
 

1 

 

 

Ano letivo 2021/2022 

APRESENTAÇÃO 

Esta é a 12ªEdição do Curso de Astrologia – Nível 1 [Introdutório], lecionado presencialmente no centro 

STARLIGHT- Albufeira desde 2010 e em formado ONLINE desde 2019.Trata-se de uma experiência que 

pretende religar cada participante a uma Ordem Maior - Cósmica, tal como faziam as Escolas de Mistérios na 

antiguidade. Estamos numa fase em que a humanidade perdeu o contacto com o divino - e a Astrologia, como 

linguagem simbólica e sagrada, apresenta-se como uma das formas mais profundas de compreensão do Ser 

Humano e da sua íntima relação com o Universo do qual faz parte. 

O Nível 1 [Introdutório] pretende transmitir as bases que sustentam a linguagem astrológica em particular e 

a simbologia no geral. Trata-se de um formação iniciática e profundamente transformadora, fomentando no 

aluno, ao longo das sessões, um movimento constante de reconhecimento da dimensão sagrada da VIDA, 

bem como a atribuição de um sentido maior às suas experiências individuais. Todos os participantes são desde 

logo convidados a conhecer a sua matriz energética individual - o mapa astrológico - aplicando os 

conhecimentos adquiridos na sua interpretação e descodificação. A lente de observação será variada e 

eclética, unindo uma visão Kármica, Humanista, Transpessoal, Esotérica e Psicológica (entre outras). 

O curso está desenhado para permitir que o estudante adquira de uma forma organizada e didática um sólido 

e profundo conhecimento sobre a linguagem astrológica, permitindo que, se for o seu desejo, prossiga para 

estudos mais avançados. 

METODOLOGIA 

No ano letivo 2021/2022 coexistirão 2 turmas de Nível 1 [Introdutório] em simultâneo: 1 turma totalmente 

ONLINE e 1 turma em formato misto PRESENCIAL /ONLINE, esta última com a maioria das aulas a decorrer 

em Albufeira, no centro Starlight. Algumas das aulas serão coincidentes para as 2 turmas. As sessões de ambas 

decorrem em horário pós-laboral, das 19h às 21h, sem intervalo, nas aulas ONLINE e das 19h às 22h, com 

intervalo, nas aulas presenciais, de carácter mais vivencial.  

Idealmente deverá assistir em direto às sessões ONLINE, de forma a que possa colocar as suas questões e 

para que possa realizar um trabalho mais pessoal e focado sobre o seu mapa. No entanto se tal não for 

possível, as sessões são gravadas e ficam disponíveis para que as possa depois ver ou rever ao seu ritmo. 

Haverá também um grupo privado e um e-mail para resposta a dúvidas relacionadas com as aulas. 

No decorrer do curso serão ensinados os conceitos de “raiz” da linguagem astrológica que serão desde as 

primeiras aulas exemplificados através de exercícios com o mapa astrológico dos participantes. A teoria é 

assim desde cedo traduzido numa sólida componente prática e didática. 

Para além de suporte digital em formato de diapositivos (sempre fornecidos ao aluno) haverá também espaço 

para partilhas pessoais, pequenos momentos meditativos, observação e análise de pequenos vídeos e de 

mapas astrológicos de figuras públicas e/ou de casos clínicos trazidos pelos anos, exercícios de imagens 

mentais, EFT, Medicina Energética e outras ferramentas adequadas ao trabalho a ser realizado em cada 

sessão, conforme o tema proposto. 
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PÚBLICO-ALVO 

Não é necessário possuir qualquer tipo de conhecimento prévio de qualquer área. Este curso é direcionado a 

todos aqueles que procuram realizar um profundo processo de autoconhecimento, consciência e cura. Sugere-

se no entanto que possua vontade de transformação pessoal, capacidade de insight e autoanálise e 

comprometimento com o processo. As ferramentas adquiridas no decorrer da formação serão de grande 

utilidade para o desenvolvimento pessoal e espiritual do participante. A Astrologia é uma linguagem cuja 

compreensão e integração fornece benefícios em todas as áreas de vida. Este Nível é acessível absolutamente 

a todos os interessados, de qualquer área, nível de estudos, crenças e idade - quer queiram ou não prosseguir 

com os seus estudos. 

PROGRAMA 

1. Módulo 1 - Introdução à Astrologia 
1. História da Astrologia; 
2. Os tipos de Astrologia e suas aplicações; 
3. As Leis Universais - do Divino à Ciência; 
4. A constituição divina do Homem: Personalidade/Alma/Mónada 
5. Astrologia e Alquimia - as fases da obra alquímica; 
6. Astrologia, Psicologia e Medicina. 

2. Módulo 2 - As bases da Astrologia 
1. As polaridades: Yin/Yang 
2. Os Elementos: Fogo/Terra/Ar/Água 
3. As modalidades: Cardeal/Fixo/Mutável 

3. Módulo 3 - Zodíaco e Signos 
1. Origem do Zodíaco - referencial histórico; 
2. Relação entre Zodíaco e Constelações; 
3. Os Signos: visão Esotérica e Exotérica 

4. Módulo 4 - Estrutura do Mapa Natal 
1. Hemisférios e quadrantes 
2. A cruz do tema: Ascendente/Descendente/Fundo do Céu/Meio do Céu 
3. As casas astrológicas: I - XII 
4. Sistemas de divisão de casas; 
5. As casas derivadas. 

5. Módulo 5 - Evolução e Consciência 
1. Os nodos lunares e a visão kármica da Astrologia; 
2. A conexão entre os chacras e a Astrologia; 
3. A importância da meditação; 

6. Módulo 6 - Planetas 
1. Classificação dos planetas: Luminares/Pessoais/Sociais/Transpessoais 
2. Regentes, Dispositores, Dignidades e Debilidades  
3. A polaridade Básica da Psique - Luminares - Sol/Lua 

1. Sol 
2. Lua 
3. O Ciclo de Lunação 
4. Introdução aos aspetos 

4. Planetas Pessoais: 
1. Mercúrio 
2. Vénus 
3. Marte 

5. Planetas Sociais: 
1. Júpiter 
2. Saturno 
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6. Planetas Transpessoais: 
1. Úrano 
2. Neptuno 
3. Plutão 

7. Breve introdução à Astrologia preditiva utilizando a técnica dos trânsitos.  
7. Módulo 7 - Métodos e Técnicas de Interpretação Astrológica 

1. Ética e deontologia em Astrologia 
2. Astrologia como instrumento de diagnóstico, terapia e arte de Cura   
3. Guião de análise astrológica aplicada aos participantes 

AVALIAÇÃO 

Dada a natureza terapêutica 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 
uma prova de avaliação final, em formato ONLINE, nas últimas semanas da formação. Tal prova resultará 
numa classificação entre 0 e 20 Valores e será depois emitido um certificado de conclusão onde constará a 
nota final, número de horas de formação e conteúdos programáticos. A avaliação e emissão de certificado de 
conclusão terão um custo extra de 25€. 

No final do curso todos os participantes receberão um certificado de participação, independentemente de 
realizarem a avaliação. 

INVESTIMENTO 

Inscrição: € 20  
Mensalidade: € 60* [paga até à 1ª aula do mês]  
 
A inscrição no curso pressupõe o pagamento da inscrição e da primeira mensalidade [Setembro] 

FASE PROMOCIONAL 1: Oferta da inscrição até 01.08.2021* 
FASE PROMOCIONAL 2: Oferta de 50% inscrição até 01.09.2021* 
*o valor pago será devolvido para cancelamentos até 10.09.2021 
 
OFERTA ESPECIAL: Alunos que concluíram o Minicurso de Astrologia (edição 1 ou 2) têm oferta da 1ª 
mensalidade [Setembro] Não acumulável com outras promoções.  

VAGAS LIMITADAS a 14 alunos na turma PRESENCIAL  

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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Calendarização | Ano Letivo 2021/2022 

Nº 
Sessão 

Datas* 

MÓDULO Temas – Resumo* 
* detalhe dos conteúdos na ficha de curso 

PRESENCIAL 
Horário: 

19h – 22h 
C/intervalo 

ONLINE 
Horário: 

19h – 21h 
S/intervalo 

1 21.09.2021 
TERÇA-FEIRA  

20.09.2021 
SEGUNDA-FEIRA I Apresentação| Introdução à Astrologia | Referencial Histórico 

2 28.09.2021 
TERÇA-FEIRA 

27.09.2021 
SEGUNDA-FEIRA II Leis Universais | Leis do TAO | Polaridades |Elementos 

3 11.10.2021 
SEGUNDA-FEIRA II Modalidades | Fases da obra alquímica 

4 19.10.2021 
TERÇA-FEIRA 

18.10.2021 
SEGUNDA-FEIRA III Zodíaco e Signos – Parte I 

5 02.11.2021 
TERÇA-FEIRA III Zodíaco e Signos – Parte II 

6 04.11.2021 
QUINTA-FEIRA 

08.11.2021 
SEGUNDA-FEIRA IV Estrutura do Mapa | Hemisférios | Quadrantes | Cruz do Tema 

7 09.12.2021 
QUINTA-FEIRA 

02.12.2021 
QUINTA-FEIRA IV Casas Astrológicas – I a VI | Sistemas de divisão de casas 

8 13.12.2021 
SEGUNDA-FEIRA IV Casas Astrológicas – VII a XII | Sistemas de casas derivadas 

9 11.01.2022 
TERÇA-FEIRA 

10.01.2022 
SEGUNDA-FEIRA V Abordagem Kármica | Nodos Lunares | Chacras e Astrologia  

10 18.01.2022 
TERÇA-FEIRA 

17.01.2022 
QUINTA-FEIRA VI Planetas Luminares – Sol | Dignidades | Dispositores 

11 01.02.2022 
TERÇA-FEIRA 

07.02.2022 
QUINTA-FEIRA VI Planetas Luminares – Lua 

12 21.02.2022 
SEGUNDA-FEIRA VI Ciclo de Lunação – Introdução aos aspectos astrológicos 

13 07.03.2022 
SEGUNDA-FEIRA VI Planetas Pessoais - Mercúrio 

14 15.03.2022 
TERÇA-FEIRA 

21.03.2022 
SEGUNDA-FEIRA VI Planetas Pessoais – Vénus 

15 05.04.2022 
TERÇA-FEIRA 

04.04.2022 
SEGUNDA-FEIRA VI Planetas Pessoais – Marte  

16 18.04.2022 
SEGUNDA-FEIRA VI Planetas Sociais – Júpiter  

17 03.05.2022 
QUINTA-FEIRA 

02.05.2022 
SEGUNDA-FEIRA VI Planetas Sociais - Saturno 

18 17.05.2022 
QUINTA-FEIRA 

16.05.2022 
SEGUNDA-FEIRA VI Planetas Transpessoais - Úrano 

19 02.06.2022 
QUINTA-FEIRA 

01.06.2022 
QUARTA-FEIRA VI Planetas Transpessoais - Neptuno 

20 20.06.2022 
SEGUNDA-FEIRA VI Planetas Transpessoais – Plutão  

21 04.07.2022 
SEGUNDA-FEIRA VII Métodos e técnicas de Interpretação Astrológica I – ética e deontologia 

22 05.07.2022 
TERÇA-FEIRA 

06.07.2022 
QUARTA-FEIRA VII Métodos e técnicas de Interpretação Astrológica II – Fim do curso 

* Sujeito a alterações, comunicadas previamente pelo formador 

 

Total: 22 aulas 

O formador, 

Alexandre Gonçalves 
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REGRAS DE FUNCIONAMENTO – Curso PRESENCIAL e ONLINE 

 

1. O curso tem a duração de 11 meses, com início em Setembro de 2021 e término em Julho de 2022, constituído por 2 aulas 

mensais. As aulas presenciais funcionam entre as 19h e as 22h (com intervalo) 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 inscrever na turma presencial deverá frequentar as aulas presenciais e quem se inscrever na turma online deverá 

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

exemplo - se por algum motivo o aluno não conseguir estar presente numa aula presencial, poderá assistir à 

correspondente online OU se algum aluno da turma online quiser pontualmente assistir a uma aula presencial, também o 

poderá fazer – sujeito a disponibilidade de espaço na sala. As aulas online serão sempre gravadas em áudio e vídeo e 

estarão acessíveis posteriormente, bem como os áudio de algumas aulas presenciais; 

 

4. 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 para que não se gerem atrasos no início da aula.  

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

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

 

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

chegar, no máximo, às 19h30. Informe atempadamente o formador sempre que se atrasar ou necessitar faltar. Na turma 

ONLINE tal limitação não se verifica: poderá ingressar e sair sempre que necessitar; 

 

6. 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 dados 

exemplos nem analisados mapas de alunos que não estejam em direto; 

 

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. 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 PARTICIPAÇÃO – e 

quem optar por realizar a avaliação recebe um CERTIFICADO DE CONCLUSÃO, no qual constará a nota final [0-20 valores]. 

Esta avaliação e emissão de certificado tem um custo extra de 25€. 

 

9. No caso do formando resolver desistir, deve informar ATEMPADAMENTE, POR ESCRITO (E-MAIL) o formador, sendo que 

deverá efetuar o pagamento do mês em que se encontra; 

 

10. 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 e informações enviados pelo formador – nomeadamente às 

datas nas quais se realizam as sessões. 

 

11. Dada a atual situação social gerada pela pandemia, a lotação da turma presencial está limitada e com as devidas precauções 

recomendadas. Em caso de necessidade as aulas da turma presencial serão sempre garantidas na plataforma online ZOOM, 

nas datas agendadas para a turma online. 

 

Declaro que tomei conhecimento e que concordo, 

Albufeira, Setembro 2021 

 

O formando                                      A gerência/Formador 

 

________________________________________________________ 

mailto:alex.goncalves.astro@gmail.com

