
Ano Lunar da Cabra 
 

Lanternas na noite anunciam votos de Paz 
Decorações coloridas aguardam a entrada de um Feliz Ano da Cabra 

 
O dístico chinês para esta emissão, de duas frases verticalmente paralelas e com o mesmo número de 

caracteres, é em formato Hedingge (grou de crista vermelha), ou seja, os dois caracteres chave estão 
colocados separadamente no início de cada frase, salientando-se tal como a crista vermelha na cabeça dum 
grou. Neste caso, os caracteres são, respectivamente, “Yi” e “Wei”, indicando que este ano lunar é ano Yi 
Wei, conforme o sistema chinês de combinação das 10 “Hastes Celestes” e dos 12 “Ramos Terrestres” para 
determinação de cada ano lunar. 
 

O carácter “Yi”, quando referido a horas, aproxima-se das 10 horas da noite, enquanto o carácter 
“Wei” se refere ao período entre a 1 e as 3 horas da tarde. No livro “Songshi”, sobre a história da dinastia 
Song, e um do conjunto de 24 livros sobre a história da China dessa época, mais precisamente no capítulo 
sobre a calendarização oficial, é referido que foi estabelecido um departamento específico na corte real, que 
usava métodos, como relógios de água, para medição do tempo/horas. Encontravam-se nos dois lados do 
edifício do departamento uma torre de tambores e uma torre de relógio para anúncio das horas. Uma das 
ferramentas e métodos usados naquela altura foram placas de marfim, sete no total, com diferentes horas 
escritas a tinta de ouro em cada uma delas, para indicar as horas durante o dia, entre as 5 horas de manhã e as 
7 horas da tarde (nessa altura usava-se o sistema de 12 “Ramos Terrestres”, ou seja, 12 unidades temporais 
por dia, pelo que eram mudadas de duas em duas horas). Posteriormente, as “Horas de Wei” também foram 
chamadas “Placas de Wei”, por as horas serem indicadas com uma placa.  
 

Na véspera do dia de ano novo chinês, tradicionalmente colocam-se lanternas de um lado da rua e, no 
outro, decorações coloridas, aguardando a chegada do novo ano. No dístico deste ano, por um lado são 
expressos “votos de paz” e, por outro, usa-se uma expressão que significa “feliz ano da cabra”. O maior 
desejo das pessoas nesta altura festiva limita-se a “paz” e “felicidade”. Felicidade é sinónimo de que tudo 
corre bem. No capítulo “Jici” do “I Ching”, diz-se que “um acontecimento feliz é felicidade”. O carácter 
chinês “felicidade” é composto pelo carácter “cabra” e um radical e, por isso, a palavra “felicidade” está 
relacionada à expressão “cabra de felicidade”, inscrita em alguns antigos caldeirões, como vem referido no 
livro “Lixu – Yuanjiadaoming”. Em chinês, a primeira frase do dístico refere-se a “votos de paz”, para 
corresponder à expressão “cabra de felicidade” da segunda frase, formulando votos de felicidade, enquanto o 
próprio carácter indica que é ano lunar da Cabra. 
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~ Sobre as “Cinco Cabras” ~ 
 

Em relação aos atributos dos Cinco Elementos, há duas explicações para a sua determinação: a primeira 
refere-se às “Hastes Celestes” de cada ano, a segunda aos fonemas específicos (nà yīn) dos Cinco Elementos, 
os quais são calculados com base nas “Hastes Celestes” e nos “Ramos Terrestres”. 
 
Atributos das Cinco Cabras, calculados segundo a fórmula das “Hastes Celestes”: 
 
“Cabra de Madeira”: Ano de Yiwei  (Yi pertence a Madeira) 2015, 1955 
“Cabra de Água”: Ano de Guiwei (Gui pertence a Água) 2003, 1943 
“Cabra de Metal”: Ano de Xinwei (Xin pertence a Metal) 1991, 1931 
“Cabra de Terra”: Ano de Jiwei (Ji pertence a Terra) 1979, 1919 
“Cabra de Fogo”: Ano de Dingwei (Ding pertence a Fogo) 1967, 1907 
 



Atributos das Cinco Cabras e suas mnemónicas segundo a fórmula nà yīn dos Cinco Elementos: 
 
“Cabra de Metal”: Ano de Yiwei Yiwei – metal em areia 2015, 1955 
“Cabra de Madeira”: Ano de Guiwei Guiwei – madeira de salgueiro 2003, 1943 
“Cabra de Terra”: Ano de Xinwei Xinwei – terra da berma da estrada 1991, 1931 
“Cabra de Fogo”: Ano de Jiwei Jiwei – fogo celestial 1979, 1919 
“Cabra de Água”: Ano de Dingwei Dingwei – água do rio celestial 1967, 1907 

 
Tendo em conta que o elemento deste Ano Lunar da Cabra é madeira, correspondendo a um ano “Cabra 

de Madeira”, será este elemento o foco principal da emissão dos cinco novos selos. Nesta oitava emissão do 
terceiro ciclo da série Ano Lunar, lançada pelos Correios de Macau, foi utilizada a fórmula “Hastes Celestes” 
para calcular os atributos dos “Cinco Elementos”. 
 
“Cabra de Madeira” – A Cabra de Madeira pertence ao género “cabra branca”. Enérgica e com talento para 
a liderança, gosta de dominar. Ousada, enfrenta diferentes desafios. Amigável e de fácil relacionamento, tem, 
no entanto, um ar imponente. 
 
“Cabra de Água” – A Cabra de Água pertence ao género “cabra de lã”. De temperamento pacífico, tem 
grande sentido de responsabilidade. Dá importância à amizade, sendo popular junto dos amigos e colegas de 
trabalho. Tem talentos artísticos e é muito dedicada ao trabalho. 
 
“Cabra de Metal” – A Cabra de Metal pertence ao género “cabra selvagem”. Meiga na aparência mas dura 
de carácter, tem, no entanto, bom coração. Com ousadia, visão e persistência nos seus princípios tem a 
ambição de estabelecer os seus próprios negócios.  
 
“Cabra de Terra” – A Cabra de Terra pertence ao género “cabra de montanha”. Franca, justa, gentil e 
sincera, recebe muitas vezes ajuda de “homens nobres”, alcançando facilmente sucesso profissional. Tem 
muitos amigos e é popular junto do sexo oposto. 
 
“Cabra de Fogo” – A Cabra de Fogo é organizada no que faz. Muito sociável e generosa, gosta de ajudar os 
outros e é popular junto do sexo oposto. Com ideias próprias e independente, muito dedicada ao trabalho, 
obtém normalmente sucesso profissional. 
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