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Introduction 

 

 

Introdução 

 

Bem-vindo ao relatório da sua Carta Natal 

 

O relatório da Carta Natal é um mapa astrológico baseado em posições 

matematicamente precisas dos planetas e do Sol e da Lua na hora, data e local do 

seu nascimento. Ele fornece informações sobre seu potencial de vida pessoal e de 

carácter, indicando os pontos fortes que você tem e os desafios que enfrenta na vida. 

 

O relatório do Carta Natal abrange, entre outras coisas, sua principal motivação na 

vida, sua identidade, emoções, mentalidade, amor e sexualidade, espiritualidade, 

capacidade de ganho, potencialidades de carreira e assim por diante. 

 

Em algumas partes do relatório, encontrará aparentes contradições nas descrições do 

seu carácter. Isto é normal, as pessoas são complexas e têm muitas facetas 

contraditórias em sua personalidade. 

 

Este programa contém uma estrutura psicológica que se destina a dar informações e 

sinais de orientação para uma leitura de perfil astro-psicológico mais aprofundada 

com um profissional. 

 



 

 

 

 

 

Birth Data 

 

.Albert Einstein Natal Chart. 

.14 Mar 1879 11:30:00 LMT -00:40:00. 

.Ulm Germany 10e00'00 48n24'00. 

.Geocentric Tropical Zodiac. 

.Placidus House System. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ascendant 

 

 

 
The Ascendant O Ascendente descreve aspetos da personalidade, a imagem 
do seu eu projetado no mundo, a face que você mostra para fora, e a força 
de carácter. 
 

 
Ascendant in Cancer 
ASCENDENTE CARANGUEJO  



A sua forma de se projectar no exterior é, em regra, prudente e cautelosa. Você 

precisa de espaços íntimos e familiares para pôr o seu potencial em acção. Existe 

uma certa timidez e só quando se acha em segurança em relação ao meio envolvente 

é que a sua personalidade se expressa de um modo mais aberto e natural. Como é 

uma pessoa bastante sensível, você torna-se susceptível às variações de ambiente ou 

às situações novas que possam pôr em causa a sua segurança; mas quando se sente 

num meio favorável, você tem tendência a proteger os outros e entra facilmente em 

empatia com as pessoas.  

A necessidade de encontrar bases sólidas e estáveis onde a sua personalidade possa 

assentar é muito importante para si. Constituir família, um lar, ou uma vida centrada 

à volta de uma ideia que possa ser compartilhada pelos outros é essencial para o 

desenvolvimento e expressão dos seus sentimentos. De tendência introvertida, você 

deve superar os seus conflitos íntimos, de modo a encontrar a harmonia. A 

estabilidade e a segurança emocional, tão necessárias advêm de uma paz profunda e 

de uma comunhão de sentimentos com os outros. Para uma interpretação mais 

detalhada do seu ascendente, veja também a posição da Lua no signo e na casa em 

questão.  

 

 

Ascendant Square Venus (5z20' A) 

VÉNUS QUADRATURA ASCENDENTE 

Os aspectos tensos de Vénus podem ocasionar dificuldades emocionais na sua 

relação com as outras pessoas. Pode sentir-se pouco compreendido ou esperar 

demasiada receptividade dos outros aos seus problemas. Procure evitar as 

dependências emocionais. Como tal, terá de construir os seus relacionamentos numa 

base assente na igualdade. 

 

 

Ascendant Sextile Neptune (3z46' S) 

NEPTUNO SEXTIL/TRÍGONO ASCENDENTE 

Esta posição denota que você tem charme e é subtil na forma como se relaciona com 

os outros. Ao atrair simpatia à sua volta, você dá e recebe, desenvolvendo o espírito 

de inter-ajuda. Sensível e perceptivo, há da sua parte boas capacidades para ajudar e 

entender os problemas das pessoas que se aproximam de si. 

 

 

 

Sun 

 

 

 
The Sun O Sol descreve o sentido de identidade pessoal de seu nome, sua 
expressão criativa e capacidade de perceber seu potencial individual e obter 



reconhecimento.. 
 

 
Sun in Pisces 
SOL EM PEIXES 

Sendo o último signo do Zodíaco, o signo de Peixes engloba em si as experiências 

do ciclo anterior, ao mesmo tempo que prepara as condições, a nível interno, para o 

advento de um novo ciclo. No ciclo da natureza corresponde à despedida do Inverno, 

à fase do degelo em que a água irrompe, desfazendo-se a coesão. A partir dessa 

dissolução cria-se o germe de uma nova vida. Peixes é, pois, um signo de 

pré-criação.  

O símbolo deste signo é formado por dois peixes que nadam em direcções opostas. 

Isto está em correlação com a natureza dual e ambivalente do signo, cuja 

contrapartida, a nível humano, é expressa nos seguintes moldes: a necessidade de 

encontrar o ponto de equilíbrio entre duas forças, uma involutiva, outra evolutiva. A 

primeira é de natureza social, e expressa-se pela busca da identidade ao nível social 

e colectivo. O ser, através da esfera emocional e sentimental, procura abarcar a 

pluralidade dos sentimentos e dos problemas humanos através de um estado de 

osmose e empatia que estabelece com os mesmos. Neste processo dá-se o fenómeno 

da despersonalização, passando a pessoa a viver os problemas dos outros como se 

fossem seus. O sofrimento e o humanitarismo são comuns neste caso.  

Saudosistas e conservadores, os nativos deste signo sentem-se bem em ambientes 

nos quais haja correspondência a nível afectivo e sentimental.  

A segunda expressão deste signo relaciona-se com uma necessidade de isolamento e 

de retrospecção das experiências passadas. Nestas alturas, o nativo de Peixes 

isola-se como uma ilha, de modo a poder diferenciar aquilo que o separa dos outros 

- é o reconhecimento da gota na imensidade do oceano. Nestas fases, estas pessoas 

atravessam períodos de morte simbólica e dissolução, até que algo nasça de novo e 

as inspire no caminho a seguir. A fé é o seu grande aliado, juntamente com a 

capacidade de transcender os problemas e as vicissitudes humanas. Sem um ideal, 

estes nativos sentem-se como peixes fora da água, desintegrados, oscilantes, como 

se tivessem perdido o sentido de orientação.  

Uma das metas principais deste signo é encontrar a unidade e o equilíbrio entre o 

individual e o colectivo, entre o passado e o futuro. Este encontro é realizado, ao 

nível dos sentimentos, pela meditação e pela capacidade de viver em paz, na perfeita 

comunhão com todos os seres vivos.  

Os seus maiores obstáculos são a ilusão e a fuga. 

 

 
Sun in 10th House 
SOL NA 10ª CASA 

Quem nasce com o Sol perto do seu ponto de culminação tem necessidade de brilhar, 

de adquirir prestígio e reconhecimento social. Isto não quer dizer que a pessoa 



obtenha honras e dignidades sociais, mas existe um estímulo para que a pessoa 

venha a afirmar a sua identidade no seio da sua comunidade. Geralmente há um 

interesse acentuado por questões colectivas ou políticas. A necessidade de ser 

alguém que emana força e autoridade revela uma certa ambição pessoal que, na 

maior parte dos casos, é canalizada através da profissão e do lugar que se ocupa na 

sociedade. 

A pessoa tem facilidade em lidar com o exterior e com o público, mas pode 

deixar-se levar pelo sucesso e notoriedade. A frustração acontece quando os que têm 

esta posição não singram na carreira ou perdem de alguma forma o lugar que 

adquiriram. Um dos grandes riscos desta posição é que a identidade da pessoa 

constrói-se em norma, com base na sua função social. Uma das lições a reter nesta 

casa é que a ambição deve estar ao serviço de uma causa que transcenda a esfera 

pessoal em benefício do interesse colectivo. 

 

 

Sun Conjunct Mercury (9z38' S) 

SOL CONJUNÇÃO MERCÚRIO 

Esta conjunção dá-lhe um espírito vivo, aberto e independente. No entanto, você 

pode ser um pouco intolerante e geralmente não gosta de receber ordens ou 

conselhos. Há também uma certa dose de confiança nas suas capacidades mentais, 

visto que possui bastante optimismo e vigor na forma como expressa as suas ideias. 

Esta combinação de Sol e Mercúrio confere ainda curiosidade e interesse pelo 

conhecimento, o que faz de si uma pessoa comunicativa, apesar das ideias e opiniões 

serem bastante subjectivas, em virtude destas necessitarem de estar de acordo com a 

sua experiência pessoal. 

 

 

Sun Sextile Mars (3z24' A) 

SOL SEXTIL/TRÍGONO MARTE 

Este aspecto dá-lhe energia e determinação para avançar na vida através de mérito 

pessoal. Você tem capacidade para ultrapassar os obstáculos que se atravessam no 

seu caminho e possui algumas qualidades de liderança, o que lhe permite levar a 

cabo os seus empreendimentos. Em norma, o êxito depende da força de vontade e do 

esforço despendido numa determinada direcção. Na maior parte das vezes, a 

imagem paterna é forte e voluntariosa. 

 

 

Sun Sextile Pluto (1z13' A) 

SOL SEXTIL/TRÍGONO PLUTÃO 

Este aspecto indica que você é uma pessoa voluntariosa com capacidade para fazer 

face às dificuldades e obstáculos da vida. Você pode conseguir transformar e 

canalizar a sua energia de uma forma concentrada e construtiva, realizando assim 

certas metas e ideais que à partida pareciam ser impensáveis. 



 

 

 

Moon 

 

 

 
The Moon A Lua descreve a natureza emocional, revela  padrões de 
comportamento instintivo e inconsciente, o sentimento de pertença à casa e 
à família. 
 

 
Moon in Sagittarius 
LUA EM SAGITÁRIO 

Com a Lua num signo de Fogo você reage de uma forma optimista e positiva 

perante as situações, mesmo que, interiormente, saiba que isso não corresponde à 

realidade.  

A sua necessidade de sonhar e projectar-se no futuro faz de si um amante das ideias, 

dando-lhe uma convicção natural de que a vida lhe aportará novos valores. A sua 

segurança emocional advém-lhe do sentido de liberdade e da necessidade de se 

expandir quer de uma forma física, quer mental. 

Você gosta de conhecer novos ambientes e pessoas. A rotina é para si desgastante e 

a sua necessidade de actividade oscila entre a projecção da vida interior e os desafios 

externos. A sua auto-confiança faz com que tenha uma óptima opinião acerca de si. 

Geralmente não abdica dos seus valores e, se for necessário, contorna ou ultrapassa 

as dificuldades mudando de orientação e rumo. 

Aqueles que têm a Lua nesta posição procuram constantemente a novidade e o 

interesse por assuntos que possam ampliar a sua mente ou o seu sentido de 

bem-estar. A intuição é forte nestes nativos e, quando acreditam nas suas convicções, 

têm um enorme poder de persuasão ao expressarem as suas opiniões.  

Ao nível do sentimento, existe uma necessidade de ajudar ou de ensinar as pessoas 

com quem se envolvem; embora apaixonados, têm dificuldade em partilhar a sua 

vida íntima, mas podem tornar-se óptimos companheiros e amigos nas suas relações 

amorosas. As suas crenças determinam o êxito ou o fracasso da vida sentimental. 

 

 
Moon in 6th House 
LUA NA 6ª CASA 

Você procura segurança e estabilidade, nomeadamente, nas áreas do trabalho e do 

serviço. Você tem necessidade de sentir-se útil e prestável naquilo que faz e procura 

actividades em que os contactos humanos estejam presentes. Para além da forte 

ligação emocional com o trabalho, regista-se também uma preocupação com 

regimes e dietas. 



A saúde está, na maior parte das vezes, dependente da adaptação e do ambiente 

humano que tem na vida laboral. Você precisa de preencher as suas necessidades 

com ocupações concretas, onde o papel e o valor da pessoa possam ganhar mais 

realce através da ajuda e do serviço prestado aos outros. 

 

 

Moon Trine Venus (2z28' A) 

LUA SEXTIL/TRÍGONO VÉNUS 

Este aspecto favorece as áreas de casamento, vida familiar e social. A sua natureza 

feminina está equilibrada e expressa-se através de charme, tacto e empatia, o que lhe 

permite e possibilita relacionar-se de uma forma harmoniosa com os outros. Você 

possui uma natureza afectuosa e uma habilidade para captar as emoções do meio 

ambiente circundante. 

 

 

Moon Square Midheaven (1z41' A) 

LUA QUADRATURA MEIO DO CÉU 

Com este aspecto é raro não haver problemas emocionais com pais e família. 

Geralmente, há uma carência e uma insatisfação para a qual não houve resposta no 

seu ambiente familiar. Procure entender o que lhe falta; essa necessidade terá de ser 

preenchida por uma consciencialização da vida emocional respeitante ao passado. 

 

 

 

Midheaven 

 

 

 
The Midheaven O Meio-do-Céu descreve suas aspirações mais altas na vida, 
fala-nos de auto-realização, vocação pessoal e o seu status aos olhos dos 
outros.. 
 

 
Midheaven in Pisces 
Você precisa de se sentir útil e prestativo no seu desempenho profissional. Muitas 

vezes escolhe carreiras de ajuda ao próximo ou trabalhos em que lida com as mais 

diversas emoções e sentimentos humanos.  O trabalho pode ser vivido por fases, 

umas serão sentidas como vocação, como dedicação a uma causa, outras como 

expiação, o que implica sempre algum sofrimento 

 

 

 

Mercury 



 

 

 
Mercury Mercúrio descreve a maneira de expressar, seus poderes de 
comunicação e raciocínio intelectual, sua capacidade de formular e articular 
idéias e de tomar decisões.. 
 

 
Mercury in Aries 
MERCÚRIO EM CARNEIRO 

Esta posição confere uma mente viva e um raciocínio rápido. As faculdades 

intelectuais operam de uma forma mais intuitiva do que lógica, a comunicação flúi 

rapidamente e, em geral, a sua mente está aberta a novos estímulos e a novos 

projectos. A tendência é para a pessoa agir primeiro e só depois analisar o resultado 

das suas acções. A comunicação dá-se, na maior parte dos casos, de uma forma 

espontânea, livre e directa. A impaciência e a necessidade de extroversão levam a 

pessoa a exprimir através de palavras e actos aquilo que pensa acerca das situações 

com as quais se envolve. Isso pode-lhe trazer algumas disputas mas, de qualquer 

modo, é-lhe necessário exprimir livremente as suas opiniões para que se compreenda 

melhor. 

 

 
Mercury in 10th House 
MERCÚRIO NA 10ª CASA 

Com Mercúrio na 10ª Casa há uma tendência para que a comunicação e os contactos 

sejam relevantes a nível profissional. Normalmente, estas pessoas possuem 

capacidades para falar em público e, nalguns casos, isso manifesta-se em actividades 

como a de conferencista, intérprete, vendedor, etc.. Há também uma certa tendência 

para terem várias actividades ao mesmo tempo. De qualquer modo, há bastante 

flexibilidade na carreira, podendo surgir várias alterações de ambiente ao longo da 

vida. 

A comunicação com um dos pais pode ter sido difícil no caso de Mercúrio receber 

aspectos conflituosos de outros planetas. 

 

 

Mercury Conjunct Saturn (1z03' A) 

MERCÚRIO CONJUNÇÃO SATURNO 

Esta conjunção confere-lhe profundidade de pensamento e necessidade de disciplina 

mental. Você possui uma mente lógica e grande capacidade de concentração, a 

ponto de aplicar sistemas metódicos para organizar e estruturar o seu discurso e 

pensamento. Você é, pois, uma pessoa introvertida, mas, através do tempo e da 

experiência, as suas ideias e o seu modo de comunicação ganharão maior 

consistência e objectividade, para se poder exprimir duma forma mais segura e 



confiante. 

 

 

 

Venus 

 

 

 
Venus Vénus descreve a apreciação da beleza e das artes, seus poderes de 
atração e sua capacidade para relacionamentos pessoais íntimos, 
nomeadamente, casos amorosos.. 
 

 
Venus in Aries 
VÉNUS EM CARNEIRO 

Neste signo a sua afectividade tende a expressar-se de uma forma ardente e 

apaixonada. O Fogo do Carneiro confere dinamismo e actividade, daí que você 

goste mais de conquistar do que ser conquistado/a. Quando deseja atrair alguém, 

você tem fortes impulsos, acontecendo frequentemente situações de atracção 

instantânea - amor à primeira vista. As pessoas com Vénus em Carneiro têm 

necessidade de lutar por um ideal na sua vida amorosa. São adversas à rotina e 

precisam de equilíbrio na sua forma de dar e receber afecto. Quando perdem o 

entusiasmo são propensas a partir para novas experiências, passando rapidamente a 

uma nova aventura.  

 

 
Venus in 10th House 
VÉNUS NA 10ª CASA 

As pessoas que nascem com Vénus na 10ª Casa necessitam de mostrar ao mundo o 

lado aprazível da vida. Nesse sentido, elas gostam de ser admiradas ou apreciadas 

pelo seu gosto, classe ou beleza. 

Em regra, são cordiais e diplomatas ao nível das relações humanas e gostam de 

exibir os seus traços e características na vida profissional. 

Nesta posição, Vénus precisa de relacionar-se e de ter um bom ambiente de trabalho 

à sua volta. Ao nível da carreira estão favorecidas as actividades ligadas às artes, à 

moda, relações públicas, etc. 

De qualquer modo, a vida afectiva e os contactos humanos encontram-se bem 

pronunciados no destino pessoal, independentemente de outras características. 

 

 

 

Mars 

 



 

 
Mars Marte descreve o modo como você age e se afirma, e se impõe, seus 
desejos e desejos básicos e sua capacidade de alcançar objetivos pessoais. 
 

 
Mars in Capricorn 
MARTE EM CAPRICÓRNIO  

As pessoas com Marte em Capricórnio têm, geralmente, uma energia concentrada e 

canalizada para actividades práticas e quase sempre deixam a sua marca no mundo 

exterior. 

A determinação e a eficiência de Capricórnio ajudam a efectivar e a concretizar os 

seus objectivos através de empenho, esforço e dedicação. As suas acções estão de 

certo modo dirigidas para aspectos concretos e é de salientar a boa capacidade de 

trabalho e de organização das suas tarefas. 

A ambição e o sentido prático das suas acções acabarão por atrair a atenção e o 

reconhecimento exterior. Você raramente perde a paciência devido à auto-disciplina 

e ao controlo das suas energias; no entanto, quando estas não encontram uma forma 

útil e prática de aplicação, podem ocorrer bloqueios e daí resultar uma agressividade 

violenta e explosiva. Apesar do seu individualismo, você necessita dos outros para 

provar e testar as suas capacidades. A segurança individual está dependente da 

projecção dos seus actos e do modo como a sua função é aceite na sociedade. 

 

 
Mars in 7th House 
MARTE NA 7ª CASA 

As pessoas com Marte na 7ª Casa têm necessidade de afirmar o seu valor perante os 

companheiros e associados. Se a colocação de Marte é favorável no signo e aspectos, 

a pessoa tem o poder de estimular os outros, e a capacidade de lutar por ideais 

comuns. Caso contrário pode surgir disputas e rivalidades que levam à competição. 

É claro que, neste jogo arriscado, alguém se pode magoar e ficar ressentido, pondo 

em risco o plano da amizade. No aspecto positivo, esta colocação predispõe a 

relacionamentos activos e dinâmicos que servem para incrementar a capacidade de 

iniciativa e de resposta perante as situações. 

 

 

Mars Trine Pluto (2z11' S) 

MARTE SEXTIL/TRÍGONO PLUTÃO 

Este aspecto confere-lhe bastante energia, força de vontade e coragem para tomar 

iniciativas e levar a cabo os seus empreendimentos. Você tem bastante força interior 

e determinados impulsos, que fazem com que lute e persista numa causa, ou por um 

forte desejo, mesmo que este seja difícil de realizar. 

 



 

 

Jupiter 

 

 

 
Jupiter Júpiter descreve como você se relaciona com a sociedade, refere-se 
ao mundo maior além de seu eu pessoal, como você se expande na vida, fala 
também de experiências, aprendizagem, viagens ou religião. 
 

 
Jupiter in Aquarius 
JÚPITER EM AQUÁRIO  

O seu sistema de crenças e valores orienta-se no sentido das questões humanas e 

sociais. A sua fé está, de algum modo, ligada ao progresso e ao desenvolvimento 

científico. A expansão dá-se ao nível de ideias e de contactos, que lhe podem ser 

úteis para a formulação de conceitos e princípios universais. 

O idealismo, a cooperação e a amizade estão presentes nos seus relacionamentos. 

Tem também necessidade de transmitir e divulgar os seus conhecimentos e 

perspectivas de vida. 

A análise que faz das situações tende a ser optimista e positiva; no entanto, como é 

de ideias demasiado fixas, você pode ser extremamente irreverente e intransigente 

na forma como as defende. 

Quando a actividade mental toca os planos da mente abstracta, dos princípios e leis 

universais, o radicalismo dá lugar a uma visão alargada e impessoal e a fluidez de 

pensamento expressa-se pela via do humanismo e da filantropia. 

 

 
Jupiter in 9th House 
JÚPITER NA 9ª CASA 

Esta é uma posição ideal para filósofos, políticos ou pedagogos. A presença de 

Júpiter na 9ª Casa leva a pessoa a pensar e reflectir sobre os principais problemas da 

existência. 

A necessidade de enquadrar novas perspectivas de vida que possam ser integradas 

no conjunto da personalidade constitui uma das suas tarefas essenciais. Viaja-se 

longe em busca de leis e verdades que, após incutidas, devem ser passadas aos 

outros de uma forma prática e concreta. Por outro lado, há o risco de se deixar 

arrebatar pelos próprios pensamentos e defender de um modo dogmático a sua 

filosofia ou visão da vida como uma lei inquestionável. Neste caso, existe o perigo 

de fanatismo e utopia, mas, na generalidade, estas pessoas são óptimas pensadoras e 

possuem excelentes qualidades diplomáticas. 

O gosto por viagens e pelo conhecimento superior está bastante acentuado. 

 



 

Jupiter Opposition Uranus (3z48' A) 

JÚPITER OPOSIÇÃO URANO 

Com esta oposição, você é inconvencional ao nível das crenças ou na forma como se 

relaciona com a sociedade. Há também tendência para procurar valores de liberdade; 

porém, nem sempre os seus ideais se aplicam de uma forma prática e objectiva. 

Você pode procurar filosofias de vida revolucionárias e idealistas que necessitam de 

ser confrontadas com o seu meio ambiente, de forma a verificar a validade e a 

eficiência desses conceitos. 

 

 

Jupiter Square Pluto (2z46' S) 

JÚPITER QUADRATURA PLUTÃO 

Este aspecto indica que é necessário haver uma renovação nos seus ideais e filosofia 

de vida. Os princípios e os valores são muito importantes para si e, como tem uma 

forte vontade, há também o risco de se tornar numa pessoa um pouco intolerante ou 

dogmática. O desejo de realizar algo de grandioso e importante pode limitar a sua 

felicidade. Procure aceitar e compreender as suas limitações antes de julgar a vida e 

os outros. 

 

 

 

Saturn 

 

 

 
Saturn Saturno descreve a sua experiência com a realidade, fala dos medos 
e inibições, acentua onde você é mais sério, e como você responde às 
regras da sociedade e às figuras de autoridade. 
 

 
Saturn in Aries 
SATURNO EM CARNEIRO 

Você necessita de adquirir confiança na forma como expressa a sua individualidade. 

Existem algumas inibições e é importante que aprenda a lidar com a sua energia. 

Como tem certas inseguranças relativamente ao modo como se afirma, você tende a 

bloquear os impulsos, ou então age prematuramente, dando livre expressão a acções 

descoordenadas e impulsivas. A aprendizagem requer sentido de auto-disciplina e 

sacrifício, de modo a que, com o tempo, venha a adquirir a maturidade e a solidez 

necessária para confiar no seu poder de acção. Problemas com autoridade e 

liderança levam-no a rever a base dos seus próprio valores. 

 

 



Saturn in 10th House 
SATURNO NA 10ª CASA 

A presença de Saturno na 10ª Casa indica um forte destino pessoal, para o melhor ou 

para o pior, consoante a formação ética de cada um. De qualquer modo, esta é uma 

posição que acentua a força de vontade e a determinação. Estas pessoas gostam de 

ser apreciadas socialmente como entidades capazes e respeitadas. São, no entanto, 

bastante sensíveis à opinião pública e preferem apresentar uma imagem forte e 

estável a mostrar fraquezas ou indecisões. 

O sucesso e a carreira são importantes, e geralmente cultivam certos valores 

tradicionais. A ambição está acentuada e gostam sobretudo de alcançar posições de 

autoridade para que os outros reconheçam as suas capacidades. Contudo, é 

necessário esforço e disciplina para alcançarem o respeito e o "status" que desejam. 

Como sentem a pressão da sociedade, podem utilizar diversos meios, nem sempre 

justificáveis, para alcançarem os fins a que se propõem. Tudo depende, em última 

análise, de factores hereditários e de alguns aspectos que Saturno forma com os 

outros planetas. Na melhor das hipóteses, temos pessoas com grande determinação e 

carisma que se evidenciam pela grande capacidade de organização, administração e 

concentração. 

 

 

 

Uranus 

 

 

 
Uranus Urano simboliza a liberade, a independência e a originalidade, 
descreve áreas de singularidade pessoal na relação com os grupos. Fala do 
seu lado intuitivo e sua capacidade de adaptação ao novo e ao inesperado. 
 

 
Uranus in Virgo 
URANO EM VIRGEM 

A influência de Urano nos signos liga-se essencialmente ao aspecto colectivo e o seu 

efeito faz-se sentir ao nível das gerações e dos acontecimentos à escala mundial. 

A passagem de Urano em Virgem deu-se entre 1962 e 1968, o que veio contribuir 

para um conjunto de alterações nos hábitos de vida, nomeadamente no campo do 

trabalho e no domínio tecnológico. 

 

 
Uranus in 3rd House 
URANO NA 3ª CASA 

Quando Urano está na 3ª Casa, a mente é rápida e, nalguns casos, bastante original e 

inventiva. A intuição de Urano capta as situações circundantes, e a pessoa apanha as 



ideias no ar de uma forma súbita e repentina. Às vezes essas ideias podem ser 

revolucionárias e, quando comunicam, estas pessoas gostam de explorar diversas 

formas de raciocínio. 

Dificuldade de ajustamento aos padrões de educação convencional, devido a ideias 

que tendem a pôr em causa a opinião comum. Assim, podemos encontrar aspectos 

mentais que vão da genialidade às tensões nervosas e aos problemas de 

comunicação. 

 

 

Uranus Trine Neptune (6z35' S) 

URANO TRÍGONO NEPTUNO 

Este é um aspecto de geração que indica possibilidade de equilíbrio entre a 

componente individual e colectiva. Há também oportunidade para desenvolver 

maiores ideais que possibilitam uma expansão de consciência espiritual ou social. 

 

 

 

Neptune 

 

 

 
Neptune Neptuno planeta ligado ao sonho, à imaginação, ao grande ideal 
colectivo, incluindo o sentimento de felicidade e espiritualidade partilhada, 
fala também os mundos ilusórios, os mitos e as fantasias. 
 

 
Neptune in Taurus 
NEPTUNO EM TOURO 

A influência de Neptuno nos signos faz-se sentir, essencialmente, nos aspectos 

mundiais e no domínio do inconsciente colectivo. 

A última passagem de Neptuno neste signo deu-se entre 1874-1888. Este foi um 

período em que a África foi colonizada por diversos países europeus. Nasceram 

nesta fase Carl Jung e o Papa João XXIII. 

 

 
Neptune in 11th House 
NEPTUNO NA 11ª CASA 

Quem tem Neptuno na 11ª Casa geralmente preocupa-se ou dedica-se a questões 

humanitárias e sociais. Estas pessoas têm necessidade de cuidar e ajudar os outros, 

pelo que podem ser extremamente prestáveis e solidárias, nomeadamente na esfera 

das amizades. Os amigos podem ser fonte, quer de alegria, quer de decepções. No 

entanto, é através da união com grupos e pessoas com quem se partilham os mesmos 

ideais que o sentimento de comunhão e de unidade se constrói. 



Neptuno nesta posição tende a defender a causa dos menos favorecidos ou a 

procurar ideias e valores que possam contribuir para a melhoria de vida do aspecto 

colectivo. 

Os ideais devem estar bem definidos, para que não hajam oscilações e indecisões 

quando se propuser a lutar por uma causa. 

 

 

 

Pluto 

 

 

 
Pluto Plutão descreve experiências de poder, tanto a nível pessoal como em 
grupo, convulsões, forças além do controle individual, transformações e 
mudanças irreversíveis.. 
 

 
Pluto in Taurus 
PLUTÃO EM TOURO 

A influência de Plutão nos signos faz-se sentir, essencialmente, nos aspectos 

mundiais e no domínio do inconsciente colectivo. 

A última passagem de Plutão por este signo deu-se entre 1852 e 1884. Esta foi uma 

fase caracterizada pelo materialismo científico, simbolizado pela época Vitoriana. 

Darwin, Marx e Pasteur formularam os princípios ideológicos deste período. 

 

 
Pluto in 11th House 
PLUTÃO NA 11ª CASA 

Quem tem Plutão na 11ª Casa tem perante si o dilema de conseguir ou não dedicar 

tempo e atenção a algum projecto social e colectivo que tenha o poder de 

transformar o seu estilo de vida. No entanto, você sente-se pouco à vontade em 

grupos, visto que tem tendência a ver acima de tudo as falhas e os defeitos de cada 

ser humano. Os aspectos emocionais acabam por emergir no contacto com grupos 

ou amigos, mas é pelo choque de personalidades que se operam os processos de 

transformação pessoal. Nestes casos, geram-se situações onde é possível 

acontecerem fortes alterações nos ideais, objectivos e metas de vida. 

Como é uma pessoa desconfiada e tem tendência a ver os aspectos mais difíceis de 

qualquer envolvimento associativo, ser-lhe-á benéfico procurar algum tipo de grupo 

ou pessoas com quem discuta os seus problemas abertamente. 

Nalguns casos, a terapia de grupo pode levar a grandes transformações de 

personalidade. 

 

 



 

The Qualities and Elements 

 

 

As qualidades e os elementos 

 

Os signos do zodíaco estão agrupados em duas categorias básicas. Estas são 

conhecidas como Qualidades e Elementos. As Qualidades descrevem modos 

fundamentais de atividade e os Elementos descrevem o temperamento. Existem três 

qualidades: cardeal, fixa e mutável e quatro elementos: fogo, ar, terra e água. Seu 

horóscopo possui vários graus de cada Qualidade e de cada Elemento. As 

percentagens que tem em cada um determinam a importância destes em sua vida. As 

percentagens mais altas serão mais poderosas em sua vida, as percentagens mais 

baixas serão menos poderosas.. 

 

 

The Qualities 

 

 
42% Cardinal 
Os signos cardeais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Quanto mais planetas 

tiver em qualquer um desses signos, mais cardinal você será: 

Os cardeais são orientados para a ação e iniciam. Eles estão interessados em 

promover mudanças e trazer coisas novas ao mundo. Eles são diretos, assertivos e 

gostam de se encarregar de situações. Eles são ambiciosos, independentes e não 

gostam de ser supervisionados. São bons em iniciar projetos, mas não tão bons em 

concluí-los. Possuem entusiasmo abundante e são muito engenhosos. Os signos 

cardeais geralmente não guardam rancores. 

 
25% Fixed 
Os signos fixos são Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Quanto mais planetas você 

tiver em qualquer um destes signos, mais persistente será: 

Pessoas fixas são perseverantes e duradouras. Eles alcançam resultados na vida 

através de um esforço determinado e persistente. Eles tendem a fazer uma coisa de 

cada vez e são extremamente práticos na abordagem de tudo. Estas pessoas não são 

facilmente influenciados pelos outros e podem ser bastante firmes ou teimosos 

quando decidem algo. Geralmente tendem a se apegar às coisas e relutam em mudar. 

Como tal, são firmes, mas também podem ser inflexíveis e assim correm o risco de 

ficarem presos às suas concepções. 

 
33% Mutable 
Os signos mutáveis são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Quanto mais planetas 

você tiver em qualquer um destes signos, mais Mutável você será: 



Pessoas mutáveis são as mais flexíveis dos três tipos. Eles são capazes de 

acompanhar o fluxo. Eles são mutáveis e adaptáveis, mas também indecisos e 

inquietos. Eles são sensíveis às opiniões dos outros, mas também podem ser 

impressionáveis e facilmente influenciados pelas circunstâncias ambientais. As 

pessoas mutáveis carecem da teimosia dos signos fixos e da força dos signos 

cardeais, o que os torna bons mediadores e intermediários^ 

 

 

The Elements 

 

 
33% Fire 
 
33% Earth 
Os signos de Terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Quanto mais planetas você 

tiver em Terra, mais segurança e praticidade você precisará: 

Os signos da Terra buscam segurança material. Eles são práticos, pragmáticos, 

cautelosos, sensíveis e conservadores. Trabalhador e diligente, os signos da Terra 

são capazes de pôr em prática as idéias e inspirações dos outros signos. Eles podem 

ser acumulativos, possessivos e excessivamente materialistas. Eles também são 

sensuais e procuram prazer.. 

 
8% Air 
^Os signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário. Quanto mais planetas você tiver em 

ar, mais pró-ativo e autodeterminado você será: 

Os signos do ar buscam liberdade de ação e liberdade de movimento. Os signos de 

ar precisam de estar soltos e à vontade. Eles são mentalmente abertos e 

intelectualmente estimulantes. Eles também podem ser inconstantes, desatentos e 

influenciados pelas opiniões dos outros.. 

 
26% Water 
Os signos de água são Câncer, Escorpião e Peixes. Quanto mais planetas você tiver 

nos signos de água, mais necessidade terá de segurança emocional: 

Pessoas com a maioria dos planetas nos signos de água são motivadas pela 

necessidade de ganhar segurança em suas vidas emocionais. Eles são sensíveis, 

profundos, compassivos, imaginativos e intuitivos. A sua vida interior, sonhos e 

imaginação são muito ativos. Estas pessoas são espiritualmente inclinadas e 

potencialmente psíquicos, com a capacidade de se sintonizarem com os outros. Estes 

podem também ser hipersensíveis, impressionáveis e emocionalmente carentes.. 

 

 

 

Astrological Terms & their Meanings 



 
The Zodiacal Signs Principle Keywords  Ruler 
i ARIES........... I Am.............. Motivated to act.............. Mars 
j TAURUS....... I Have........... Practical & persevering.. Venus 
k GEMINI......... I Think.......... Duality. Communicative. Mercury 
l CANCER....... I Feel............ Emotional & nurturing..... Moon 
m LEO............... I Will............. Desires recognition........ Sun 
o VIRGO.......... I Analyse...... Attention to detail........... Mercury 
p LIBRA............ I Balance...... Relates to others............ Venus 
q SCORPIO..... I Desire......... Intense & forceful........... Mars/Pluto 
r SAGITTARIUS. I Aspire......... Broad outlook, idealistic. Jupiter 
u CAPRICORN. I Use............. Realistic & responsible... Saturn 
v AQUARIUS... I Know.......... Human understanding.... Saturn/Uranus 
w PISCES......... I Believe....... Spiritual & sensitive........ Jupiter/Neptune 
 
The Planets & Personal Points 
! SUN.............. Spirit, life force & identity. Masculine principle 
# MOON........... Soul, emotions and instincts. Domesticity. Feminine principle 
$ MERCURY.... Intellect and power of communication. The reasoning mind 
& VENUS.......... Love, beauty, art and attraction 
( MARS............ Energy, action, aggression and conflict 
) JUPITER....... Wisdom, expansion, optimism & success 
* SATURN....... Restriction, limitation, restraint & sorrow 
: URANUS....... Change, originality, revolution & eccentricity 
; NEPTUNE..... Imagination, spirituality, inspiration, illusion & deception 
g PLUTO.......... Power, forces beyond personal control & transformation 
> NORTH NODE. Alliances, family ties and links with others 
? SOUTH NODE. Karma and challenges in associations 
@ ASCENDANT. Face you show the world. Primary motivation in life 
B MIDHEAVEN. Aim in life 
 
The Houses 
1st HOUSE  Physical appearance, self-expression and vitality 
2nd HOUSE  Personal assets, wealth and earning ability 
3rd HOUSE  Immediate environment, siblings, mentality and communication 
4th HOUSE  Home, family, origins, father and later life 
5th HOUSE  Pleasures, amusements, love & children 
6th HOUSE  Service, work & health 
7th HOUSE  Partners, other people generally & open enemies 
8th HOUSE  Other people's resources, wills, legacies & death 
9th HOUSE  Long journeys, higher learning, religion and law 
10th HOUSE  Reputation, career & the mother 
11th HOUSE  Friends, benefactors and groups 
12th HOUSE  Self-undoing, withdrawal, retreat and seclusion 
 
The  Aspects 
] CONJUNCTION. Unity of energies, which can be harmonious or aggravating 
^ OPPOSITION. Destructive or learning 
_ TRINE........... Harmonious and flowing 
` SQUARE....... Tension 
a SEXTILE....... Easy, creative and harmonious 
e QUINCUNX... Energies that work independently of each other 
c SESQUISQUARE. Problems that can become chronic if not addressed 
b SEMISQUARE. Petty annoyances that can escalate 
d SEMISEXTILE. Minor disruptions, which usually work out for the best 
 


