e Ascendente), o cofre-forte seria a Casa 2; o automóvel seria a 
Casa 3; o terreno seria a  Casa 4; o jardim de recreio seria a Casa 5; o 
escritório seria a Casa 6; a sala de visitas seria a Casa 7. 
 
A Casa 8 é considerada uma das casas mais apaixonantes da 
metafísica astrológica. Representa o Quarto de Casal: toda a 
dinâmica de intimidade, sociedade e partilha profunda a dois. 
 
Num sentido, é uma casa de Paixão, isto é, entrega assolapada nos 
braços do outro e num projecto conjunto, de fusão de identidades. É a 
rendição emocional e dádiva material.  
 
Mas também é uma casa de Crise - porque implica a transformação e 
cedência de tudo aquilo que é MEU (Casa 2) em função daquilo que é 
NOSSO (Casa 8). É um pouco como retirar dinheiro da conta pessoal 
para aumentar a conta conjunta, confiando no outro. 
 
De um ponto de vista mais profundo, representa a forma como me sinto 
valorizado pelos outros e em que medida sou condicionado por isso. 
Está portanto associada a expectativas de reconhecimento e de amor - 
porque também reflecte a forma como acredito nos outros. 
 
Pessoas com muitos planetas na Casa 8, têm tendência a viver para 
projectos conjuntos - seja o matrimónio ou uma sociedade de negócios 
- podendo correr o risco de se "pendurarem" nos recursos alheios, ao 
sentirem que são seus, vivendo autênticas "falências" se o projecto 
termina. 
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É uma dimensão da vida que está associada a áreas tão diversas como 
finanças, medicina, sexualidade, morte, crise, cura, persuasão, paixão 
e poder psíquico. Viver a Casa 8 é como assumir a perda de controlo 
total e mergulhar no desconhecido, confiando em alguém que nos leva. 
 
Com o Sol nesta casa, o "quarto de casal" será tendencialmente 
luminoso, amplo, rico - é aí que o indivíduo brilhará e centralizará 
grande parte das suas experiências de vida, mesmo que a sua entrega 
implique abalos sísmicos. 
 
Com a Lua na casa 8, a "criança interior" será vivida na intimidade, o 
que quer dizer que o "quarto de casal" será um local de fantasia, 
instabilidade e fortes dependências. 
 
Com Mercúrio, o indivíduo poderá ser um bom analista psicológico e 
ter habilidade na gestão conjunta, criando relações fortes de 
cumplicidade e de amizade. 
 
Com Vénus, o "quarto de casal" será um espaço natural de lazer e 
prazer, em que a sexualidade e o afecto terão grande importância. 
Porém, pode haver uma excessiva valorização dos outros. 
 
Com Marte na Casa 8, haverá naturalmente uma competição na 
intimidade e dificuldade de partilha, pelo confronto de valores. O 
desafio é o de fazer cortes de "cordão umbilical" e ser um verdadeiro 
bombeiro-salvador dos tesouros alheios.  
 
Com Júpiter, haverá uma credulidade instintiva nos outros e facilidade 
de dádiva, bem como um potencial grande de reconhecimento pelo 
"abraço" emocional ou sexual. Pode indicar protecção na crise. 
 
Com Saturno, a grande aprendizagem de vida será a "partilha" e 
ultrapassagem de todos os medos ou desconfianças no "salto 
conjugal". 
  
Embora não facilite a convivência, pode indicar trabalhos de Hércules a 
realizar com os outros, em situações psíquicas ou materiais de limite.   
 
Com os planetas transpessoais (Urano, Neptuno e Plutão), a 
experiência de comunhão pode tornar-se fundamental para as catarses 
existencial, mental e física. 
 
Se tiver nascido a meio da tarde, aproximadamente entre as 14h e as 
16h, dependendo da fase do ano e do país em que nasceu, terá o Sol 
na Casa 8. 
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Nesse contexto, importa tomar consciência do tesouro que podem ser 
os seus relacionamentos e a partilha de vida em comum, em diversos 
níveis (amoroso, profissional e familiar). 
 
Acredite, confie e aceite viver projectos a dois, por valores comuns, 
mesmo que isso implique riscos. Desde que sinta amor e paixão até ao 
limite, do ponto de vista evolutivo, será uma atitude benéfica.  
 
Interesse-se também por temas de psicologia profunda, de 
sexualidade, de medicina, e todos os assuntos que mexem 
profundamente com o ser humano. 
 
Algumas personalidades conhecidas com o Sol na Casa 8 são: Edgar 
Cayce; Demi Moore; Nelson Mandela; entre outros. 
 
Esta casa é igualmente importante se tiver mais do que um planeta 
aqui posicionados. Para saber se isto se verifica, e caso ainda não 
tenha o seu mapa, consulte o anexo no final do livro (como calcular 
gratuitamente o seu mapa na Internet). 
 
A Casa 8 tem afinidade natural com Escorpião, o oitavo signo do 
Zodíaco. 
 

 
A Casa 9 - Estudos e Estrangeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabe qual a cultura que pode desenvolver? 
 
Se a nossa vida fosse um palácio, como sublinhado por diversas vezes: 
o portão seria a Casa 1 (e Ascendente), o cofre-forte seria a Casa 2; o 
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automóvel seria a Casa 3; o terreno seria a  Casa 4; o jardim de recreio 
seria a Casa 5; o escritório seria a Casa 6; a sala de visitas seria a 
Casa 7; a Casa 8 seria o quarto de casal. 
 
A Casa 9 é um espaço de cultura, educação e sabedoria: é a 
Biblioteca do palácio. 
 
Aqui, desenvolvemos as nossas referências morais, filosóficas e éticas, 
por isso está associada à Educação, no seu aspecto mais elevado. A 
forma como fomos educados e a atitude perante a religião estarão 
representadas na dinâmica desta casa. 
 
Por exemplo, uma pessoa com Capricórnio na Casa 9 terá tido 
naturalmente uma educação mais tradicional e conservadora, com 
princípios de responsabilidade e dever. 
 
No geral, esta Casa está associada à aprendizagem académica, mais 
profunda e teórica, como nos cursos clássicos de Universidade ou 
como nos Mestrados e Doutoramentos. É a Casa dos Doutores. 
 
Pessoas com muitos planetas nesta Casa, tendem a procurar 
respeitabilidade cultural e institucional, através dos seus estudos, por 
forma a sentirem segurança no seu futuro e um sentido para as suas 
vidas. 
 
Na realidade, a Casa 9 também representa a forma como concebemos 
a própria vida, a divindade, e como expressamos a nossa criatividade 
intelectual. Tem a ver com a nossa Fé pessoal. 
 
Num sentido em que é uma casa de expansão de horizontes mentais e 
de estudos abstractos, também está associado ao estrangeiro e às 
viagens de longa distância, por tempo prolongado. É um espaço 
internacional. 
 
Com o Sol nesta casa, é natural que o indivíduo sinta facilidade em 
educar, estudar e acreditar, podendo encontrar a sua identidade no 
estrangeiro ou ter um pai que viaje bastante. 
 
Com a Lua na casa 9, haverá mais insegurança no acreditar, ciclos de 
ausência de rumo em que importa viajar, e naturalmente a Mãe poderá 
sido a referência mais importante em termos morais. 
 
Com Mercúrio, o indivíduo poderá ser um bom investigador, analista e 
estudioso, querendo racionalizar toda a concepção da existência. Pode 
ter habilidade com línguas estrangeiras. 
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Vénus na Casa 9 é a posição mais comum para enamoramentos em 
viagem ou para casamento com estrangeiros. A educação poderá ter 
sido mais benevolente, e haverá princípios de harmonia para com os 
outros. 
 
Com Marte na Casa 9, haverá tendencialmente uma educação mais 
bruta e agressiva, o que pode criar um desejo muito grande de viajar e 
estudar, para contrariar essa limitação cultural.  
 
Com Júpiter, haverá naturalmente uma educação liberal e tolerante, 
bem como uma fé no divino e na abundância futura. Poderá haver 
capacidade de ensinar, por vezes, dons proféticos e muitas 
oportunidades internacionais. 
 
Com Saturno, em tendência, haverá uma educação mais conservadora 
e alguma dificuldade em acreditar em si próprio. No entanto, com a 
maturidade, é a posição que mais promete a nível de consistência ética 
e cultural. 
 
Caso tenha nascido ao início da tarde, cerca de duas horas depois do 
meio-dia, aproximadamente entre as 12h e as 14h, dependendo da 
época do ano e do país em que nasceu, terá o Sol na Casa 9. 
 
Se assim for, é importante que cultive o hábito das viagens, que crie 
projectos intelectuais, que aprenda a sonhar e, sobretudo, a educar.  
 
Ainda que tenha a tendência para um vida algo platónica, é importante 
que desenvolva uma fé profunda e que investigue temas culturais, de 
interesse público. Acreditar mais em si, é o mote. 
 
Algumas personalidades famosas com o Sol na Casa 9 são: José 
Saramago; Michael Shcumacher; Carlos Castaneda; entre outros. 
 
Esta casa é igualmente importante se tiver mais do que um planeta 
aqui posicionados. Para saber se isto se verifica, e caso ainda não 
tenha o seu mapa, consulte o anexo no final do livro (como calcular 
gratuitamente o seu mapa na Internet). 
 
A Casa 9 tem afinidade natural com Sagitário, o nono signo do 
Zodíaco. 
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A Casa 10 - Profissão e Poder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabe qual o seu perfil vocacional? 
 
Se a nossa vida fosse um palácio, como vimos: o portão seria a Casa 1 
(e Ascendente), o cofre-forte seria a Casa 2; o automóvel seria a Casa 
3; o terreno seria a  Casa 4; o jardim de recreio seria a Casa 5; o 
escritório seria a Casa 6; a sala de visitas seria a Casa 7; a Casa 8 
seria o quarto de casal; a Casa 9 seria a Biblioteca. 
 
A Casa 10 corresponde ao patamar mais alto e socialmente visivel 
do nosso Palácio de Luz: é o Telhado.  
 
Representa o Altar da nossa vida, ou seja, atributos e modelos de 
comportamento que muito admiramos e que tendemos a querer realizar 
no nosso caminho pessoal e profissional. 
 
O ponto mais elevado do horóscopo, o Zénite, é o ângulo que inicia a 
Casa 10 e tem a designação astrológica de Meio-do-Céu.   
 
Numa primeira fase, a Casa 10 representa o relacionamento subjectivo 
com a Mãe, isto é, a sua receptividade à nossa vinda ao mundo, 
desejos e expectativas correspondentes - que se repercutem mais 
tarde na nossa ânsia de realização.  
 
Pessoas com muita energia nesta casa são desafiadas a desenvolver 
um sentido forte de carreira e respectivo estatuto social associado.  
 
Os planetas da Casa 10, ou formando ângulo com o Meio-do-Céu, 
representam claras aptidões vocacionais e o percurso de realização, 
daí serem fundamentais numa análise profissional. 
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Por exemplo, com Saturno associado a esta casa, o indivíduo tenderá 
a desenvolver um percurso lento mas sólido, ligado à grande 
administração, como por exemplo, num Banco. Grandes chefes de 
Estado têm Saturno na casa 10. 
 
Com Júpiter, a inclinação será para profissões mais liberais, desde o 
ensino ao marketing, em que é fundamental ter uma visão mais 
motivadora e cultural. É comum também em áreas filosóficas, sendo o 
planeta profissional de muitos Papas. 
 
O planeta Marte associado à Casa 10 é mais usual em profissões de 
"guerra", como áreas negociais, finanças, medicina de intervenção e 
desporto. Carreiras de Marte têm muitas mudanças e dinamismo. 
 
Com o Sol será natural que o indivíduo queira desenvolver uma certa 
alegria física e autonomia na sua expressão profissional. É frequente 
em profissionais do espectáculo. 
 
Vénus na Casa 10 está associado a áreas estéticas e de lazer, desde 
o sector da moda à alimentação. Representa também aptidões 
comerciais e um percurso profissional relativamente estável ou 
confortável. 
 
Com Mercúrio nesta área de vida o indivíduo tenderá a ser polivalente 
e a conseguir conciliar duas ou mais carreiras. É comum em profissões 
técnicas, analíticas, de comunicação, de transporte ou de informação. 
 
Com a Lua será natural um percurso instável e imprevisível de carreira, 
nomeadamente, associado a áreas criativas. Também é frequente em 
psicólogos e profissionais do contacto com o público. 
 
Caso tenha nascido ao final da manhã, cerca de duas horas antes do 
meio-dia solar, aproximadamente entre as 10h e as 12h, dependendo 
da época do ano e do país em que nasceu, terá o Sol na Casa 10. 
 
Nesta situação é essencial ter consciência do que pode realizar na 
vida, em particular, na área profissional, não tendo receio de assumir 
protagonismos e ser grande estrela de palco. 
 
Aprenda que não tem que ser um general de tropas, mas pode ser 
perfeitamente um artista e alguém que inspire pela alegria e motivação 
com que se mostra ao mundo e se realiza. 
 
Algumas personalidades conhecidas com o Sol na Casa 10 são: 
Marcelo Rebelo de Sousa; Jennifer Lopez; Jim Morrison; entre outros.  
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Esta casa é igualmente importante se tiver mais do que um planeta 
aqui posicionados. Para saber se isto se verifica, e caso ainda não 
tenha o seu mapa, consulte o anexo no final do livro (como calcular 
gratuitamente o seu mapa na Internet). 
 
A Casa 10 tem afinidade natural com Capricórnio, o décimo signo do 
Zodíaco.  
 
 
 
A Casa 11 - Comunidade e Casamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabe qual o seu compromisso perante a sociedade? 
 
Se a nossa vida fosse um palácio, lembremos que: o Portão seria a 
Casa 1 (e Ascendente), o Cofre-forte seria a Casa 2; o Automóvel seria 
a Casa 3; o Terreno seria a  Casa 4; o Jardim de recreio seria a Casa 
5; o Escritório seria a Casa 6; a Sala de Visitas seria a Casa 7; a Casa 
8 seria o Quarto de Casal; a Casa 9 seria a Biblioteca; a Casa 10 seria 
o Telhado. 
 
A Casa 11 corresponde ao lado mais social, grupal e 
comemorativo do nosso Palácio de Luz: é a Sala de Jantar.  
 
Representa todas as experiências de integração e convívio social, que 
nos fazem sentir em comunidade, como pilares de estabilidade e de 
evolução da mesma. 
 
É uma casa de eventos de grupo tal como jantares, baptizados, festas, 
reuniões, em que há um propósito de celebração, de confiança, e de 
reforço de laços. É uma casa de Amizades. 
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É também uma área associada ao lado social-público dos nossos 
relacionamentos pessoais e afectivos. Nesse sentido, é a casa do 
Casamento e Filhos, no sentido mais tradicional e sólido do termo, 
quando baseado numa grande amizade e compreensão. 
 
Por oposição com a Casa 5 - de relacionamentos mais apaixonados, 
curtos, jovens e irresponsáveis - a Casa 11 refere-se aos 
relacionamentos duradouros, amigos e responsáveis, para a 
construção de projectos com Ideais comuns. 
 
Com a Lua nesta área de vida, o individuo procurará com alguma 
ansiedade realizar o ideal do "casamento e filhos", vivendo com 
algumas flutuações a sua integração social, mas podendo ser uma 
"mãezinha" para os amigos. 
 
Com Mercúrio, haverá naturalmente uma capacidade de juntar 
pessoas de meios diferentes e funcionar como elo social de ligação 
entre as partes, através de convívios, reuniões, congressos, etc. 
 
Com Vénus na Casa 11, o indivíduo poderá gostar muito de todo o 
lado lúdico e saboroso dos encontros - gostando de ir a concertos, a 
bailes, a casamentos, a bares e restaurantes - cultivando com prazer 
os seus relacionamentos de amizade e o próprio casamento. 
 
Com o Sol nesta casa o indivíduo poderá fazer do "casamento e filhos" 
a grande alegria e orgulho da sua vida, podendo ter facilidade em 
construir relações sólidas, sendo reconhecido pelos seus amigos e em 
eventos sociais. 
 
O planeta Marte nesta área de vida estará associado a uma certa 
dificuldade em manter relações amorosas - quando chegam à altura do 
compromisso mais sério e social. Pode manifestar-se também como 
choques de amizades, mas também é frequente em pessoas que lutam 
muito em defesa do seu grupo. 
 
Com Júpiter, o indivíduo terá abundância de festas de aniversário ou 
religiosas na sua vida familiar e social, com muitas "prendas". Favorece 
também o aconselhamento aos amigos. 
 
Saturno na Casa 11 dificulta o compromisso afectivo e a aceitação 
social, numa primeira fase da vida. Porém, representa a promessa de 
que é possível a segurança de uma rocha, nessa área, através da 
confiança e do respeito. 
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Se nasceu a meio da manhã, aproximadamente entre as 8h e as 10h, 
dependendo da época do ano e do país em que nasceu, terá o Sol na 
Casa 11. 
 
Nesse sentido, será bom que cultive eventos de grupo como jantares, 
almoços, festas, reuniões, apresentações, em que seja cultivado um 
espírito aberto, tolerante e amigo.  
 
O trabalho em equipa é vantajoso bem como a constituição de 
casamento e filhos com base numa afinidade de mentalidades e muita 
maturidade. Ter actividade social é crucial para a realização pessoal. 
 
Algumas personalidades famosas com o Sol na casa 11 são:  Cristiano 
Ronaldo; Bill Clinton; Donald Trump; entre outros. 
 
Esta casa é igualmente importante se tiver mais do que um planeta 
aqui posicionados. Para saber se isto se verifica, e caso ainda não 
tenha o seu mapa, consulte o anexo no final do livro (como calcular 
gratuitamente o seu mapa na Internet). 
 
A Casa 11 tem afinidade natural com Aquário, o décimo primeiro signo 
do Zodíaco.  
 
 

A Casa 12 - Solidão e Salvação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sua vida é profunda? 
 
Se a nossa vida fosse um palácio, como referido: o portão seria a Casa 
1 (e Ascendente), o cofre-forte seria a Casa 2; o automóvel seria a 
Casa 3; o terreno seria a  Casa 4; o jardim de recreio seria a Casa 5; o 
escritório seria a Casa 6; a sala de visitas seria a Casa 7; o quarto de 
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casal seria a Casa 8; a biblioteca seria a Casa 9; o telhado seria a 
Casa 10; o salão de festas seria a Casa 11. 
 
A Casa 12 é considerada uma das casas mais misteriosas e 
transcendentes do universo astrológico. Ela representa o Quarto 
de Meditação do palácio, isto é, as experiências de interiorização 
profunda que nos levam a um Além. 
 
Esta área de vida é uma espécie de Espaço Zen no qual nos 
recolhemos para descansar, reflectir, ponderar e entrar em contacto 
com o nosso Eu mais profundo e inconsciente. 
 
Obviamente, esta casa está associada à espiritualidade, mas também a 
situações de fuga e escape à realidade quotidiana e do trabalho (a 
Casa 6). Por essa razão, representa também a vivências dos 
momentos de retiro: os fins-de-semana; a noite; as férias. 
 
Prisões, hospitais, mosteiros são do domínio desta Casa bem como 
discotecas, bares, algumas estâncias turísticas - todos os espaços fora 
da realidade normal do dia-a-dia. 
 
Pessoas que tenham muitos planetas nesta área de vida serão 
desafiadas a estarem sozinhas, a criarem o seu mundo mais isolado e 
resguardado, como uma ilha encantada. Serão impulsionadas a 
contactarem profundamente com a Natureza circundante.  
 
Numa perspectiva mais condicionante, a Casa 12 também pode ser 
entendido como situações que nos obrigam a parar para reflectir, como 
uma baixa prolongada, uma situação de inactividade profissional ou 
uma doença. 
 
A Casa 12 também representa a preocupação com os problemas 
sociais e civilizacionais, todas as crises e doenças da humanidade, 
pelo que é também designada como a casa dos mártires ou 
"salvadores" do mundo. 
 
Pessoas com o Sol nesta Casa tenderão a procurar um certo 
isolamento e privacidade, vivendo com alguma naturalidade os 
assuntos da espiritualidade. Haverá tendência para terem um Pai 
ausente. 
 
Com a Lua nesta Casa, o indivíduo poderá ter insegurança em estar 
sozinho, provavelmente devido a um sentimento precoce de abandono 
associado à mãe. Porém, esta pode ser uma posição de grande 
intuição e mudança no relação com o Universo transfísico.  
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Com Mercúrio nesta área de vida, será natural um espírito algo 
questionador de tudo aquilo que é misterioso ou escondido. É comum 
em pessoas que tiveram dificuldades na inserção escolar. 
 
Vénus na Casa 12 é uma posição frequente em amores clandestinos. 
No entanto, também indica possibilidade de amor incondicional aos 
outros, pelo abraço a causas colectivas. 
 
Marte nesta Casa sugere dificuldades em lidar com a solidão e alguma 
tendência para situações de hospitalizações ou operações. Haverá 
tendencialmente agitação psíquica, e nalguns casos, a supressão da 
auto-afirmação. É a posição do guerreiro espiritual. 
 
Júpiter na Casa 12 sugere protecção contra crises existenciais e 
problemas graves, bem como a "salvação" pela entrega solitária a uma 
causa. É uma posição de fé no divino e um sinal de vida extra-
profissional muito plena. 
 
Com Saturno na Casa 12, a sabedoria será alcançada por processos 
profundos de pacificação interna, de modo a ultrapassar medos 
inconscientes de abandono e solidão, ou outros bloqueios auto-
impostos. 
 
Com os planetas transpessoais (Urano, Neptuno e Plutão) nesta Casa, 
as experiências meditativas podem tornar-se fundamentais para as 
catarses existencial, mental e física.  
 
Caso tenha nascido ao início da manhã, cerca de duas horas a seguir 
ao nascer-do-Sol, cerca das 7h às 9h, dependendo do país e fase do 
ano em que nasceu, terá o Sol na Casa 12. 
 
Nessa circunstância, será mesmo importante encontrar um sentido 
profundo para a sua vida, saber cultivar momentos puramente 
contemplativos na natureza, e um propósito de ajuda social. 
 
A procura de um caminho espiritual será muito aconselhada neste 
caso, bem como o voluntariado e um interesse genuíno por assuntos 
que afectam a sociedade. 
 
Muitas pessoas famosas nasceram com o Sol na Casa 12. Poderemos 
destacar Gandhi; Cavaco Silva; Tony Blair; entre outros. 
 
A Casa 12 tem afinidade natural com Peixes, o décimo segundo signo 
do Zodíaco. 
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Consulte os anexos seguintes também, com informações 
relevantes sobre este E-book gratuito que acabou de ler. 
 
Caso tenha gostado, envie os seus comentários e ajude-nos a 
melhorar este produto com sugestões! 
 
Em breve, novo E-book será lançado, com a Introdução à 
Astrologia: Parte 2. 
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ANEXO 
 

Diagrama Síntese das 12 Casas 
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ANEXO 
 

Mapa Astrológico Gratuito 
 
 
 Como imprimir mapas astrológicos através do site 
WWW.ASTRO.COM ? 
 
----- entrar no site http://www.astro.com 
 
----- no lado superior direito do écran, seleccionar a língua Portuguesa no botãp ‘pt’ 
 
----- “clicar” na opção Meu Astro 
 
Aqui podemos escolher :  
 - inscrever o nosso email no site, para termos uma colecção de dados que fica 
guardada ao longo do tempo (opção: Criar um perfil de utilizador registado  para 
ficar com uma conta pessoal – a melhor a longo prazo pois os dados ficam 
acessíveis através de acesso com palavra chave a partir de qualquer computador) 
- ou entrar como visita (opção: Criar imediatamente um horóscopo, como utilizador 
visitante – aqui temos direito a acumular os dados de apenas 4 pessoas, que ficarão 
acessíveis apenas no computador que estivermos a utilizar nessa ocasião) 
    
---- por agora vamos escolher a segunda opção, para podermos aceder ao 
horóscopo sem ser necessário fazer o registo  
    
 ---- digitamos os dados do mapa que queremos calcular, preenchendo os campos 
respectivos de nome, apelido, género, data de nascimento, hora, minuto,  país, local 
de nascimento e “clicamos” em continuar (e de novo sobre o nome da pessoa cujos 
dados inserimos, caso surja a nossa lista de dados entretanto criada) 
 
----- temos uma série de opções à nossa disposição em ‘escolha de horóscopos 
gratuitos’ 
 - “clicamos” em Desenho do Mapa, Ascendente para obter logo o horóscopo (e as 
instruções para a impressão) 
- em alternativa “clicamos” em Selecção Alargada de Mapas , o que possibilita maior 
variedade de opções gráficas para o desenho do mapa e acesso a diversos tipos de 
mapas astrológicos. No Nível 1 vamos usar o horóscopo natal e para tal, 
escolhemos de entre o grupo ‘Mapas Circulares’, a opção ‘Mapa Natal’ ; no ‘Método 
de desenho’ sugiro a selecção do ‘Método Astrodienst com asc/mc asp.’  
– para que o mapa caiba todo na folha de impressão, encontramos mais abaixo uma 
escolha para ‘Tamanho do Desenho’ , onde aconselhamos a selecção de ‘reduzir a 
imagem a um tamanho de 75%’ 
-finalmente, vamos ao botão clique aqui para ver o mapa, para visualização imediata 
do mapa e instruções para impressão 
 
----- se, ainda assim, não for possível imprimir o mapa com o tamanho desejado 
pode sempre ‘clicar’ com  o botão direito do rato sobre a imagem e escolher guardá-
la como imagem para posterior edição noutro programa ou simplesmente 
‘copiar’(copy), abrir o Word , usar a opção ‘colar’(paste), ajustar ao tamanho 
desejado e imprimir a imagem  a partir deste programa. 
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                                              ANEXO –  
                          Símbolos Astrológicos Importantes 

SIGNOS 
 
    CARNEIRO 
 

     TOURO 
 

     GÉMEOS 
 

     CARANGUEJO 
 

     LEÃO 
 

     VIRGEM 
 

     BALANÇA 
 

     ESCORPIÃO 
 

     SAGITÁRIO 
 

     CAPRICÓRNIO 
 

     AQUÁRIO 
  

     PEIXES 

 
ASTROS/ 

PLANETAS 
 

  ·  TERRA 
 

CLÁSSICOS: 
 

   ¶  LUA 
 

  º    MERCÚRIO 
 

  »    VÉNUS 
 

  ¸     SOL 
 

  ¼     MARTE 
 

  ½     JÚPITER 
 

  ¾     SATURNO 
 

 
MODERNOS: 

 

  ¿    URANO 
 

  À     NEPTUNO 
 

  Á    PLUTÃO 
 

  Æ     CERES 
 

  Â     QUÍRON 

 
ASPECTOS 
ptolomaicos 

 

 ß CONJUNÇÃO (0º) 
 

 à OPOSIÇÃO (180º) 
 

 á TRÍGONO (120º) 
       QUADRATURA(90º)
 
 
       SEXTIL (60º) 

 
ASPECTOS 
secundários 

 
       QUINCÚNCIO (150º) 
 
            SEMI-SEXTIL (30º) 
       SEMI- 
         QUADRATURA (45º)
 
        SESQUI-   
        QUADRATURA(135º)

 
PONTOS 

lunares 
 

É  NODO LUNAR  
    NORTE 

Ê  NODO LUNAR  
            SUL 
 
Ï  PARTE DA   
             FORTUNA          

Ù  LUA NEGRA   

 
OUTROS Símbolos: 

 
Asc ASCENDENTE 
 
Mc MEIO-DO-CÉU  
         
Dsc DESCENDENTE 
  
Fc FUNDO-DO-CÉU  
 
 
Rx    RETRÓGRADO 
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