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I

Afrodite e Atena

O maior dos deuses escolhera o Olimpo, a mais alta 
montanha da antiguidade, para viver. Aí, foi construí-

do um palácio imenso. A partir do Olimpo, que os mortais 

não ousavam escalar, Zeus contemplava o mundo inteiro. 

O seu olhar ia para lá das nuvens que cercavam continua-

mente a montanha imponente. 

No início, viviam com Zeus os irmãos que ele liber-

tara. Com o tempo, outros deuses juntaram-se a eles. 

Afrodite, a deusa do amor, foi das primeiras. Nas-

ceu quando o titã Crono ferira o pai Úrano com a foice. O 

sangue de Úrano tocou a espuma do mar e, assim, nasceu 

Os Doze Deuses
do Olimpo
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Afrodite, uma deusa de beleza extraordinária e que des-
pertaria muitas paixões.

Também Atena, deusa da sabedoria, da justiça e 
das artes habitou o Olimpo. O seu nascimento foi curio-
so e invulgar. Tudo começou quando Zeus teve a primeira 
mulher: Métis, que era filha de um titã e de uma titânide. 

Após se ter casado, uma profecia deixou Zeus te-
meroso. A profecia dizia que Métis daria à luz dois filhos: 
uma menina, que seria sábia e valente, e um menino, que 
seria violento e derrubaria o pai. O deus dos deuses, não 
arriscando, devorou Métis quando ficou grávida da pri-
meira vez.

Passado algum tempo, umas dores de cabeça come-
çaram a incomodar Zeus. As dores cresciam e tornavam-se 
insuportáveis. Chamou, por isso, o deus ferreiro, Hefesto, 
que nascera de Hera antes de esta se casar consigo, aos 
seus aposentos. 

Com o deus do fogo diante dele, Zeus ordenou:

— Racha-me a cabeça!

Hefesto estranhou tal pedido. Todavia, ordem do 
deus dos deuses não se punha em causa. Com uma úni-
ca machadada, abriu a cabeça de Zeus e saiu dela a deu-
sa Atena, já com couraça de cabra no peito, com escudo 
e com lança na outra mão, cheia de bravura e sabedoria. 
Atena tornar-se-ia uma das deusas mais veneradas pelos 
homens, ficando inclusive como patrona de Atenas, uma 
grandiosa cidade grega.
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II

Alguns dos filhos de Zeus

Zeus desposou outras mulheres e teve diversos 
filhos.

Entre a sua prole, contam-se as nove musas, que 
eram quem alegravam as festas com o canto, o teatro 
e outras artes; tiveram como mãe uma titânide. Con-
tam-se também as três moiras, que tiveram como mãe 
também uma titânide.

As moiras tinham um aspeto temível e lúgubre. 
Tinham dentes grandes e unhas longas. Partilhavam um 
único olho, que ia passando de mão em mão pelas três.

Elas eram o passado, o presente e o futuro, decidin-
do, desse modo, o destino dos homens. Tinham um fio, 
que a primeira moira retirava da roca, enquanto a segunda 
enrolava para a terceira cortar e pôr, desse modo, termo 
à vida de uma pessoa.

Contam-se também entre os filhos de Zeus Árte-
mis, a deusa da caça e da lua, e o irmão gémeo Apolo, 
o deus da profecia e do sol. Tiveram como mãe Leto, filha 
de um dos titãs que Zeus derrotara outrora. 

Com a filha de um outro titã, concebeu o deus 
Hermes, que se tornou no deus mensageiro. Após o seu 
casamento com a sua irmã Hera, nasceu  Ares, o deus 
da guerra.

Diversas mulheres mortais foram seduzidas pelo 
grandioso Zeus, que não teve pejo em amar os humanos, 
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ao contrário de Crono. Da união entre um imortal, como 
Zeus, e de uma mortal, nasciam os semideuses. Muitos fo-
ram famosos, como Teseu e Hércules, devido aos feitos 
heroicos que praticaram.

Com Zeus, eram doze os deuses maiores e que ha-
bitavam o palácio construído acima das nuvens, mesmo 
no topo do Olimpo: Afrodite, nascida antes de todos os 
outros deuses; o irmão Posídon, deus dos mares; a irmã e 
esposa Hera, deusa do casamento; a irmã Deméter, deusa 
da agricultura; Héstia, deusa do lar; Ares, deus da guerra; 
Hermes, o deus do comércio e o mensageiro por excelên-
cia dos deuses; Atena, deusa da sabedoria, da justiça e das 
artes; Hefesto, deus dos ferreiros e do fogo; Apolo, deus 
da profecia e do sol; e Ártemis, deusa da caça e da lua. 

Com estes deuses, vivia Dioniso, deus do vinho e 
das festas. Era filho de Zeus, e vivia como um deus hono-
rário no Olimpo. Nesta montanha, a mais alta do mundo 
então, os deuses eram felizes e viviam a alegria de uma 
eternidade pacífica. Contudo, a paz dos tempos estava a 
chegar ao fim. Dentro da Terra, crescia um monstro som-
brio e terrível.

I

O aparecimento de Tífon

Hades era o único filho de Crono que não vivia no 
Olimpo, pois tinha a grande tarefa de governar o sub-

mundo, o lugar onde se localizava o mundo dos mortos. 

Raramente saía do seu reino para visitar os outros deuses 

e vivia com a deusa Perséfone, que ele raptara.

Mas, um dia, ele sentiu um estremecimento nun-

ca antes ocorrido. Algo imenso e poderoso revolvia-se na 

Terra e ele pressentia que um perigo imenso se revela-

ria em breve. Decidiu, então, ir visitar Zeus e avisá-lo. De 

facto, Zeus ainda não sentira tal tremura nem o perigo que 

estava para surgir.

Zeus e o 
Monstro Tífon
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