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Imagem da Capa 
 

Heitor e Aquiles lutando. Detalhe. 
 

[Timíades?], c. 575-525 a.C.  
Ânfora, cerâmica ática de figuras negras.  

Munique, Antikensammlungen, 1426.  



Universidad de Málaga 

 

Existen una serie de episodios en la vida de Aquiles en los que el 

héroe tiene que ver, de alguna manera, con sacrificios humanos. No todos 

los relatos son igualmente explícitos ni en todos tiene Aquiles el papel de 

actor principal, pero es un argumento repetido suficientes veces en la 

biografía del héroe como para dedicarle atención. 

Considero que podemos hablar de “sacrificio” en todos los 

episodios míticos que se van a analizar en este conferencia y entiendo que 

se trata de escenas claramente diferenciables de las meras venganzas o 

ejecuciones, actos habituales en contextos de guerra. La emboscada que 

Aquiles tiende al joven hijo de Príamo, Troilo, para después matarlo en el 

altar de Apolo Timbreo; la captura de doce jóvenes troyanos destinados a 

ser sacrificados en la pira de Patroclo; el sacrificio de Políxena exigido, al 

parecer, por el fantasma de Aquiles: todos ellos son episodios que 

ayudarán a reflexionar sobre el modo en el que los antiguos griegos se 

imaginaron el sacrificio humano. El análisis del vocabulario empleado en 

los textos, así como la escenografía que vemos en las representaciones 

iconográficas de estos episodios, que incluyen de manera regular altares y 

piras funerarias, son determinantes en este estudio. 



 

Il. 18.333–337 

νῦν δ' ἐπεὶ οὖν Πάτροκλε σεῦ ὕστερος εἶμ' ὑπὸ γαῖαν, 

οὔ σε πρὶν κτεριῶ πρίν γ' Ἕκτορος ἐνθάδ' ἐνεῖκαι 

τεύχεα καὶ κεφαλὴν μεγαθύμου σοῖο φονῆος· 

δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσω 

Τρώων ἀγλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς. 

21. 26–33 

 

ὣς Τρῶες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα 

πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς. ὃ δ' ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων, 

ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους 

ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος· 

τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠΰτε νεβρούς, 

δῆσε δ' ὀπίσσω χεῖρας ἐϋτμήτοισιν ἱμᾶσι, 

τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι, 

δῶκε δ' ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας. 

αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων.  

23. 19-23 

 

“χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι· 

πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην 

Ἕκτορα δεῦρ' ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι,   

δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσειν 

Τρώων ἀγλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς.”  

 

 (Allen, T.W, ed. 1931. Homeri Opera. Vols. 1-2. Oxford: Clarendon Press. ) 



Il. 18.333–337 

Visto que agora, ó Pátroclo, irei depois de ti para debaixo da terra, 

não te sepultarei, antes que para aqui eu tenha trazido 

as armas e a cabeça de Heitor, assassino de ti, magnânimo. 

E na tua pira funerária cortarei as gargantas a doze 

gloriosos filhos dos Troianos, irado porque foste chacinado. 

 

21. 26–33 

Assim os Troianos caíram nas correntes terríveis do rio, 

sob os barrancos escarpados. E Aquiles, quando se fartou 

da  matança, tirou vivos do rio doze mancebos: 

o preço do morto Pátroclo, filho de Mnécio. 

Levou-os de lá, assarapantados como gamos, 

e atalhou-lhes as mãos atrás com belas correias 

que eles traziam como adereços nas túnicas bem tecidas, 

e deu-os aos amigos para os levarem para as naus recurvas. 

Depois lançou-se de novo, ávido de mais morticínio. 

 

23. 19-23 

“ Saúdo-te, ó Pátroclo, também agora na mansão de Hades. 

Todas as coisas eu cumpro que antes te prometi: 

arrastarei  para aqui Heitor, para os cãe o comerem cru; 

e na tua pira funerária cortarei as gargantas a doze 

gloriosos filhos dos Troianos, irado porque foste chacinado.” 

 

 (Lourenço, Frederico, trans. 2012. Homero. Ilíada. Lisboa: Cotovia.) 

 



Il. 23. 175–183 

 

ἐννέα τῷ γε ἄνακτι τραπεζῆες κύνες ἦσαν, 

καὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυρῇ δύο δειροτομήσας, 

δώδεκα δὲ Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς 

χαλκῷ δηϊόων· κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα· 

ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον ὄφρα νέμοιτο. 

ᾤμωξέν τ' ἄρ' ἔπειτα, φίλον δ' ὀνόμηνεν ἑταῖρον· 

“χαῖρέ μοι ὦ Πάτροκλε καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι· 

πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην, 

δώδεκα μὲν Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς 

τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πῦρ ἐσθίει· Ἕκτορα δ' οὔ τι 

δώσω Πριαμίδην πυρὶ δαπτέμεν, ἀλλὰ κύνεσσιν.” 

 

(Allen, T.W, ed. 1931. Homeri Opera. Vols. 1-2. Oxford: Clarendon Press. ) 

 

E doze nobres filhos dos magnânimos Troianos ele degolou 

Com o bronze, pois pusera no espírito trabalhos ruins. 

Lançou a força férrea do fogo, para que lavrasse. 

E de seguida chorou e chamou o amigo amado pelo nome: 

 

“Saúdo-te, ó Pátroclo, também agora na mansão de Hades. 

Todas as coisas eu cumpro que antes te prometi: 

doze nobres filhos dos magnânimos Troianos, 

contigo a todos o fogo devorará. Porém não darei  

Heitor Priâmida ao fogo para ser comido, mas sim aos cães.” 

 

(Lourenço, Frederico, trans. 2012. Homero. Ilíada. Lisboa: Cotovia.) 
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Universidade de Coimbra 

 

Hefesto, o deus grego do fogo e dos ofícios, artesão divino, atrai a 

atenção dos poetas, artistas e estudiosos pela sua estranheza, ambivalência 

e marginalidade. Embora pertença ao panteão olímpico pelo menos desde 

Homero e Hesíodo, nunca deixou de ser um outsider, sobressaindo entre 

os outros deuses pela singularidade das suas criações. Os seus mitos e 

culto estabelecem laços importantes com várias divindades (Atena, 

Afrodite, Diónisos, Hera Prometeu, Zeus), mas a popularidade que 

alcançou ao longo de séculos decorre principalmente da sua presença na 

literatura e nas artes.  

Este trabalho pretende examinar a divindade grega a partir da 

análise da sua representação artística, centrando-se em particular na 

iconografia dos vasos gregos.



 

 

Tétis recebe de Vulcano as armas para Aquiles. Tapeçaria da série História de Aquiles, baseada 

em P. P. Rubens (Bruxelas, século XVII). Paço Ducal de Vila Viçosa. Fundação da Casa 

de Bragança. Fotografia de Vítor Garcia. 

 



 

Il. 1.568-698 
Assim falou; amedrontou-se Hera rainha com olhos de plácida toura. 
Sentou-se em silêncio, vergando seu amado coração. 
Confrangeram-se no palácio de Zeus os deuses celestiais. 
Entre eles tomou então a palavra o famoso artífice, Hefesto, 
para agradar à mãe amada, Hera de alvos braços: 
 
“Na verdade que trabalho tão triste e insuportável, 
se vos agredis deste modo por causa dos mortais, 
lançando o conflito entre os deuses! Nem há prazer 
no belo festim, pois prevalece o que há de pior. 
A minha mãe dou este conselho: sabedora embora seja, 
que agrade a Zeus, pai amado, para que de novo a não 
censure o pai, agitando assim o nosso banquete. 
E se quisesse o astral relampejador Olímpio precipitar-nos 
dos nossos assentos? É que de longe é ele o mais forte! 
Mas fala-lhe tu com palavras suaves: de imediato 
será o Olímpio compassivo para connosco.” 
 
Assim falou; levantando-se, uma taça de asa dupla 
colocou nas mãos da mãe amada, e assim lhe disse: 
“Aguenta, minha mãe, e refreia-te apesar do que sofres, 
para que a ti, que tanto amo, meus olhos não vejam 
atingida, pois nessa altura não poderia socorrer-te, 
por muito que me doesses. Duro é o Olímpio de enfrentar. 
Já em tempo anterior, quando tentei salvar-te, me agarrou 
ele pelo pé e me lançou para fora do limiar divino: 
durante um dia inteiro me despenhei, e ao pôr do sol 
caí em Lemnos: pouco era o sopro que me restava. 
Foi aí, depois da minha queda, que os Síntias me trataram.” 
 
Assim falou; e sorriu a deusa, Hera de alvos braços. 
Sorrindo, recebeu na mão a taça do filho. 
Depois, da esquerda para a direita, a todos os outros deuses 
ele serviu o doce néctar, tirando-o de uma cratera. 
E brotou entre os deuses bem-aventurados o riso inexaurível, 
quando viram Hefesto afadigando-se pelo palácio. 
 
Deste modo, durante todo o dia, até ao pôr do sol 
se banquetearam; e nada lhes faltou no festim compartilhado. 
nem mesmo a lindíssima lira, que Apolo segurava, 
nem o canto das Musas, que cantavam um canto alternado, 
respondendo umas às outras com voz maravilhosa. 



 
Quando desceu a luz resplandecente do sol, 
cada qual foi para sua casa descansar, lá onde 
o palácio para cada um construíra com artes engenhosas 
o muito famigerado Hefesto, deus ambidestro. 

 
(Lourenço, Frederico, trans. 2012. Homero. Ilíada. Lisboa: Cotovia.) 

 

Il. 18.368-317 
Enquanto deste modo entre si diziam estas coisas, 
ao palácio de Hefesto chegou Tétis dos pés prateados: 
palácio imperecível, astral, eminente entre as casas imortais 
e brônzeo, que construíra o próprio deus de pé manco. 
Encontrou-o transpirado e atarefado, de roda dos foles. 
É que fabricava trípodes, vinte ao todo, para ficarem  
de pé à volta do muro da sua casa bem construída; 
e rodas de ouro colocara sob a base de cada uma, 
para que entrassem, automáticas, na reunião divina 
e de novo voltassem a casa, maravilha de se ver! 
Neste estado de aperfeiçoamento estavam já; faltava pôr-lhes 
as orelhas trabalhadas; mas preparava-as e fabricava os rebites. 
Enquanto ele trabalhava estas coisas com perícia excepcional, 
aproximou-se dele Tétis, a deusa dos pés prateados. 
Acercava-se Cáris do véu brilhante, que a viu; 
a bela Cáris, que o deus ambidestro desposara. 
Pegando-lhe na mão, assim lhe disse, tratando-a pelo nome: 
 
“Porque razão vens a nossa casa, ó Tétis de longos vestidos, 
Veneranda e estimada? Antes não eram frequentes as tuas visitas. 
Mas chega-te mais à frente, para que te ofereça refrigério.” 
 
Assim falando, caminhou à frente a divina entre as deusas. 
Fê-la sentar-se num trono cravejado de adornos prateados, 
belo e bem trabalhado; sob o trono havia um apoio para os pés. 
Depois chamou Hefesto, o famoso artífice, e assim disse: 
“Hefesto, chega aqui. Tétis precisa de qualquer coisa de ti.” 
 
Respondendo-lhe assim falou o famoso deus ambidestro: 
“Então na verdade está aí dentro uma deusa terrível e veneranda, 
Ela que me salvou, quando me sobreveio a dor após a longa queda, 
por vontade de minha mãe (essa cadela), que me quis esconder 
por eu ser coxo. Então teria eu sofrido dores no coração, 
se Eurínome e Tétis me não tivessem acolhido ao colo, 
Eurínome, filha do Oceano, rio que flui em sentido contrário. 
Com elas durante nove anos forjei muitos objectos belos, 



Pregadeiras e recurvas pulseiras e cálices e colares, 
Em sua côncava gruta. E à minha volta a corrente do Oceano  
fluía, espumando, corrente inominável. Nenhum outro 
sabia de mim, ninguém dentre os deuses nem dentre os homens; 
mas Tétis e Eurínome sabiam, elas que me salvaram. 
Agora é Tétis que chega a nossa casa. Por isso incumbe-me 
retribuir a Tétis dos lindos cabelos todo o preço da minha vida. 
Mas tu coloca-lhe à frente belas oferendas de hospitalidade, 
Enquanto eu ponho de parte os foles e todos os instrumentos.” 
 
Falou; e levantou-se da bigorna, qual colosso ofegante, 
coxeando; mas as pernas por baixo dele eram ágeis. 
Colocou os foles longe o fogo e todos os instrumentos  
Reuniu numa arca de prata, todos de que se servira. 
Com uma esponja limpou a cara e os dois braços, 
assim como o pescoço possante e o peito hirsuto; 
depois vestiu uma túnica e agarrou num ceptro robusto; 
saiu porta fora a coxear. Para dar apoio ao soberano correram 
duas servas douradas, semelhantes a raparigas vivas. 
Nelas há entendimento no espírito; são dotadas de voz 
e de força e conhecem os trabalhos dos deuses imortais. 
Foram estas que se apressaram a apoiar o amo, que foi a  
coxear até onde estava Tétis e sentou-se num trono luzente. 
Acariciando-a com a mão assim lhe disse, tratando-a pelo nome: 
 
“Por que razão vens a nossa casa, ó Tétis dos longos vestidos, 
Veneranda e estimada? Antes não eram frequentes as tuas visitas. 
Exprime a tua intenção, pois manda-me o coração cumpri-la, 
Se for susceptível de cumprimento e cumpri-la eu puder.” 
 
De seguida lhe respondeu Tétis, vertendo lágrimas: 
“Hefesto, haverá alguma das que são deusas no Olimpo 
que tenha sofrido no espírito dores funestas, como as que,  
além de todas as outras, Zeus Crónida me deu a mim? 
Entre as filhas do mar fui eu que ele deu a um mortal  
para me subjugar, a Peleu Eácida, e aguentei a cama  
de um homem, contrariada. Por causa da velhice funesta 
jaz ele acabado no palácio, mas outras são as minhas dores. 
Um filho ele me deu para gerar e criar, excelso 
Entre os heróis, que cresceu rápido como uma viga. 
Fui eu que o criei, como árvore em fértil pomar; 
mas depois mandei-o nas naus recurvas para Ílion, 
para combater os Troianos. Porém nunca mais o receberei  
de novo, regressado a casa, no palácio de Peleu. 
Enquanto ele vive e contempla a luz do sol, 
Sofre; embora eu vá ter com ele, em nada o posso ajudar. 



A donzela que lhe deram como prémio os filhos dos Aqueus, 
Novamente dos seus braços a tirou o poderoso Agamémnon. 
Desgostoso por causa dela dava cabo do coração. Só que  
os Troianos encurralaram os Aqueus junto das popas  
e não os deixavam sair. Os anciãos dos Argivos dirigiram-lhe 
súplicas e prometeram-lhe muitos presentes glorioso. 
Então embora se recusasse ele próprio a afastar a desgraça, 
Vestiu Pátroclo com as armas que eram suas 
e mandou-o para a guerra e com ele foi uma hoste numerosa. 
Todo o dia combateram à volta das Portas Esqueias; 
e nesse mesmo dia teria ele tomado a cidade, se Apolo 
não tivesse morto o filho de Menécio, fazedor de muitos males, 
entre os dianteiros, assim outorgando a glória a Heitor. 
É por isso que estou perante os teus joelhos, na esperança  
de que queiras dar a meu filho de rápido destino um escudo, 
um elmo, belas cnémides bem ajustas aos tornozelos 
e uma couraça. Pois a armadura que outrora foi dele, 
perdeu-a o fiel amigo, subjugado pelos Troianos. 
Quanto a meu filho, jaz no chão de ânimo angustiado.” 
 
Respondendo-lhe assim lhe falou o famoso deus ambidestro: 
“Anima-te: que tais coisas não te apoquentem o espírito. 
Prouvera que eu fosse capaz de assim o esconder longe 
da morte dolorosa, quando sobrevier o terrível destino, 
do mesmo modo como serão dele belas armas, tais que 
 as admirará quem no futuro dentre muitos homens as vir!” 
 
Assim dizendo, deixou-a ali e dirigiu-se a seus foles, 
que virou para o fogo e lhes ordenou que trabalhassem. 
E os foles, vinte ao todo, sopravam sobre os fornilhos, 
Expirando uma pronta rajada com todo o tipo de força, 
às vezes para o apoiar no esforço, outras vezes de outro modo, 
consoante Hefesto queria e o trabalho o exigia. 
Lançou para o fogo bronze renitente e estanho 
e ouro precioso e prata. Logo de seguida colocou  
sobre o suporte uma grande bigorna; com uma mão 
pegou num martelo ingente; com a outra, nas tenazes. 
 
Fez primeiro um escudo grande e robusto, 
todo lavado, e pôs-lhe à volta um rebordo brilhante, 
triplo e refulgente, e daí fez um talabarte de prata. 
Cinco eram as camadas do próprio escudo; e nele 
Cinzelou muitas imagens com perícia excepcional. 
 
Nele forjou a terra, o céu e o mar; 
o sol incansável e a lua cheia; 



e todas as constelações, grinaldas do céu: 
as Plêiades, as Híades e a Força de Oríon; 
e a Ursa, a que chamam Carro, 
cujo curso resolve sempre no mesmo sítio, fitando Oríon. 
Dos astros só a Ursa não mergulha nas correntes do Oceano. 
 
E fez duas cidades de homens mortais, 
cidades belas. Numa havia bodas e celebrações: 
as noivas saídas dos tálamos sob tochas lampejantes 
eram levadas pela cidade; e muitos entoavam o canto nupcial. 
Mancebos rodopiavam a dançar; e no meio deles 
flautas e liras emitiam o seu som. As mulheres 
estavam em pé, cada uma à sua porta, maravilhadas. 
Mas o povo estava reunido na ágora; pois surgira aí  
um conflito e dois homens discutiam a indemnização 
por outro, assassinado. Um deles afirmava ter pago tudo, 
em declarações ao povo; o outro negava-se a aceitar o que fosse. 
Ambos ansiavam por ganhar a causa junto do juiz. 
O povo incitava ambas as partes, a ambas apoiando. 
Os arautos continham o povo; mas os anciãos 
 estavam sentados em pedras polidas no círculo sagrado, 
segurando nas mãos os ceptros dos arautos de voz penetrante. 
Com eles se levantavam e julgavam um de cada vez. 
Jaziam no meio dois talentos de ouro, para serem dados 
àquele dentre eles que proferisse a sentença mais justa. 
 
Mas por volta da outra cidade estavam dois exércitos, 
refulgentes de armas. Duas alternativas lhes aprouveram: 
ou destruir a cidade, ou então dividir tudo em dois, 
todo o património que continha a cidade aprazível. 
Os sitiados não queriam e armavam-se para uma emboscada. 
As esposas amadas e as crianças pequenas guardavam 
em pé a muralha, e com elas os homens já idosos. 
Os outros saíam, liderados por Ares e Palas Atena, 
ambos de ouro e de ouro revestidos, belos 
e altos nas suas armas, como deuses que eram, 
salientes no meio dos outros; os homens eram mais pequenos. 
Quando chegaram aonde lhes pareceu fácil a emboscada 
 num rio que servia de bebedouro para todos os rebanhos,  
aí se posicionaram, revestidos de fulvo bronze. 
Depois saíram dois vigias para longe da hoste, 
à espera de verem chegar as ovelhas e bois de chifres recurvos, 
que chegara, depressa. Atrás deles seguiam dois pastores, 
deleitando-se ao som da flauta. Não pressentiram o dolo. 
Ao verem-nos contra eles se atiraram os soldados e depressa 
cortaram o acesso às manadas de bois e aos belos rebanhos 



de ovelhas brancas e de seguida mataram os pastores. 
Mas os sitiadores ouviram a grande confusão dos bois, 
sentados à frente dos lugares da assembleia, e logo montaram 
nos seus cavalos de patas leves e chegaram depressa. 
Posicionando-se, combateram junto das correntes do rio, 
e arremeteram uns contra os outros com lanças de bronze. 
Com eles estava a Discórdia e o Tumulto e o Destino fatal, 
que agarrava num homem vivo e recém atingido e noutro 
incólume; e a outro já morto arrastava por entre a turba pelos pés. 
A veste que levava aos ombros estava vermelha de sangue humano. 
Participaram na luta e combatiam como homens vivos, 
e arrastavam os cadáveres dos mortos uns dos outros. 
 
Pôs também uma leira amena, terra fecunda, 
ampla e três vezes arada; nela muitos lavradores 
conduziam as juntas para aqui e para acolá. 
Quando davam a volta ao chegarem à meta do campo 
acorria um homem a pôr-lhes nas mãos uma taça 
de vinho doce como mel. E os lavradores davam a volta 
nos sulcos, desejosos de atingir o termo do fundo lavradio. 
A terra negrejava para trás, semelhante a terra arada, 
embora fosse de ouro! Deveras fabricou uma maravilha. 
Pôs também uma propriedade régia, onde trabalhavam  
jornaleiros, segurando nas mãos foices afiadas. 
Alguns molhos caíam no chão na carreira do alfange, 
Outros por homens eram atados com palha torcida. 
Três atadores estavam presentes; porém por trás 
Rapazes recolhiam as paveias e traziam-nas nos braços, 
sempre à disposição. O rei em silêncio no meio deles 
assistia à ceifa em pé, de ceptro na mão, jucundo no coração. 
À distância debaixo de um carvalho, os arautos preparavam a refeição 
desmanchando o grande boi que tinham sacrificado. Com muita 
cevada branca as mulheres polvilhavam o jantar dos jornaleiros. 
 
Pôs ainda uma vinha bem carregada de cachos, 
bela e doirada. Negras eram as uvas 
e segurou-as em toda a extensão com esteio de prata. 
Estendeu à volta uma trincheira azul e em redor uma sebe 
de estanho. Uma só vereda lá ia dar, pela qual caminhavam 
 os vindimadores, quando era altura de vindimar a vinha. 
Virgens e mancebos com ingénuos pensamentos o fruto 
de sabor a mel transportavam em cestos entretecidos. 
No meio deles um rapaz dedilhava com amorosa saudade 
a lira de límpido som; na sua voz aguda e delicada entoava 
o canto dedicado a Lino; e os outros com sintonizado estampido 
seguiam na dança de pés saltitantes com uivos de alegria. 



 
Fez também uma manada de bois de chifres direitos. 
As vacas fê-las de ouro e de estanho; com mugidos 
se apressavam do estábulo para a pastagem, para junto 
do rio cheio de murmúrios e do canavial ondulante. 
De ouro eram os boieiros que acompanhavam os bois, 
quatro ao todo; e seguiam-nos nove cães de patas rápidas. 
Mas dois medonhos leões entre o gado que ia à frente 
agarravam um touro de urros profundos, que mugia alto 
ao ser arrastado. Perseguiam-no os cães e os mancebos. 
Os leões tinham já rasgado o couro do enorme boi 
E devoravam as vísceras e o negro sangue, enquanto em vão 
os boieiros os afugentavam, incitando os cães velozes. 
Porém estes amedrontavam-se de morder nos leões, 
Mas ficaram ali ao pé, ladrando e desviando-se aos saltos. 
 
Fez também o famoso deus ambidestro 
uma pastagem situada num belo vale, grande pastagem 
de brancas ovelhas, com redis, toldados casebres e currais. 
 
Um piso para a dança cinzelou o famoso deus ambidestro, 
Semelhante àquele que outrora na ampla Cnossos 
Dédalo concebeu para Ariadne de belas tranças. 
Mancebos e virgens que valiam muitos bois 
dançavam, segurando os pulsos uns dos outros. 
Elas estavam vestidas de pano fino, mas eles vestiam 
túnicas bem tecidas, suavemente luzidias de azeite. 
Elas levavam belas grinaldas, mas eles traziam adagas 
de ouro, que pendiam de talabartes de prata. 
Eles corriam com pés expertos e grande era a facilidade,  
tal como quando um oleiro experimenta sentado 
a roda ajustada entre as suas mãos, a ver se gira –  
ou então corriam em filas, uns em direcção aos outros. 
Uma multidão numerosa observava a dança apaixonante, 
deslumbrada; e dois acrobatas no meio deles rodopiavam 
ara cima e para baixo, eles que lideravam a dança. 
 
Colocou ainda uma grande força do rio Oceano 
à volta do último rebordo do escudo bem forjado. 
 
Mas depois que forjou o escudo grande e robusto, 
Forjou para Aquiles uma couraça mais luzente que o fogo; 
e forjou um elmo pesado, ajustado às têmporas, 
belo e bem lavrado; e por cima pôs um penacho dourado. 
Forjou ainda cnémides de estanho moldável. 
 



Depois fabricou todas as armas o famoso deus ambidestro, 
Pegou nelas e pô-las à frente da mãe de Aquiles. 
Como um falcão saltou ela do Olimpo coberto de neve, 
Levando da parte de Hefesto as armas refulgentes. 
 

(Lourenço, Frederico, trans. 2012. Homero. Ilíada. Lisboa: Cotovia.) 
 

Il. 18.368-317 
Mas Hera gritou alto, receosa por causa de Aquiles, 
não fosse o grande rio de fundas correntes arrastá-lo; 
e logo disse a Hefesto, seu filho amado: 
 
“Levanta-te, ó Pé Manco, ó meu filho! Pois foi contra ti 
que decidimos que o Xanto se oporia em combate. 
Presta auxílio rapidamente e faz lavrar tuas chamas abundantes. 
E eu própria farei levantar o Zéfiro e o branco Noto, 
para que soprem do mar com terrível rajada de tempestade, 
para que se queimem os Troianos mortos e as suas armas, 
empurrando em frente a chama maligna. Mas tu junto das margens 
do Xanto queima as árvores e lança-lhe fogo. Não deixes  
que te demova com palavras suaves ou com ameaças. 
E não ponhas cobro à tua fúria até que eu dê sinal 
com um grito: então poderás acalmar o teu fogo indefectível.” 
 
Assim disse; e Hefesto ateou seu fogo sobrenatural. 
Primeiro surgiu o fogo na planície e queimou os mortos 
numerosos que ali jaziam, chacinados por Aquiles. 
Toda a planície ficou ressequida; a bela àgua, impelida. 
Tal como quando na época da ceifa o Bóreas seca 
um pomar há pouco irrigado e alegra-se o cavador –  
assim ficou seca toda a planície e os mortos foram  
queimados. Mas depois virou a chama brilhante contra o rio. 
Arderam os ulmeiros e os choupos e os tamarindos; 
Arderam o lódão e os juncais e a junça, que crescia 
com abundância à volta das belas correntes do rio. 
Muito sofreram as enguias e os peixes nos torvelinhos; 
estrebuchavam para cá e para lá nas correntes, 
atormentados pelo sopro do ardiloso Hefesto. 
A Força do rio estava a arder e falou-lhe pelo nome: 
 
“Hefesto, não há entre os deuses quem contigo compita: 
Não combaterei contra ti, que lavras como fogo ardente! 
Desiste do conflito; quanto aos Troianos, que para a cidade  
os empurre o divino Aquiles. Que me interessa lutar ou ajudar?” 
 
Falou, queimado pelo fogo; suas belas correntes ferviam. 



Tal como o caldeirão ferve por dentro incitado por fogo vivo 
e derrete a banha de um grande suíno cevado, 
fervendo por toda a parte e mais lenha é posta por baixo –  
assim com o fogo ardiam as belas correntes e a água fervia. 
O rio já não queria fluir em frente, mas estava parado; 
atormentava-o o fogo do sagaz Hefesto. Depois a Hera 
dirigiu muitas súplicas e palavras apetrechadas de asas: 
 
“Hera, por que razão decidiu teu filho atormentar a minha corrente, 
dentre todas as outras? Não sou assim tão culpado perante ti, 
mas todos os outros, que prestam auxílio aos Troianos. 
Pela minha parte desistirei, se é isso que tu ordenas; 
Mas que desista também Hefesto. E jurarei este juramento, 
de jamais afastar dos Troianos o dia da desgraça, 
nem mesmo quando Tróia arder com fogo devorador, 
quando os belicosos filhos dos Aqueus lhe pegarem fogo.” 
 
Quando ouviu esta súplica a deusa, Hera de alvos braços,  
imediatamente disse a Hefesto, seu filho amado: 
“Hefesto, pára, ó meu filho glorioso! Não é bonito 
Assim atacares um deus imortal por causa dos mortais.” 
 
Assim falou; e hefesto extinguiu seu fogo natural; 
e de novo se apressou o caudal pelo leito de belas correntes. 
 

(Lourenço, Frederico, trans. 2012. Homero. Ilíada. Lisboa: Cotovia.) 
 

Od. 8.266-366. 
Foi então que, tangendo a sua lira, Demódoco começou  

o belo canto dos amores de Ares e Afrodite da linda coroa. 

Cantou como primeiro fizeram amor em casa de Hefesto 

às ocultas; e muitos presentes lhe deu Ares, desonrando o leito 

nupcial do soberano Hefesto; porém a este veio dar a notícia  

o Sol, que os vira na cama, deitados na união do seu amor. 

Quando Hefesto ouviu a notícia que lhe feriu o coração, 

foi para a sua forja, remoendo no espírito fundos pensamentos. 

Sobre um suporte colocou uma grande bigorna e forjou correntes 

impossíveis de quebrar ou deslaçar, para que ficassem bem firmes. 

Depois que forjou esta armadilha, encolerizado contra Ares, 

foi para o tálamo, onde estava o leito que lhe era tão caro. 

Deixou pender em círculo as correntes da cabeceira da cama; 

e muitas correntes suspendeu das vigas do tecto, finas 

 como teias de aranha: ninguém daria por elas, nem mesmo 

 alguns dos deuses bem-aventurados, tão enganosas elas eram. 



 

Depois de colocar toda a armadilha em torno da cama,  

fingiu que ia para Lemnos, a bem fundada cidade, 

que de todas as terras era de longe a sua preferida. 

E não foi uma vigília cega, a de Ares das rédeas douradas: 

pois assim que viu partir Hefesto, o famoso artífice, 

foi logo para casa do muito famigerado Hefesto, 

desejoso de se entregar ao amor de Citereia da linda coroa. 

Ela acabara de regressar de junto do pai, o poderoso Crónida; 

acabara de se sentar. Arres entrou pela casa dentro, 

pegou-lhe na mão e assim lhe disse, tratando-a pelo nome: 

 

 

“Vamos para a cama, meu amor, para gozarmos o nosso prazer. 

Hefesto não está entre os deuses, mas foi para fora – decerto  

para Lemnos, para visitar os Síntias de fala selvagem.” 

 

Assim falou; e grata lhe pareceu a ideia de se deitar com ele. 

Foram para a cama e aí se deitaram. Por cima deles caíram 

as correntes bem executadas pelo pensativo Hefesto. 

Não conseguiam mexer os membros nem levantar-se; 

e em breve reconheceram que dali não havia fuga. 

Aproximou-se deles o então famoso deus ambidestro, 

pois o Sol mantivera a vigília e lhe dera o aviso. 

Dirigiu-se para casa, de coração entristecido, 

e postou-se junto aos portões, dominado pela ira feroz. 

Lançou gritos horripilantes, berrando a todos os deuses: 

 

“Zeus pai, e todos vós bem-aventurados que sois para sempre! 

Vinde para aqui, para verdes um trabalho risível e insuportável; 

para verdes como Afrodite, filha de Zeus, me desonra 

por ser coxo, dando o seu amor a Ares desprezível, 

porque é belo e bem feito de corpo, ao passo que nasci 

estropiado; e a culpa disso é exclusivamente dos meus pais, 

que me geraram – quem me dera nunca ter nascido! 

Mas vereis onde aqueles dois se deitaram em amor: 

na minha cama, enquanto eu fico a olhar, desesperado. 

Mas não penso que eles queiram ficar deitados mais tempo, 

por muito que se amem; rapidamente perderão o desejo 

de estar deitados. E em vez disso o dolo e as correntes 



 os manterão amarrados, até que o pai me devolva tudo,  

todos os presentes nupciais que ofereci por causa desta cadela: 

é bela a filha de Zeus, mas não consegue conter o desejo.” 

 

Assim falou. Reuniram-se os deuses na casa com chão de bronze. 

Chegou Posídon, o Sacudidor da Terra, e o Auxiliador  

Hermes; chegou o soberano que actua ao longe, Apolo. 

As deusas, mais femininas, ficaram por pudor cada uma em sua casa. 

Mas junto aos portões estavam os deuses, dadores de boas coisas: 

e um riso inexaurível brotou da parte dos deuses bem-aventurados, 

ao verem o artifício que concebera o pensativo Hefesto. 

Entre eles um assim dizia, olhando de soslaio para o outro: 

 

“Não prosperam más acções! ‘O Lento apanha o Rápido!’ 

Ora como no caso de Hefesto: tão lento, conseguiu apanhar 

 Ares, o mais rápido de todos os deuses que o Olimpo detêm 

pelo artifício, sendo coxo! Ares terá de pagar este adultério.” 

 

Estas coisas diziam, falando uns para os outros. 

A Hermes disse então o soberano Apolo, filho de Zeus: 

“Hermes, filho de Zeus, Mensageiro, Dador de Boas Coisas! 

Será que mesmo apesar das fortes correntes gostarias 

 de dormir naquele leito, ao lado da dourada Afrodite?” 

 

A ele deu resposta o Mensageiro, Matador de Argos: 

Prouvera que tal acontecesse, soberano Apolo que atiras ao longe! 

Mesmo que fossem três vezes mais as correntes ilimitadas –  

E que vós deuses estivésseis a ver, e todas as deusas: 

Mesmo assim gostaria de dormir com a dourada Afrodite.” 

 

Assim falou, e o riso brotou entre os deuses imortais. 

Mas Posídon não se riu. Suplicava constantemente 

A Hefesto de famosos trabalhos para que soltasse Ares. 

E falando dirigu-lhe palavras apetrechadas de asas: 

 

“Solta-o. E eu prometo que ele pagará, como pretendes, 

toda a recompensa que aprouver aos deuses imortais.” 

 

A ele deu resposta o famigerado deus ambidestro: 

“Posídon, Sacudidor da Terra, não me mandes fazer isso. 



Não vale de nada a garantia garantida por quem nada vale. 

Como é que eu te constrangeria na presença dos deuses imortais 

se Ares partisse, evitando tanto as correntes como a dívida?” 

 

A ele deu resposta Posídon, o Sacudidor da Terra: 

“Hefesto, mesmo que Ares evite a dívida, fugindo 

para longe, eu te farei o pagamento em vez dele.” 

 

A ele deu resposta o famigerado deus ambidestro: 

“Não me ficaria bem recusar-me a fazer como dizes.” 

 

Assim dizendo, a força de Hefesto soltou as correntes. 

E assim se viram libertos das correntes (tão fortes que eram!), 

de imediato se levantaram ambos. Ares foi para a Trácia. 

Mas para Chipre se dirigiu Afrodite, deusa dos sorrisos; 

foi para Pafos, pois aí tem o seu templo e seu perfumado altar. 

Aí as Graças a banharam e a ungiram com azeite imortal, 

o azeite que faz resplandecer os deuses que são para sempre; 

e vestiram-na com belas vestes, maravilha de se ver! 

 

(Lourenço, Frederico, trans. 2012. Homero. Odisseia. Lisboa: Cotovia.) 

  



Ov. Ars am. 2.561-592 
 
Fabula narratur toto notissima caelo, 
    Mulciberis capti Marsque Venusque dolis. 
Mars pater, insano Veneris turbatus amore, 
    De duce terribili factus amator erat. 
Nec Venus oranti (neque enim dea mollior ulla est) 
    Rustica Gradivo difficilisque fuit. 
A, quotiens lasciva pedes risisse mariti 
    Dicitur, et duras igne vel arte manus. 
Marte palam simul est Vulcanum imitata, decebat, 
    Multaque cum forma gratia mixta fuit. 
Sed bene concubitus primos celare solebant. 
    Plena verecundi culpa pudoris erat. 
Indicio Solis (quis Solem fallere possit?) 
    Cognita Vulcano coniugis acta suae. 
Quam mala, Sol, exempla moves! Pete munus ab ipsa 
    Et tibi, si taceas, quod dare possit, habet. 
Mulciber obscuros lectum circaque superque 
    Disponit laqueos: lumina fallit opus. 
Fingit iter Lemnon; veniunt ad foedus amantes: 
     Impliciti laqueis nudus uterque iacent. 
Convocat ille deos; praebent spectacula capti: 
    Vix lacrimas Venerem continuisse putant. 
Non vultus texisse suos, non denique possunt 
    Partibus obscenis opposuisse manus.  
Hic aliquis ridens 'in me, fortissime Mavors, 
    Si tibi sunt oneri, vincula transfer!' ait. 
Vix precibus, Neptune, tuis captiva resolvit 
    Corpora: Mars Thracen occupat, illa Paphon. 
Hoc tibi pro facto, Vulcane: quod ante tegebant, 
     Liberius faciunt, ut pudor omnis abest: 
Saepe tamen demens stulte fecisse fateris, 
    Teque ferunt artis paenituisse tuae. 
 

(Merkel, Rudolph, ed. 1907. P. Ovidius Naso. Amores, Epistulae, Medicamina faciei femineae, 
Ars amatoria, Remedia amoris. Leipzig: Teubner.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conta-se uma história, bem conhecida no céu inteiro: 
Marte e Vénus apanhados numa cilada de Vulcano. 
O pai Marte, perdido de anir insano por Vénus, 
de chefe temível volvera-se em amante; 
e Vénus, ao Gradivo que a cortejava (pois nenhuma deusa é mais meiga), 
não se fez nem ingéna nem rogada. 
Ah, quantas vezes ela troçou, com prazer, dos pés do marido, 
diz-se, e das mãos enrijecidas pelo fogo e pelo trabalho! 
Diante de Marte, ao mesmo tempo, pôs-se a imitar Vulcano; ficava-lhe bem, 
e acrescentava-se enorme graça à sua beleza. 
Mas os encontros de amor, costumavam, ao princípio, escondê-los com cuidado; 
a sua consciência de culpa era repleta de pudor e discrição; 
por denúncia do Sol (quem há que seja capaz de enganar o Sol?) 
chegaram ao conhecimento de Vulcano os demandos da esposa. 
Que maus exemplos, ó Sol, tu dás! Pede-lhe, a ela, um favor! 
Se guardares silêncio, ela tem alguma coisa que pode dar-te. 
Vulcano, em volta e por cima do leito, armou uma rede 
invisível; uma obra que iludia o olhar; 
finge partir para Lemnos; busam os amantes o encontro aprazado; 
caçados pela rede, ali ficam, estendidos e nus, os dois. 
Ele convoca os deuses; dão espectáculo os dois ali apanhados; 
pensa-se que Vénus a custo sustinha as lágrimas; 
não lhes é possível cobrir o rosto, não lhes é possível, enfim, 
tapar com as mãos as partes obscenas. 
Há um que diz, entre gargalhadas: “A mim, ó Marte tão valente, 
passa-me a mim, se te é pesado, o fardo.” 
Foi a custo, ó Neptuno, que ele acedeu às tuas preces e libertou 
os corpos; Marte instala-se na Trácia, ela em Pafos. 
Depois de tal façanha teres feito, ó Vulcano, o que antes faziam às escondidas, 
agora fazem-no com maior liberdade, e toda a vergonha desapareceu; 
muitas vezes confessas, é verdade, que agiste de modo estúpido e sem juízo 
e dizem que estás arrependido da tua habilidade. 
 

(André, Carlos Ascenso, trans. 2006. Ovídio. Arte de Amar. Lisboa: Cotovia.) 
  
  



Ov. Met. 4.169-189. 
 
“Hunc quoque, siderea qui temperat omnia luce, 
cepit amor Solem: Solis referemus amores. 
Primus adulterium Veneris cum Marte putatur 
hic vidisse deus: videt hic deus omnia primus. 
Indoluit facto, Iunonigenaeque marito 
furta tori furtique locum monstravit. At illi 
et mens et quod opus fabrilis dextra tenebat 
excidit. Extemplo graciles ex aere catenas 
retiaque et laqueos, quae lumina fallere possent, 
elimat (non illud opus tenuissima vincant 
stamina, non summo quae pendet aranea tigno), 
utque leves tactus momentaque parva sequantur 
efficit et lecto circumdata collocat arte. 
Ut venere torum coniunx et adulter in unum, 
arte viri vinclisque nova ratione paratis 
in mediis ambo deprensi amplexibus haerent. 
Lemnius extemplo valvas patefecit eburnas 
admisitque deos: illi iacuere ligati 
turpiter; atque aliquis de dis non tristibus optat 
sic fieri turpis: superi risere, diuque 
haec fuit in toto notissima fabula caelo. 
 

(Merkel, Rudolph, ed. 1907. P. Ovidius Naso. Amores, Epistulae, Medicamina faciei femineae, 
Ars amatoria, Remedia amoris. Leipzig: Teubner.) 

 
  



Até aquele, que todas as coisas governa com sua luz astral, 
o Sol, o amor conquistou. Vou contar-vos os amores do Sol. 
Foi este o primeiro deus, julga-se, a dar-se conta do adultério  
de Vénus com Marte: de resto, é o primeiro deus a tudo ver. 
Escandalizado com o caso, revelou ao marido, o filho de Juno, 
o amor secreto e o local dos furtivos encontros. A este caiu  
a alma aos pés, tal como a peça que as suas mãos de artífice 
seguravam. Logo fabrica com raro esmero finíssimas correntes  
de bronze, uma rede e laços capazes de passar despercebidos  
à vista. Nem os mais finos fios de lã superariam aquela obra, 
nem mesmo a teia da aranha que pende da trave do tecto. 
Fê-la de forma a que o mais leve toque, o mínimo contacto, 
a accionasse, e dispô-la de modo apropriado de roda da cama. 
Quando a esposa e o adúltero vieram encontrar-se no leito, 
na armadilha fabricada pela arte e a original técnica do marido 
são ambos apanhados, e ficam presos nos braços um do outro. 
De imediato, o deus de Lemnos escancarou as portas de marfim 
 e fez entrar os deuses. Eles jaziam vergonhosamente enredados! 
E um dos deuses, divertido, diz que quem lhe dera ficar assim 
envergonhado. Os deuses desatam a rir, e por muito tempo  
esta foi de longe a história mais badalada em todo o céu. 
 

(Farmhouse, Paulo Alberto, trans. 2007. Ovídio. Metamorfoses. Lisboa: Cotovia.)  



Luc. Gall. 3 

 

{ΜΙΚΥΛΛΟΣ} 

 Ἀλλὰ μὴ ὄνειρος καὶ ταῦτά ἐστιν, ἀλεκτρυὼν 

οὕτω πρὸς ἐμὲ διαλεγόμενος; εἰπὲ δ' οὖν πρὸς τοῦ 

Ἑρμοῦ, ὦ βέλτιστε, ὅ τι καὶ ἄλλο σοι τῆς φωνῆς 

αἴτιον. ὡς δὲ σιωπήσομαι καὶ πρὸς οὐδένα ἐρῶ, 

τι σε χρὴ δεδιέναι; τίς γὰρ ἂν πιστεύσειέ μοι, εἴ τι 

διηγοίμην ὡς ἀλεκτρυόνος αὐτὸ εἰπόντος ἀκηκοώς; 

{ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ} 

 Ἄκουε τοίνυν παραδοξότατόν σοι εὖ οἶδ' ὅτι 

λόγον, ὦ Μίκυλλε· οὑτοσὶ γὰρ ὁ νῦν σοι ἀλε- 

κτρυὼν φαινόμενος οὐ πρὸ πολλοῦ ἄνθρωπος ἦν. 

{ΜΙΚΥΛΛΟΣ} 

 Ἤκουσά τι καὶ πάλαι τοιοῦτον ἀμέλει περὶ 

ὑμῶν ὡς Ἀλεκτρυών τις νεανίσκος φίλος γένοιτο 

τῷ Ἄρει καὶ συμπίνοι τῷ θεῷ καὶ συγκωμάζοι καὶ 

κοινωνοίη τῶν ἐρωτικῶν· εἴποτε γοῦν ἀπίοι παρὰ  

τὴν Ἀφροδίτην μοιχεύσων ὁ Ἄρης, ἐπάγεσθαι 

καὶ τὸν Ἀλεκτρυόνα, καὶ ἐπειδήπερ τὸν Ἥλιον 

μάλιστα ὑφεωρᾶτο, μὴ κατιδὼν ἐξείποι πρὸς τὸν 

Ἥφαιστον, ἔξω πρὸς ταῖς θύραις ἀπολείπειν ἀεὶ 

τὸν νεανίσκον μηνύσοντα ὁπότε ἀνίσχοι ὁ Ἥλιος. 

εἶτά ποτε κατακοιμηθῆναι τὸν Ἀλεκτρυόνα καὶ 

προδοῦναι τὴν φρουρὰν ἄκοντα, τὸν δὲ Ἥλιον   

λαθόντα ἐπιστῆναι τῇ Ἀφροδίτῃ καὶ τῷ Ἄρει 

ἀφρόντιδι ἀναπαυομένῳ διὰ τὸ πιστεύειν τὸν 

Ἀλεκτρυόνα μηνῦσαι ἄν, εἴ τις ἐπίοι· καὶ οὕτω 

τὸν Ἥφαιστον παρ' Ἡλίου μαθόντα συλλαβεῖν 

αὐτοὺς περιβαλόντα καὶ σαγηνεύσαντα τοῖς δε- 

σμοῖς ἃ πάλαι μεμηχάνητο ἐπ' αὐτούς· ἀφεθέντα 

δὲ ὡς ἀφείθη τὸν Ἄρη ἀγανακτῆσαι κατὰ τοῦ 

Ἀλεκτρυόνος καὶ μεταβαλεῖν αὐτὸν εἰς τουτὶ τὸ 

ὄρνεον αὐτοῖς ὅπλοις, ὡς ἔτι τοῦ κράνους τὸν λόφον 

ἔχειν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ. διὰ τοῦτο ὑμᾶς ἀπολογου- 

μένους τῷ Ἄρει ὅτ' οὐδὲν ὄφελος, ἐπειδὰν αἴσθη- 

σθε ἀνελευσόμενον τὸν ἥλιον, πρὸ πολλοῦ βοᾶν 

ἐπισημαινομένους τὴν ἀνατολὴν αὐτοῦ. 
 

(Harmon, A. M, ed. 1913. Lucian. Vol. 2. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.) 

 

 



Luc. Gall. 3 
 

3. MICILO — Mas não será também isto um sonho, um galo a conversar assim comigo? 

Então, por Hermes!, diz-me cá, meu caro, que outra razão há para teres esta voz. Quanto 

a guardar silêncio e não dizer nada a ninguém, porque haverias de ter receio? Sim, quem 

acreditaria em mim, se eu dissesse ter ouvido esta conversa vinda de um galo?  

 

GALO — Escuta lá então, ó Micilo, uma história que te parecerá — bem o sei — 

estranhíssima. Na verdade, este que agora te aparece com o aspecto de galo, era, não há 

muito tempo, um homem.  

 

MICILO — Ouvi em tempos uma dessas histórias a respeito de vós, em que um certo 

jovem [chamado] Aléctrion se tornou amigo de Ares, bebia com esse deus, andava com 

ele na pândega e era cúmplice das suas aventuras amorosas. Ora, sempre que Ares ia ter 

com Afrodite, a fim de relações adúlteras, levava consigo Aléctrion. Então, receando, 

sobretudo, que Hélio visse [a coisa] e fosse contar a Hefesto, deixava sempre o jovem 

junto da porta, para que este o avisasse quando Hélio surgisse. Uma vez, Aléctrion 

adormeceu e, sem querer, descuidou-se da guarda, pelo que Hélio, inesperadamente, 

surpreendeu Afrodite e Ares, que dormiam descuidadamente, confiados em que Aléctrion 

os avisaria, se aparecesse alguém. E foi assim que Hefesto, sabendo do caso por Hélio, os 

apanhou, amarrou e enredou na armadilha que desde há muito tinha fabricado para eles. 

Por isso Ares, uma vez libertado, como acabou por ser, ficou furioso com Aléctrion e 

metamorfoseou-o nesta ave, com as suas armas, de forma que ainda ostenta na cabeça a 

crista do elmo. É por isso que vós [os galos], para vos desculpardes, mas agora sem 

utilidade, aos olhos de Ares, quando sentis que o sol vai despontar, e até muito antes 

disso, cantais, assinalando o seu surgimento. 

 

(Magueijo, Custódio, trans. 2013. Luciano. Vol. 7. Imprensa da Universidade de Coimbra.) 
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