
A
S

T
R

O
L

O
G

IA

O
 a

n
o

 d
o

 P
o

r
c

o
 d

e 
T

er
r

a 
- 

己
亥

Depois de em 2018 termos 

completado um ciclo com a 

energia do Cão de Terra, o ciclo 

do Porco de Terra inicia-se na 

lua nova de dia 5 de fevereiro 

de 2019 e completar-se-á a  

24 de janeiro de 2020. Este 

é um novo ciclo anual que irá 

influenciar os doze animais do 

Zodíaco chinês. 

POR SOFIA BATALHA
Estuda Bazi 
Leciona e dá consultas de Astrologia Chinesa 
bazi.serpentedalua.com
Pode explorar gratuitamente a sua carta em: 
calculadora-bazi.serpentedalua.com
 



Signos
chineses

O 
ano novo chinês é uma 
época de transições,  
o que significa um novo 
começo para todos. De 
acordo com a metafí-

sica chinesa, 2019 terá duas principais 
influências: a energia celeste da Terra Yin 
e energia terrestre do Porco de Água.

A TERRA YIN
A energia cósmica da Terra Yin é notá-
vel, humilde, firme, fiel, pacífica, estável, 
virtuosa, confiável, funcional e prática.  
É sinónimo de organização e disponi-
bilidade para os outros. Este elemento 
traz flexibilidade, modéstia e intuição 
para quem se permita influenciar pela 
sua energia. O ensino, a filantropia  
e a espiritualidade são particularmente 
importantes ao longo do ano. Devemos 
evitar estar sozinhos em 2019, mantendo 
amigos e familiares por perto. Também 

pode ser um momento em que finalmente 
decidimos acabar com os relacionamen-
tos tóxicos. Apesar da estabilidade, podem 
existir preocupações e peso emocional, 
gerando dúvidas ao longo do ano. É um 
bom ano para plantar novas estruturas 
na vida e nutri-las, principalmente até 
ao mês de junho.

O SIGNO DO PORCO
O Porco ocupa a décima segunda e última 
posição no Zodíaco chinês. Pertence ao 
grupo de signos de água e representa 
o começo do inverno e o mês de nas-
cimento da energia de transformação 
árvore ou madeira.
De acordo com a tradição chinesa, o Porco 
é o arquétipo do amante da vida e, em 
2019, todos nós poderemos resgatar, de 
maneira inteligente, tudo o que é belo na 
vida, desde o prazer de uma boa refei-
ção às partilhas com amigos. Ao longo 

de 2019, todas as qualidades do Porco 
poderão expressar-se. A gentileza e a 
generosidade, além da sua preocupação 
com a casa e os seus habitantes. Neste 
ano estaremos mais atentos ao outro, seja 
família ou amigos. A nível coletivo, todas 
as iniciativas altruístas estão favorecidas.
Outra grande qualidade do Porco é a 
alegria de viver, é um otimista nato. Esta 
característica pode tornar a nossa visão 
das coisas mais leve durante o ano de 
2019. No entanto, como todos os signos 
do Zodíaco chinês, o Porco também tem 
os seus desafios. Dotado de uma grande 
imaginação, o Porco precisa de encontrar 
formas reais para agir, apesar da ener-
gia da Terra de 2019 lhe dar um maior 
sentido prático. Não menos importante, 
o Porco é muito ingénuo. A sua bondade 
impede-o de ver traições, manipulações 
ou calculismo, tornando-o um alvo fácil 
para pessoas com poucos escrúpulos.
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BOI 丑

• Se nasceu em 1997, 1985, 1973, 
1961, 1949 ou 1937, no mês de ja-
neiro ou entre a 01h00 e as 03h00, 
terá o Boi, 丑, na sua essência.

FINANÇAS E DINHEIRO - O Boi e o 
Porco compartilham um bom enten-
dimento, portanto, espera-se que 
2019 seja um ano auspicioso para 
o Boi. O trabalho árduo, a natureza 
calma e paciente do Boi garantirá 
uma rica “colheita” e conquistas sig-
nificativas, desde que não se deixem 
levar por uma excessiva teimosia. 

CARREIRA - Os nativos do Boi têm a 
hipótese de obter reconhecimento, 
de expressar de forma persuasiva 
os seus interesses e ideais, desde 
que dominem a sua sensibilidade 
emocional. Devido ao conserva-
dorismo característico, poderão 
negar-se a algumas vantagens 
importantes. Este ano é mesmo ne-
cessário ser o mais flexível possível.
 
AMOR - Existe a possibilidade de 
lançar as bases de um novo re-
lacionamento amoroso, sob uma 
intensa atração mútua. Os nati-
vos que já estão envolvidos num 
relacionamento terão a hipóte-
se de consolidá-lo, aprofundá-lo,  
o que poderá levar ao casamen-
to. Pode haver o nascimento de 
uma criança muito esperada. 

SAÚDE - Embora pareçam ter uma 
saúde de ferro, é necessário su-
pervisionar a predisposição para  
a armadilha da depressão ou algu-
mas reações emocionais extremas. 
Também é importante prestar aten-
ção às afeções relacionadas com 
o sistema respiratório, garganta  
e estômago. É importante comer 
de forma saudável.

RATO 子 

• Se nasceu em 1996, 1984, 1972, 
1960, 1948 ou 1936, no mês de 
dezembro ou entre as 23h00  
e a 01h00, terá o Rato, 子, na sua 
essência. 
 
FINANÇAS E DINHEIRO - Um ano de 
prosperidade que apoiará qualquer 
atividade ou movimento na carreira 
do Rato. O Rato pode assumir al-
guns riscos durante este ano, o que 
pode levar a lucros financeiros de 
origem inesperada. No final do ano 
precisa de economizar e poupar. 

CARREIRA - Os nativos do Rato 
terão de evitar gestos ou ações 
que possam ser mal interpre-
tados, porque isso diminuirá as 
suas realizações, criará inimigos 
ou momentos tensos no futuro. 
Em 2019, a sua capacidade de 
observação e auto-preserva-
ção faz com que lidem perfeita-
mente com as alturas de crise. 

AMOR - Ano favorável para os 
relacionamentos. Se é casado, 
o ambiente será afetuoso e se-
reno. Se é solteiro precisará de 
ser paciente. Apenas no final de 
2019 ou no início de 2020 pode-
rá ter um encontro compatível. 

SAÚDE - Os nativos do Rato podem 
usufruir de um excelente estado 
de saúde. Estão ativos, o que os 
ajuda a manterem-se em forma  
e a lutar contra possíveis doenças. 
É importante ouvir os sinais de 
desgaste do corpo. Cuidado com 
a acumulação de tensão e agres-
sividade ao longo do ano.

TIGRE 寅 

• Se nasceu em 1998, 1986, 1974, 1962, 
1950 ou 1938, no mês de fevereiro ou 
entre as 03h00 e as 05h00, terá o Tigre, 
寅, na sua essência.
 
FINANÇAS E DINHEIRO - É uma boa ideia 
rever a situação financeira e fazer as 
correções necessárias para eliminar 
despesas extra. Em 2019, pode surgir  
a oportunidade de renovar ou decorar 
a sua casa, além de uma tentação de 
viagens, o que levará a gastos adicionais. 
 
CARREIRA - Podem surgir novos projetos, 
mas não terá inspiração para lhes dar 
continuidade ou concretizá-los. Se pensa 
mudar de emprego, junho de 2019 é o 
melhor mês para o fazer. Não se apresse 
e analise todas as soluções para o futuro 
antes de se lançar num novo emprego.
 
AMOR - Dominante e cheio de romantismo 
e paixão, o Tigre pode esperar um novo 
relacionamento sentimental estável. No 
entanto, é preciso envolverem-se com 
cautela. Em junho ficará emocionalmente 
mais forte, ajudando a superar experiên-
cias negativas que poderão ter dominado 
o ano anterior. Os casados terão de en-
frentar muitos desafios no início de 2019. 
Poderá ser uma fase dominada por uma 
certa ansiedade e até algumas deceções, 
um período que afetará o bem-estar 
emocional do seu relacionamento. Ainda 
assim, é um bom ano para ter um bebé 
ou adotar uma criança.
 
SAÚDE - Estará cheio de energia e vi-
talidade. É altura de criar prioridades.  
A fim de evitar qualquer colapso nervoso, 
é melhor fazer tudo com paciência e por 
fases, e dar-se tempo suficiente para 
relaxar. Durante 2019, os nativos do Tigre 
precisam de exercitar o corpo para manter 
uma boa forma. A saúde emocional pode 
ser melhorada, evitando conflitos com as 
pessoas que o rodeiam.
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LEBRE 卯

• Se nasceu em 1999, 1987, 1975, 1963, 
1951 ou 1939, no mês de março ou entre 
as 05h00 e as 07h00, terá a Lebre, 卯, 
na sua essência.

FINANÇAS E DINHEIRO - Poderá ser um 
ano interessante em termos de projetos 
e atividades profissionais. Mais ambicioso 
que o habitual, deixará de se refugiar 
em papéis secundários e atrever-se-á 
a chamar mais atenção para si próprio. 
Os seus esforços serão recompensados 
desde o início do ano chinês de 2019. 

CARREIRA - Os nativos do Coelho podem 
ter de enfrentar alguns problemas na 
carreira, devido à teimosia em fazer 
tudo perfeito. Precisará de aceitar que, 
para avançar, terá de cumprir apenas os 
padrões passíveis de aprovação. Esteja 
ciente das suas capacidades e aceite 
apenas as tarefas que pode finalizar. 

AMOR - O primeiro trimestre de 2019 
irá trazer diferentes desafios, especial-
mente no relacionamento com o seu 
parceiro de vida. Precisará de encontrar 
soluções, criando uma atmosfera de 
frustração. É importante resolver os 
problemas de casamento sem perder 
o equilíbrio mental. Este não é um bom 
momento para engravidar. É necessá-
rio (se esta for sua intenção) esperar 
até ao meio do ano. A partir daí, os 
problemas desaparecerão lentamente  
e desfrutará de paz e felicidade com 
o seu parceiro. No final de 2019, será 
possível encontrar uma solução para 
todos os desentendimentos fazendo 
compromissos aceitáveis.
 
SAÚDE - Pode ser um ano delicado 
para o Coelho em termos de saúde, 
principalmente no início, quando os 
recursos físicos não oferecem suporte 
para terminar as solicitações de trabalho 
e tarefas em momentos de caos. As 
artes criativas, como música ou teatro, 
poderão ajudar os nativos a relaxar  
e reduzir as tensões causadas por ati-
vidades profissionais ou empresariais. 
Terá a oportunidade de usar a imaginação  
e expressar pensamentos no ambiente 
artístico.

DRAGÃO 辰

• Se nasceu em 2000, 1988, 1976, 
1964, 1952 ou 1940, no mês de abril 
ou entre as 07h00 e as 09h00, terá 
o Dragão, 辰, na sua essência.

FINANÇAS E DINHEIRO - Em 2019,  
o Dragão terá uma carreira promis-
sora. Poderá usar as suas habilida-
des analíticas e estratégicas para 
os seus projetos. Todos os desafios 
ocorridos durante os doze meses 
deste ano serão resolvidos com 
inteligência e perícia. O Dragão 
precisa de organizar a situação 
financeira e concentrar-se numa 
melhor contabilidade. Entre março 
e maio de 2019, as suas finanças 
irão melhorar, e terá um orçamen-
to positivo substancial. Despesas 
fúteis precisam de ser cuidado-
samente mantidas sob controlo. 

CARREIRA - O negócio será exce-
lente, especialmente em Marketing  
e vendas, parceiros estrangeiros en-
volver-se-ão em atividades comer-
ciais. Viagens para negócios também 
serão bem-vindas para o desen-
volvimento da área de negócios. 

AMOR - Podem encontrar  
o amor durante interações so-
ciais ou reuniões com os colegas 
de trabalho. Se desejar manter 
o relacionamento existente pre-
cisará de fazer alguns compro-
missos durante o mês de maio. 

SAÚDE - Um excelente estado de 
saúde no início do ano de 2019, 
que lhe dará recursos físicos su-
ficientes para o resto do ano. No 
entanto, embora não queira, deve 
fazer algumas pausas no trabalho. 
A partir de abril, precisa de ter mais 
cuidado com a saúde. É importante 
recuperar física e mentalmente, 
relaxar e ter uma dieta equilibrada.

SERPENTE 巳

• Se nasceu em 2001, 1989, 1977, 1965, 
1953 ou 1941, no mês de maio ou entre 
as 09h00 e as 11h00, terá a Serpente, 巳, 
na sua essência.

FINANÇAS E DINHEIRO - Entre março  
e junho de 2019, os nativos da Serpente 
terão sorte, porque o dinheiro vem sempre 
que necessário. Durante este ano, os nativos 
da Serpente devem ser cautelosos com  
o dinheiro, mas generosos quando se trata 
de amigos e familiares.

CARREIRA - Deve abordar uma carreira que 
não implique correr riscos, mesmo se o risco 
exigir apenas trabalho duro. Durante este 
ano, será eficiente nas funções de tomada 
de decisão. Se é gerente tudo deve ocorrer 
sem problemas. Este ano não é o mais 
adequado para mudar de emprego e, ainda 
menos, para alterar o campo de atividade. 
Se está a tentar ser contratado para uma 
nova área, onde não tem experiência, as 
suas hipóteses são bastante baixas. Entre 
20 de agosto e 30 de novembro pode 
esperar um período de muito trabalho  
e não contar com a sorte. 

AMOR - Em 2019, enquanto o trabalho  
é mais desafiante, a vida familiar é livre 
de quaisquer problemas. Pelo contrário, 
as realizações dos seus filhos e parentes 
mais jovens são motivo de alegria. Aqueles 
próximos de si ajudarão a relaxar e até 
oferecerão boas dicas para resolver os 
problemas que o incomodam, desde que 
comunique abertamente e lhes conte os 
seus problemas. A vida social pode trazer-lhe 
satisfação durante este ano, especialmente 
se deixar a sua curiosidade nativa correr 
livremente e tentar coisas novas.

SAÚDE - Fisicamente, os nativos da Serpente 
estão saudáveis em 2019. No entanto, po-
dem passar por estados depressivos leves 
e ansiedade transitória. Estes podem até 
levar a alguns episódios de insónia. No final 
de 2019, as situações tensas que ocorrem 
devido à sobrecarga podem manifestar-se 
como dores nos órgãos internos. Além disso, 
como quase nunca permitem que o cérebro 
descanse, enfrentarão uma propensão 
cada vez mais evidente aos transtornos 
mentais. Em 2019, o ponto fraco em relação 
às infeções é pela área do pescoço, sendo 
muito exposto a afeções da nuca e pescoço.
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CAVALO 午

• Se nasceu em 2002, 1990, 1978, 
1966, 1954 ou 1942, no mês de junho 
ou entre as 11h00 e as 13h00, terá 
o Cavalo, 午, na sua essência.

FINANÇAS E DINHEIRO - Terão um 
início de ano cheio de sucesso  
e realizações. Não deixe as opor-
tunidades passarem, trabalhe  
e as recompensas não deixarão 
de aparecer. Pense duas vezes 
antes de fazer um investimento  
e gaste o seu dinheiro com cuidado. 

CARREIRA - No trabalho desfrutará 
de muitos benefícios e também 
viajará em negócios. Em 2019, os 
nativos do Cavalo precisam de se 
sentir independentes, livres e, aci-
ma de tudo, não supervisionados. 
Não suportam nenhum trabalho 
que os force a ficarem presos 
num escritório. A natureza ativa 
faz com que prefiram empregos 
onde interagem com pessoas. 

AMOR - Podem revelar-se superfi-
ciais nos relacionamentos amorosos 
ou pode acontecer que essa não 
seja a sua prioridade. Se quiserem 
evitar situações desagradáveis nes-
sa esfera da sua vida, precisam 
de prestar mais atenção aos seus 
parceiros. Os solteiros não devem 
mergulhar em planos e trabalho, 
pois podem perder as hipóteses 
de encontrar um parceiro durante 
este ano. No final de 2019, os nati-
vos do cavalo podem apaixonar-se 
facilmente e, por causa disso, po-
dem acabar com o coração partido.  

SAÚDE - Como gostam de desporto 
e costumam ter um estilo de vida 
ativo, os nativos de Cavalo nunca vão 
ganhar muito peso, ficando flexíveis 
até à velhice. A sua saúde será exce-
lente no primeiro semestre do ano, 
embora pequenos problemas 
nos dentes possam apa-
recer. No final do ano  
é importante ter cau-
tela com afeções pul-
monares e acidentes.

CABRA 未

• Se nasceu em 2003, 1991, 1979, 
1967, 1955 ou 1943, no mês de julho 
ou entre as 13h00 e as 15h00, terá 
a Cabra, 未, na sua essência.

FINANÇAS E DINHEIRO - Duran-
te o ano de 2019, os nativos da 
Cabra estão desorganizados e  
o negócio não é o seu ponto forte. 
Os que são artesãos, artistas ou 
escritores podem seguir qualquer 
carreira que implique o uso de 
habilidades artísticas ou criativi-
dade. No final do ano, é possível 
que encontrem dificuldades em 
manter o foco, podendo perder  
a calma e também algum dinheiro.  

CARREIRA - É importante ter em 
mente o próprio negócio, ficar de 
fora das coisas que não lhe di-
gam respeito e não se envolver 
em discussões ou conflitos de 
outras pessoas. Novas ideias ou 
mudanças profissionais não serão 
bem-sucedidas este ano. É impor-
tante manter o profissionalismo  
e o respeito pelas artes e criatividade. 

AMOR - Os nativos da Cabra são 
muito carinhosos, românticos  
e apaixonados. Precisam de um 
parceiro estável, que enfatize tanto 
o lado emocional quanto o físico 
do relacionamento. Não menos 
importante, precisam de alguém 
que possa garantir o seu bem-es-
tar emocional e manter o inte-
resse no próprio relacionamento. 

SAÚDE - O exterior frágil esconde  
o facto de, geralmente, serem muito 
saudáveis. No início do ano, invista 
em exames médicos e tenha cuida-
do com qualquer dor de estômago. 
Está propenso a um sistema imu-
nitário em baixo devido ao stress,  
o que pode levar a algumas infe-
ções. É necessária muita atenção  

à higiene e ao descanso. No final 
de 2019 é preciso ter cuidado 
com propensão a acidentes.

MACACO 申

• Se nasceu em 2004, 1992, 1980, 1968, 
1956 ou 1944, no mês de agosto ou entre 
as 15h00 e as 17h00, terá o Macaco, 申, 
na sua essência.

FINANÇAS E DINHEIRO - 2019 será um 
ano cheio de boas notícias! Os nativos 
do Macaco não perderão oportunidades 
de mostrar o seu talento, ambição, ca-
pacidade de trabalho e paixão! Energia  
é a palavra que os define e a carreira está 
bem. As finanças vão registar grandes 
lucros. É possível beneficiar de várias 
fontes de rendimento, porque, para além 
do trabalho, pode abrir um pequeno ne-
gócio. Espere até o final do ano para fazer 
investimentos, como renovação de casas 
ou um carro novo, especialmente se for 
necessário um crédito.
 
CARREIRA - Se não tiver emprego, em 
2019 terá boas hipóteses de encon-
trar um que, não apenas se mostrará 
um passo à frente da sua carreira, mas 
também será muito bem remunerado. 
Recomenda-se enviar o currículo para  
o maior número possível de empresas da 
sua área, preparar-se para as entrevistas 
e negociar o melhor possível o salário. 

AMOR - O Macaco é sensível e cheio 
de vida, e fica rapidamente entediado 
nos relacionamentos. Para os nativos 
que já estão envolvidos num relacio-
namento, este é um bom ano para  
o casamento, enquanto para os nativos 
solteiros é um ano ideal para encontrar 
um parceiro de vida. No amor, o final 
de 2019 é cheio de aventuras. Os casa-
dos precisam de controlar os impulsos  
e, ao mesmo tempo, tomar cuidado para 
que os parceiros permaneçam fiéis. 

SAÚDE - Os nativos do Macaco são 
geralmente pessoas saudáveis, sem-
pre prontos para conquistar o mundo.  
O Macaco sente a necessidade de en-
contrar a paz interior em 2019. Ativida-
des como meditação, Tai Chi ou Yoga 
ajudarão a relaxar e a ganhar força física. 
Estarão cheios de vitalidade e, se preten-
dem começar a praticar desporto, 2019  
é o ano perfeito para isso! Fevereiro  
e agosto são os meses que podem re-
presentar os maiores riscos para a saúde.
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PORCO 亥

• Se nasceu em 1995, 1983, 1971, 1959 
ou 1947, no mês de novembro ou entre 
as 19h00 e as 21h00, terá o Porco, 亥, 
na sua essência.

FINANÇAS E DINHEIRO - As pers-
petivas do ano são favoráveis.  
O Porco provará as suas habilidades 
na resolução de problemas finan-
ceiros. Recomenda-se, economi-
zar, algum dinheiro para o futuro. 

CARREIRA - É provável que rece-
ba tarefas de trabalho mais inte-
ressantes e satisfatórias, seguidas 
por promoções ou transferências. 
Profissionalmente, este ano possi-
bilita progressos. Usando os seus 
talentos e experiência, os nativos do 
Porco causarão uma boa impressão. 

AMOR - Os nativos do Porco são muito 
sensíveis e românticos. Se forem 
negligenciados, poderão ficar com 
ciúmes ou possessivos. Possíveis 
problemas podem afetar a vida fa-
miliar e social. Embora as perspetivas 
para a carreira e situação financeira 
sejam favoráveis, a vida pessoal exige 
que tomem medidas de precaução.
 
SAÚDE - Não há nada preocupante 
em termos de saúde. Até março,  
o nível de confiança estará alto  
e escolherá um estilo de vida saudável. 
Mesmo que alguns se entreguem  
a excessos, a capacidade de trabalho 
estará alta e esses excessos não 
levarão à ansiedade. Se descansar, 
estará em grande forma durante 
todo o ano. Nos meses de inverno, 
a vitalidade diminuirá e é necessário 
relaxar para evitar problemas de saú-
de e problemas emocionais.

CÃO 戌

• Se nasceu em 2006, 1994, 1982, 1970, 
1958 ou 1946, no mês de outubro ou 
entre as 19h00 e as 21h00, terá o Cão, 
戌, na sua essência.

FINANÇAS E DINHEIRO - É importante 
planear tudo com cuidado e não ne-
gligenciar os projetos que sabe serem 
lucrativos, prestando atenção a outros 
que possam falhar. Existe um grande 
risco de perder dinheiro e endividar- 
-se em 2019. A tendência de gastar 
dinheiro em coisas de que realmente 
não precisa, não ajuda. No final do ano, 
as finanças estarão mais estáveis.  

CARREIRA - Ao longo do ano, será 
melhor funcionar como parte de 
uma equipa do que individualmente. 
Durante 2019 não irá preocupar-se 
com a apreciação dos outros, pois  
a sua atenção estará focada no facto 
de garantir que o resultado das suas 
ações seja positivo. Profissionalmen-
te, haverá oportunidades desde que 
permaneça envolvido. Não deixe as 
suas ações passarem despercebidas!  

AMOR - Os nativos do Cão são leais 
no amor, mas têm alguns receios. 
A vida familiar do Cão é favorável. 
No que diz respeito à vida social, 
pode dizer-se que preferem me-
nos atividade. Evitarão grandes 
reuniões. O ano do Porco de Terra 
oferecerá a hipótese de se divertirem  
e, se desejarem, fazer novos amigos. 

SAÚDE - Se não fizer nenhum exces-
so, e não é da sua natureza fazê-lo, 
não encontrará problemas em termos 
de imunidade e saúde. Algo crónico 
poderá incomodá-lo novamente, 
mas não será grave. Envolva-se em 
atividades físicas, passe tempo ao 
ar livre e recupere a força.

GALO 酉

• Se nasceu em 2005, 1993, 1981, 1969, 
1957 ou 1945, no mês de setembro ou 
entre as 17h00 e as 19h00, terá o Galo, 
酉, na sua essência.

FINANÇAS E DINHEIRO - 2019 é um ano 
de mudança para o Galo. Existirão alguns 
sacrifícios, mas tudo será ultrapassado 
com a sua própria força. Há um grande 
desejo de mudança no ar, de algo novo. 
Seja sobre a carreira, o amor ou a vida 
familiar, nunca tome uma decisão sem 
tentar antecipar as consequências para 
as pessoas à sua volta. Algo bom baterá 
à sua porta, se colocar os seus amigos  
e familiares em primeiro lugar. Entre maio  
e agosto, a vida financeira do Galo é estável.  

CARREIRA - No início do ano pode ter 
algumas situações desconfortáveis no 
trabalho com pessoas de quem não 
gosta. No entanto, fazer parte de uma 
equipa significa que precisa de lidar com 
qualquer tipo de personalidade para ob-
ter resultados satisfatórios. Deve reunir  
a sua energia mental para se concentrar 
na vida profissional. O fim do ano trará 
mudanças rápidas e, se gastar tempo  
a avaliar cada movimento e decisão, agirá 
tarde demais. Portanto, os nativos do Galo 
precisam de manter o foco no trabalho, 
mas sem descartar a cautela. Seja pers-
picaz, inteligente e não tenha medo de 
correr riscos, especialmente na carreira. 

AMOR - No amor, tudo ficará bem mas 
precisará de alguém com quem efetivar 
as mudanças. Se já estiver envolvido num 
relacionamento, tente apreciar a pessoa 
que tem ao seu lado e ofereça atenção 
suficiente ao seu parceiro. Caso contrá-
rio, corre o risco de perder o seu apoio.  

SAÚDE - É provável que encontre pro-
blemas causados por excesso de preo-
cupação. O stress pode afetar a saúde 
física e mental. A ansiedade também  
é um fator de risco. Não se esqueça de 
que cada um de nós precisa descansar! 
No final de 2019, os nativos do Galo têm 
um bom estado de saúde, mas devem 
ter cuidado quando viajam, porque estão 
propensos a acidentes!

PRE VISÕES
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