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APRESENTAÇÃO 

O Curso de Astrologia – Nível 2 [Técnico] é uma continuação e aprofundamento do Nível 1 [Introdutório]. Este, 
como o nome sugere, é um nível mais técnico e de maior exigência, conduzindo os participantes a níveis 
profundos de interpretação e síntese do seu mapa natal. A lente de observação continuará a ser dinâmica e 
eclética, unindo uma visão Kármica, Humanista, Transpessoal, Esotérica e Psicológica (entre outras). 

Será especialmente focada a aprendizagem da identificação e interpretação dos aspectos astrológicos, quer 
no contexto da astrologia natal quer na sua aplicação em técnicas de previsão tais como os trânsitos e 
progressões – sempre numa perspetiva evolutiva e de desenvolvimento pessoal. 

Mais do que uma formação, as aulas assumem um carácter de partilha, cura e responsabilização pelos 
processos individuais, pelo que o espírito de entreajuda e abertura pessoal são essenciais para o bom 
funcionamento das sessões. 

 METODOLOGIA 

 

As sessões decorrem em horário pós-laboral, das 20h às 23h nas aulas presenciais e das 19h às 21h nas aulas 

online.  

Para além de suporte digital em formato de diapositivos (sempre fornecidos ao aluno), serão realizadas 

atividades com carácter vivencial - em formato individual, a pares e em grupo. Haverá também espaço 

para meditação, observação e análise de pequenos vídeos, mapas astrológicos de figuras públicas, exercícios 

de imagens mentais, EFT, Medicina Energética e outras ferramentas adequadas ao trabalho a ser realizado 

em cada sessão.  

Haverão também aulas práticas focadas em exclusivo na análise de mapas de elementos externos ao grupo, 

recebidos na sala de formação, com supervisão. Estas aulas - no curso online - serão focadas na análise dos 

mapas dos formandos que estejam em directo - bem como casos clínicos sugeridos pelo formador e/ou pelos 

próprios formandos.  
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PÚBLICO-ALVO 

Para frequentar este curso é necessário ter completado o Nível 1 [Introdutório] ou equivalente [de outra escola 
ou auto-didata -» sujeito a entrevista prévia]. 

Está direcionado a todos aqueles que procuram realizar um profundo processo de autoconhecimento, 
consciência e cura. Sugere-se que possua vontade de transformação pessoal, capacidade de 
insight, autoanálise e responsabilidade.  

As ferramentas adquiridas no decorrer da formação serão de grande utilidade para o desenvolvimento 
pessoal do aluno, mas igualmente úteis para aliar à sua prática profissional, especialmente se esta estiver 
focada no contacto humano. A Astrologia é uma linguagem cuja compreensão e integração fornece benefícios 
em todas as áreas de vida. 

 

HORÁRIOS E CALENDARIZAÇÃO 

DATAS DA TURMA PRESENCIAL*| PÓS-LABORAL, das 20h às 23h | Local: STARLIGHT - ALBUFEIRA 

* ATENÇÃO: Algumas datas coincidem com a turma ONLINE - e são na plataforma ZOOM, das 19h às 21h 
2020: 19 e 23 de Setembro | 8* e 19* de Outubro |5 e 6 de Novembro | 3* e 10 de Dezembro 
2021: 14 e 28 de Janeiro | 4 e 22* de Fevereiro | 4 e 15* de Março |5* e 19* de Abril | 6 e 17* de Maio | 14* e 17 de Junho | 1* e 8 de Julho 

DATAS DA TURMA ONLINE| PÓS-LABORAL, das 19h às 21h | Plataforma ZOOM 

2020: 21 e 28 de Setembro | 8* e 19* de Outubro |10 e 23 de Novembro | 3* e 7 de Dezembro 
2021: 11 e 25 de Janeiro | 8 e 22* de Fevereiro | 1 e 15* de Março |5* e 19* de Abril | 3 e 17* de Maio | 14* e 21 de Junho | 1* e 5 de Julho 

AVALIAÇÃO 

Dada a natureza do curso, não existe qualquer obrigatoriedade de avaliação da aprendizagem dos conteúdos. 
Contudo, opcionalmente, se sentir que quer validar a sua aprendizagem teórica, poderá realizar um exame 
final, avaliado posteriormente pelo formador, que resultará numa classificação de 0 a 20. 

TESTE DE AVALIAÇÃO FINAL:  entre 22 e 30 de Junho de 2020 

Todos os participantes recebem um certificado de participação. 

 

PROGRAMA 

1. Módulo 1 – Apresentação e revisão de conceitos 
1. Apresentação do curso 
2. Revisão de conceitos essenciais: 

1. Signos 
2. Casas 
3. Planetas 

1. Dignidades e debilidades 

 



 

3 

2. Módulo 2 – Pontos secundários no mapa astrológico 
1. Quíron 
2. Lilith – A Lua negra 
3. Vértex 
4. Pontos arábicos 

1. A roda da fortuna 
5. Introdução aos asteroides e estrelas fixas 

 
3. Módulo 3 – Casos particulares dos planetas 

1. Planetas retrógrados 
2. Planetas sem aspetos – “dependurados” 
3. Planetas “singleton” 

 
4. Módulo 4 – Inventário e classificação de aspetos astrológicos 

1. Prática em aspetos - inventariar 
2. Desenho manual no mapa natal 
3. Particularidades dos aspetos 

1. Maiores/menores; 
2. Harmónicos/desarmónicos; 
3. Separativos/aplicativos; 
4. Crescentes/minguantes 

4. Padrões geométricos nos mapas 
1. Tipologia de Jones 

5. Aspetos astrológicos – compreensão em profundidade 
 

5. Módulo 5 – Astrologia Preditiva 
1. Trânsitos 
2. Progressões [Primárias, secundárias e terciárias] 
3. Revoluções, direções, mapa solar e outras; 
4. Ciclo das idades – paralelismos com a Psicologia 

1. Ciclos pessoais e ciclos planetários 
 

6. Módulo 6 – Interpretação dos Aspetos Astrológicos 
1. Aspetos de Plutão; 
2. Aspetos de Neptuno; 
3. Aspetos de Úrano; 
4. Aspetos de Saturno; 
5. Aspetos de Júpiter; 
6. Aspetos entre os planetas pessoais; 
7. Aspetos aos ângulos e pontos secundários do mapa. 

 

 

7. Módulo 7 – Prática e intervenção clínica [Transversal aos outros módulos] 
1. Aplicação das técnicas estudadas à análise e interpretação de casos clínicos: 

1. Mapas dos alunos; 
2. Mapas de casos trazidos pelos alunos; 
3. Mapas de figuras públicas; 
4. Mapas de elementos externos ao grupo, recebidos na sala de formação. 

2. Supervisão. 
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INVESTIMENTO 

Inscrição: € 20* 
Mensalidade: € 60* (paga até à primeira aula de cada mês)  
A inscrição no curso pressupõe o pagamento da inscrição.  

*INSCRIÇÕES: Oferta de 50% da inscrição até 15.08.2020 
 
 

SOBRE O FORMADOR 

Alexandre Gonçalves é licenciado em Psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais – Ualg e formador profissional com CCP. Depois de uma experiência intensa num 
curso superior de Informática, decidiu trocar as máquinas pelas pessoas, e dedicar-se 
de corpo e alma ao que sempre soube que queria ser mas não sabia muito bem do quê: 
um comunicador. Desde 2008 que se dedica inteiramente ao aconselhamento e 
formação astrológica, sendo um dos fundadores do projeto Starlight – Centro de 
formação e Medicinas Complementares. Estudou astrologia passando por várias escolas 
e tendo contacto com vários professores – sendo consciente de que o estudo desta 
linguagem é infinito. Paralelamente possui formação em Reiki, Karuna, EFT, TVP, 
Medicina Energética e Imagens Mentais. É também um curador certificado pela 
Brofman foundation for the advancement of healing. 
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REGRAS DE FUNCIONAMENTO – Curso PRESENCIAL e ONLINE 

 

1. O curso tem a duração de 11 meses, de Setembro de 2020 a Julho de 2021, constituído por 2 aulas mensais. As aulas 

presenciais funcionam entre as 20h e as 23h (com intervalo de 20 minutos) e as aulas online entre as 19h e as 21h (sem 

intervalo). 

  

2. O custo da inscrição é 20€ e o da mensalidade é 60€; 

3. Quem se inscreve na turma presencial deverá frequentar as aulas presenciais e quem se inscreve na turma online deverá 

frequentar as aulas online - apenas nas aulas coincidentes "juntamos as turmas", exceto em situações justificadas. Nas aulas 

presenciais não haverá emissão online – os próprios formandos poderão gravar áudio se assim desejarem e se for aplicável. 

 

4. Se o número de formandos inscritos/presentes na turma presencial for =<8 - todas as aulas passarão para regime online.  

 

5. Os pagamentos deverão ser efetuados até à primeira aula de cada mês. Nessa mesma aula - o formando da turma 

PRESENCIAL deve comparecer 10min antes do início (19h50) para que não se gerem atrasos no início da aula.  

Em alternativa poderá pagar atempadamente por Transferência Bancária, MBWay, Paypal ou Revolut – enviando 

comprovativo para alex.goncalves.astro@gmail.com, tal como os alunos da turma ONLINE. 

 

6. É de extrema importância a pontualidade para o bom funcionamento da dinâmica do grupo na turma PRESENCIAL – deverá 

chegar, no máximo, às 20h30. Informe o formador sempre que necessitar faltar. 

 

7. No caso do formando faltar – o pagamento é efetuado por inteiro, uma vez que terá acesso a todos os documentos e 

informação na mesma. Este curso é um trabalho contínuo. 

 

8. As aulas ONLINE podem ser assistidas tanto em direto como em diferido, pois ficam gravadas em áudio e vídeo. Contudo 

pelo carácter prático e terapêutico das mesmas a recomendação é que assista sempre que puder em direto. Não serão 

analisados mapas de alunos que não estejam em direto. 

 

9. Esta formação é de índole de DESENVOLVIMENTO e APRENDIZAGEM PESSOAL, e não se enquadra na categoria de formação 

profissional. A avaliação é totalmente opcional. Todos os participantes recebem um certificado de frequência – e quem optar 

por realizar a avaliação recebe um certificado de participação, no qual constará a nota final [0-20 valores], cujo cálculo é 

realizado com esta fórmula: 90%Exame + 10% Avaliação contínua. 

 

10. No caso do formando resolver desistir, deve informar POR ESCRITO e por EMAIL o formador, sendo que deve efetuar o 

pagamento do mês em que se encontra; 

 

11. Cada formando assume-se como responsável por gerir o seu tempo de forma a honrar o compromisso com esta formação e 

processo de cura interior – procurando estar a par dos e-mails enviados pelo formador – e atento às datas nas quais se 

realizam as sessões. 

 

12. Dada a atual situação social gerada pela pandemia CV19 – a lotação da turma presencial está limitada ao número legal em 

vigor – com as devidas precauções recomendadas pela DGS. Em caso de necessidade as aulas serão garantidas na 

plataforma online ZOOM.  

 

Declaro que tomei conhecimento e que concordo, 

Albufeira, Setembro 2020 

 

O formando                                      A gerência/Formador 

 

________________________________________________________ 

mailto:alex.goncalves.astro@gmail.com

