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Emissão Postal Especial

Special Postal Issue Zodiac Signs - Taurus

Signos do Zodíaco 
Touro

Sobre o Selo

Esta emissão ilustra o segundo 
signo do zodíaco: Touro. A arte 
do selo apresenta elementos que 
simbolizam este signo. No canto 
inferior esquerdo está presente 
um esquema das principais estre-
las que formam a Constelação de 
Tauri. Ao centro, a imagem de um 
touro, que dá nome à constelação. 
No quadrante superior, duas fai-
xas na cor cinza delimitam o espa-
ço entre a figura central e o nome 
do signo, grafado em letras de cor 
preta, tendo abaixo o intervalo de 
tempo governado pelo signo de 
Touro. Em seguida, uma faixa de 
cor marrom representa o elemen-
to “terra”, que rege o signo. Por 
último, no canto superior esquer-
do, o ícone do signo de Touro, que 
simboliza a cabeça e os chifres de 
um touro. Foi utilizada técnica de 
computação gráfica.

About the Stamp

This issue illustrates the second 
zodiac sign: Taurus. The art of the 
stamp presents elements that 
symbolize this zodiac sign. On 
the lower left corner is a scheme 
of the main stars that form the 
Constellation of Tauri. On the 
center is the image of a bull, which 
gives its name to the constellation. 
On the upper left quadrant, two 
bands in gray color delimit the 
space between the central figure 
and the name of the zodiac sign, 
written in in black letters, with 
the time interval governed by the 
zodiac sign of Taurus below. Then a 
strip of brown color represents the 
element “earth”, which governs the 
zodiac sign. Finally, on the upper left 
corner, the icon of the zodiac sign 
of Taurus, which symbolizes the 
head and horns of a bull. Computer 
graphics technique was used.
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prazer e o regozijo? O caos não conduz a imaginação a um ambiente 
agradável e acolhedor, é o pressentimento de que tudo deva ter harmo-
nia e beleza a pista dessa ordem que para nossa humanidade continua 
misteriosa, porém desejável. Cada pessoa do signo de Touro agregará 
seus motivos particulares nessa busca de prazer e regozijo, porque os 
desejos podem tanto aprisionar a alma humana dentro de um labirin-
to intrincado, quanto libertá-la também. Se a qualidade dos desejos 
se identificar exclusivamente com os bens materiais, a experiência de 
vida será bastante limitada. Porém, se ao desejo de aquisição de bens 
materiais se agregar a busca de harmonia visualizada pela alma, a ex-
periência de vida irradiará através das pessoas deste signo a marca da 
sensualidade e beleza. A sensualidade, aliás, é uma das características 
marcantes das pessoas que nascem no signo de Touro, porque mes-
mo na eventualidade de fisicamente não serem belas de acordo com 
os padrões vigentes, ainda assim serão atraentes e sensuais, nunca 
passando despercebidas por onde transitarem. O poder cósmico que 
emana através deste signo resulta em seus nativos e nativas buscarem 
ansiosamente condições para se distanciarem de uma vida comum e 
adquirirem domínio maior sobre a realidade. O poder busca a eterni-
dade, deixar um legado que sobreviva e seja reconhecido pelas futuras 
gerações, por isso, na prática do dia a dia, no signo de Touro se encontra 
definida uma ambição que, aos olhos das outras pessoas pode parecer 
desmedida, mas que para este signo é uma motivação legítima. A opu-
lência, o luxo, tudo que tenha o poder de distinguir a presença taurina 
será desejado pelos seus nativos e nativas.

Oscar Quiroga
Astrólogo, Psicólogo e Membro da Academia de Letras do DF

Astrology

“Do not ask me what heaven can do for you, but in what way you will 
orient yourself to magnify the Universe with your presence,” it is with this 
phrase that, over time, I have found a way to tell people that Astrology 
is not the study of how heaven influences humans, but the knowledge 
that helps us understand the place we occupy in the colossal intelligent 
organism we call the Universe. Through this affirmation we have left aside 
the common vice of exempting ourselves from our responsibilities, for if 
we did not, we would transfer to the virtues and vices of the signs of the 
Zodiac a new justification to affirm that we would have no choice about 
being as we are or acting as we act. Our zodiac signs are an indication of 
our usefulness in the Universe, which responds to this presentiment of 
ours that there must be a place for us in the Universe, calling it poetically 
“mission.” Make no mistake, however, that perhaps it would be enough 
to be born to fulfill this “mission.” It is not! It is necessary to go meet it, 
even if guided only by vague and imprecise ideas, but which the study of 
Astrology can clarify and help to use. It is in this line of understanding 

Astrologia

“Não me pergunte o que o céu pode fazer por você, mas de que 
maneira você há de se orientar para engrandecer o Universo com sua 
presença”, é com essa frase que, ao longo do tempo, encontrei a ma-
neira de indicar às pessoas que a Astrologia não é o estudo de como o 
céu influencia os seres humanos, mas o conhecimento que nos ajuda 
a entender o lugar que ocupamos no colossal organismo inteligente 
que chamamos de Universo. Por meio dessa afirmação deixamos de 
lado o vício comum de nos eximirmos de nossas responsabilidades, 
pois, se não o fizéssemos transferiríamos às virtudes e vícios dos sig-
nos do Zodíaco uma nova justificativa para afirmar que não teríamos 
opção sobre sermos como somos ou agirmos como agimos. Nossos 
signos são a indicação de qual seria nossa serventia no Universo, o 
que responde a esse pressentimento nosso de que deve haver um lu-
gar para nós no Universo, chamando a isso poeticamente de “missão”. 
Não se engane ninguém, porém, de que talvez seria suficiente nas-
cer para cumprir essa “missão”. Não é! É preciso ir ao encontro dela, 
mesmo que orientados apenas por ideias vagas e imprecisas, mas que 
o estudo da Astrologia pode esclarecer e ajudar a utilizar. É nessa li-
nha de compreensão que os signos do Zodíaco se apresentarão a nós 
como verdadeiros portais cósmicos através dos quais se distribuem as 
potências cosmogônicas que concorrem para a criação, preservação e 
reintegração da realidade. E, assim também, as pessoas que nascem 
em cada um dos signos podem encontrar neste parâmetro a identida-
de e a orientação sobre o lugar que ocupam no Universo. Com certe-
za, fazendo bom uso da Astrologia, chegaremos, um dia, a pensar em 
nós mesmos integrados ao Universo, muito diferente do que é agora, 
em que essa palavra Universo parece se referir sempre a eventos mui-
to distantes e inatingíveis. Nós somos parte integrante do Universo e 
a Astrologia é o caminho que conduz a entender o que isso significa e 
a orientar sobre o melhor uso possível dessa condição.

Touro
Através de todas as pessoas que nascem sob o signo de Touro o 

Universo distribui o poder que dá origem a toda manifestação. É a for-
ça do desejo, a sensualidade, as experiências físicas e a identificação 
de uma vontade inabalável, que em muitos casos se transforma em 
teimosia, mas que, pelo bem ou pelo mal, sempre realiza suas inten-
ções. Satisfazer desejos é um direito legítimo de todos os seres huma-
nos, mas no caso de quem nasce no signo de Touro isso se transforma 
em urgência que dá a pauta de todos os dias, na bússola que orienta 
cada uma e todas as atitudes, da hora em que acorda para um novo 
dia até o momento de ir dormir novamente. A urgência de que tudo 
que se manifestar através de uma vida taurina seja belo, agradável e 
sensual, digno de ser apreciado sensorialmente, essa é uma pista de 
que o Universo não é uma coleção de acasos, mas que responde a 
uma misteriosa ordem que indica haver um plano em andamento e 
que, mesmo que nós não consigamos entender a ordem do Universo, 
essa é uma realidade indiscutível, senão, por que se buscaria tanto o 

that the signs of the Zodiac will present themselves as true cosmic 
portals through which the cosmogonic powers that contribute to 
the creation, preservation and reintegration of reality are distributed. 
And so, too, the people who are born in each of the zodiac signs can 
find in this parameter the identity and orientation about the place 
they occupy in the Universe. Certainly, making good use of Astrology, 
we will one day think of ourselves integrated into the Universe, very 
different from what it is now, in which this word Universe always 
seems to refer to very distant and unattainable events. We are an 
integral part of the Universe and Astrology is the path that leads to 
understanding what this means and to guiding us about the best 
possible use of this condition. 

Taurus
It is through all people born under the zodiac sign of Taurus, 

that the Universe distributes the power that gives rise to all 
manifestation. It is the force of desire, sensuality, physical 
experiences and the identification of an unwavering will, which in 
many cases turns into stubbornness, but which, for good or evil, 
always realizes their intentions. Satisfy desires is a legitimate right 
of all human beings, but in the case of those who are born in the 
zodiac sign of Taurus, this becomes the urgency that gives the 
agenda of every day, in the compass that guides each and every 
attitude, from the awakening of a new day until the time to go to 
sleep again. The urgency that everything that manifests through 
a taurine life has to be beautiful, pleasant and sensual, worthy of 
being appreciated sensory, that is a clue that the Universe is not a 
collection of accidents, but that it responds to a mysterious order 
that indicates there is a plan in progress and that, even if we cannot 
understand the order of the Universe, this is an indisputable reality, 
if not, why should we seek pleasure and joy? Chaos does not lead 
the imagination to a pleasant and welcoming atmosphere, it is the 
presentiment that everything, radiate the mark of sensuality and 
beauty. Sensuality, by the way, is one of the hallmarks of people born 
in the zodiac sign of Taurus, because even in the event that they are 
physically not beautiful according to the current standards, they 
will still be attractive and sensual, never going unnoticed wherever 
they go. The cosmic power that emanates through this zodiac sign 
results in its natives seeking eagerly for conditions to distance 
themselves from a common life and acquire greater dominion over 
reality. This power seeks eternity, leaving a legacy that survives and 
is recognized by future generations, therefore, in the daily practice, 
in the zodiac sign of Taurus is defined an ambition that, in the eyes 
of other people may seem excessive, but for this zodiac sign is a 
legitimate motivation. Opulence, luxury, all that has the power to 
distinguish the taurine presence, will be desired by its natives.

Oscar Quiroga
Astrologer, Psychologist and Member of the 

Federal District Literary Academy


