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Calendário Astrológico de Planetas e Estrelas para 2020

Abreviaturas e sinais:
m Lua Cheia

l Lua Nova

P.V. Ponto Vernal, Equinócio de Primavera

S.V. Solstício de Verão

P.O. Ponto Outonal, Equinócio de Outono

S.I. Solstício de Inverno

Domingo, dia 5

R Planeta fica retrógrado

D Planeta fica directo

MUDA HORA começa a hora de verão ou inverno, último 
domingo de Março e Outubro

16/35 16:35 h

1, 2, 3, no aspecto 1º., 2º. ou 3º. trânsito

h , i Lua ascendente, descendente

eclipse n.v. eclipse não visível

Estrelas fixas, abreviaturas
Ham Hamal M87 Centro Super-galáctico

M45 Plêiades Spi Spica

Ald Aldebaran Ant Antares

Pol Pollux GC Centro Galáctico

M44 Presépio M31 Galáxia de Andrómeda

Reg Regulus

O calendário contém:
• Pontos de mudança de estação;
• Mudança de hora para  hora de verão ou inverno; 
• Luas cheias e novas; 
• Eclipses, visíveis ou não; 
• Entrada da Lua nas Constelações; 
• Conjunções da Lua com planetas com hora exacta;
• Conjunções da Lua com estrelas fixas com hora exacta;
• Pontos estacionários dos planetas (R/ D);
• Conjunções planetárias com estrelas fixas, com dia-chave e orbe de 5º; 
• Conjunções, oposições e quadraturas dos planetas entre si, com dia-chave e orbe de 5º;
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Lua 
O artigo "Calendário astrológico: Conjunções da Lua com os planetas e a sua influência na vida 
diária" interpreta as conjunções da Lua com os planetas. Apenas as Luas Cheias e Novas, e também 
os eclipses vêm mencionados com a hora e o minuto exactos. Todos os outros acontecimentos 
lunares são indicados  com a hora arredondada. P.ex., "Reg 23" significa "Lua - conjunção - 
Regulus pelas 23 h". "Neptuno 2" significa "Lua - conjunção - Neptuno pelas 2 h". 

Para as conjunções da Lua, não é indicada a orbe de 5º. Facilmente se pode aplicar uma orbe 
temporal de 12 horas antes até 12 horas depois da hora exacta; para as influências galácticas essa 
orbe será de 18 h. Este calendário apenas indica as conjunções da Lua e não outros aspectos da Lua. 
Devido à grande velocidade diária que a Lua tem, seria excessivo indicar todos os aspectos. 

Hora 
O fuso horário está em GMT - tempo médio de Greenwich - observando a hora de verão.

Dia-chave e orbe de 5º
No dia-chave, o aspecto está exacto e a orbe comporta 0º00'00". O símbolo do aspecto está inscrito 
na coluna no dia em que o aspecto fica exacto. Um pequeno ponto na barra colorida do aspecto 
também indica o dia chave. A orbe de 5º começa e acaba com a coloração da coluna. Há aspectos 
que duram poucos dias e outros que permanecem meses. 

Aspectos entre planetas - lado esquerdo
A cor informa sobre o aspecto dos planetas entre si : laranja para as conjunções, vermelho para as 
oposições e azul para as quadraturas. Assim obtém-se visualmente um leitura rápida do tipo de 
aspecto que predomina em determinado momento do mês. Este ano, o calendário não indica trinos e 
sextis.

Aspectos de planetas com estrelas fixas - lado direito
Nas influências siderais, a cor distingue estrelas e nebulosas : o vermelho colora todas as 
conjunções de planetas com estrelas, enquanto o verde claro assinala todas as influências nebulosas. 
Este código de cor permite uma rápida percepção da qualidade astrológica predominante no 
momento, se nebulosa, se estrelar. 

Estrelas - interpretação resumida: 
Ham, Ald, Pol, Reg, Spi e Ant são influências de fogo, energéticas e assertivas; 
M31, M45, M44, M87 e GC: influências nebulosas, desacelerantes e curativas;

Também:
O calendário foi calculado com o computador, mas escrito à mão. Por isso pode conter pequenos 
erros, que ocorrem ocasionalmente, raramente nos dados de planetas lentos, e mais frequentemente 
nos dados detalhados da Lua. Está a ser escrito um programa informático para desenhar este 
calendário.
Desfrutem do calendário, e tenham bons tempos.

Anabela Cudell, 2019
internet: astronomia-logia.com
e-mail: info@astronomia-logia.com
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