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A Lenda de Jasão e dos Argonautas 
 

Tiro era uma bela rapariga da cidade de Iolco que, dizem, engravidou do próprio deus 
Posídon. Mas como as suspeitas não eram unânimes e a comunidade começou a renegá-la, 
a apontar-lhe o dedo, Tiro acabou por sair da cidade, isolando-se de todos; para, sozinha 
e sem mais ajuda, trazer ao mundo um par de gémeos.  

Depois de um parto difícil, Tiro mostrou que não sabia o que fazer com eles.  O que a 
fez optar por expor os bebés, deixando-os ao relento, enrolados num tecido grosseiro de lã, 
junto a uma vereda.  

Os seus meninos teriam morrido à fome, se um casal de meia-idade não tivesse por ali 
passado na sua carroça. Mas a sorte soube ser madrasta, quando um dos cavalos, não 
prevendo encontrar os bebés perdidos no chão, acabou por patear o rosto de um deles, 
marcando-o para toda a vida: Pélias, a criança da cicatriz.  

 
Alguns anos depois, e porque o destino dá muitas voltas, Tiro conseguiu recuperar o 

rumo da sua vida, ao despertar um amor desmedido em Creteu, o rei que governava a 
cidade de Iolco.  

Posto ao corrente do passado da sua amada, e depois de a saber inconformada por 
desconhecer o paradeiro dos filhos – ou se ainda estariam vivos – Creteu resolveu enviar 
agentes seus à procura de notícias,  na esperança de encontrar o rasto dos meninos.  

E descobriu-os. A partilhar uma vida simples mas saudável, não muito longe do 
palácio. 

Tiro nunca mais foi a mesma; tornando-se mais alegre e extrovertida, ao mesmo tempo 
que incapaz de se separar dos seus gémeos uma segunda vez. 

Creteu não podia estar mais entusiasmado por Tiro. E assim casou com ela, adoptou os 
meninos e, em breve, começou a ter os seus próprios filhos com a rainha. 

Uma família para sempre feliz? Os anos ditariam que nem sempre a união faz a força.   
 
Portanto, o rei e a rainha de Iolco tiveram cinco filhos: os gémeos Pélias e 2eleu; e os 

três filhos de Creteu: Éson, Feres e Amitáon. Todos eles, com ambições de ocupar o trono. 
Uma fonte de conflito que viria a tornar-se explosiva. 

É que, enquanto Tiro foi viva, podia já não haver harmonia mas mantinha-se um certo 
decoro; um equilíbrio, em atenção à mãe que os cinco partilhavam. Mas quando a rainha 
morreu, os gémeos passaram a dar tudo por tudo, tornando-se competitivos, ou mesmo 
agressivos, em relação aos meios-irmãos.  

O jogo de interesses respirava-se no ar. O que tornava a situação difícil e perigosa. 
 
Talvez o rei tenha manifestado preferência pelos seus próprios filhos, desde o início. É 

possível que Pélias e 2eleu se tenham tornado incontroláveis. O que se sabe, é que Creteu, 



 

antes de morrer, resolveu nomear Éson seu sucessor – dos legítimos, o mais velho. O que 
não agradou aos gémeos.  

Éson, na época, já era casado com Alcímede, filha de Fílaco; uma união política que 
gerara amor, felicidade e dois belos filhos: Prómaco e um rapaz que, desde tenra idade, se 
mostrava expedito, vibrando carisma. 

 
Quando Creteu morreu, os jogos fúnebres realizados em sua honra foram a primeira 

expressão de uma guerra declarada, com rivais bem definidos. O combate pela sucessão só 
podia acabar, portanto, com vencedores e vencidos; nenhum deles se mostrava disposto a 
perder o direito que pensava legitimamente seu.  

Os gémeos acabariam por ganhar a querela, expulsando os meios-irmãos da cidade. 
Mas nem 2eleu resistiria muito tempo à ambição de Pélias, que não se dispunha a 
partilhar o trono. Aliás, 2eleu viu-se obrigado a fugir para a Messénia, antes que Pélias o 
mandasse matar, onde fundaria a cidade de Pilo, que anos mais tarde entregaria ao filho 
2estor – o “velho auriga” da Ilíada. 

 
Portanto, todos os irmãos de Pélias foram expatriados. Só ele, o “rapaz da cicatriz”, 

filho do deus Posídon, ascendeu à majestade. 
Mas um rei precisa de uma rainha. Por isso, Pélias decidiu-se por Anaxíbia, filha do 

rei Bias; de quem teve um filho, Acasto.  
Ao mesmo tempo, a população foi-se esquecendo do período de instabilidade política 

que antecedera a coroação do novo rei; e o casal, progenitor de um sucessor e sem outros 
rivais à altura, passou a partilhar uma vida sem grandes dificuldades.  

Apenas um oráculo limitava a plena felicidade de Pélias. O rei fora avisado que 
haveria de chegar o dia em que desceria à cidade o “homem do pé descalço”, que faria 
por tirar-lhe o trono. 

 
As palavras do oráculo remetem-nos para Éson. De facto, antes dele partir para o 

exílio, tinha deixado “o filho mais expedito” nas montanhas que davam sombra à cidade 
de Iolco. Entregara-o aos cuidados de alguém muito especial: Quíron que, diziam, era da 
família dos centauros, ou seja, metade homem/metade cavalo; sempre escondido, longe da 
povoação, senhor e mestre das artes ancestrais. 

Pois bem, Quíron passou a ser um segundo pai para o garoto; a quem ensinou a lutar, 
a caçar e a dominar a arte de curar; tendo-lhe, inclusivamente, dado um novo nome: Jasão 
– “o curandeiro”. 

  
Passaram quase duas décadas.  
Jasão está enfim um homem. Preparado para vingar o pai. 
 
Hoje é dia de festa em Iolco. A população saiu à rua e reúne-se na grande praça da 

cidade, para assistir a um ritual religioso que, todos os anos, o rei Pélias preside, do alto 
do seu palanque. A seu lado costuma estar a rainha mas hoje, Pélias colocou pela primeira 
vez Acasto, seu filho entretanto crescido, trajando a rigor um manto debruado a ouro. O 
sucessor do trono sorri aos seus súbditos.  

Pélias é um homem sereno, muito longe do que foi um dia, para ascender àquele lugar.  
O que não quer dizer que o seu rosto cicatrizado não seja respeitado, ou inclusive temido, 



 

pela população de Iolco que, por experiência, sabe não poder atentar contra o rei. Razão 
pela qual Pélias se sente seguro no seu trono. 

Respira-se bonança. Até ao dia em que a tempestade se levanta. 
 
Um vulto parece entusiasmar a multidão, que se agita na praça.  
Ao que parece, a vereda que desce da montanha dera à luz um rapaz, já homem, 

coberto por uma pele de animal acabado de caçar; tronco nu, pernas e braços robustos, 
cabelo muito louro, empunhando uma lança de ponta de bronze.  

2ão apenas um pastor, certamente, se vem armado – pensa o rei Pélias. 
Mas a multidão começou a rir-se; porque o  jovem traz “um pé descalço”. 
Tal como o oráculo previra. Pélias que também já ria, engole em seco. 
Acasto, longe de conhecer o oráculo, inveja o protagonismo que o forasteiro lhe 

roubou; pelo que decide troçar dele em voz alta.  
Mas como nuvens ganham forma no céu, Pélias, temendo a fúria de Zeus, esforça-se 

por mandar calar o filho. Apressa o fim da cerimónia religiosa, degolando ele próprio o 
cordeiro, e lança um voto a Olimpo, para que os deuses não o abandonem. 

Entretanto, o jovem aproxima-se e pede para falar directamente ao rei. Ao que se 
apresenta: 
- Sou Jasão, filho de Éson. 
“Filho de Éson”. Palavras que, por si só, resumem o seu propósito. Pélias não é parvo.  
Jasão vem reclamar os direitos ao trono de Iolco, em nome do pai e dele próprio. Di-lo 

claramente, demonstrando uma coragem imensa. Afinal, está sozinho, qual trapezista sem 
rede. 

Pélias impressiona-se com o sobrinho; sobretudo, quando este lhe comunica o nome do 
seu protector: “Quíron, o centauro” – o nome que mais respeito impõe na região.  

Pélias avalia o seu rival. Olha-o de cima abaixo. Terá ele algum trunfo guardado? 
Resolve testá-lo perante a população: 
- Queres ser rei, garoto? A cidade de Iolco não pode ser governada apenas por quem 

quer, mas por quem pode. Como poderá esta gente saber se és homem para o 
cargo? Para mais, mal saíste dos cueiros! 

- Sou homem bastante. E se o rei estiver disposto, lutarei consigo. 
Pélias inicia uma gargalhada geral, para o humilhar: 
- 2ão sou eu quem precisa ser posto à prova, garoto. – atira-lhe, na segurança das 

suas barbas longas e fartas – Esta gente conhece-me. Sabe do que sou capaz. Em 
contrapartida, riem-se da tua figura. Emberbe, descalço e nu. Enfim, um animal 
selvagem, acabado de sair da floresta.   

- Vê como te referes à minha pessoa, rei Pélias. Um dia podes arrepender-te. 
- Duvido. 
- Põe-me à prova, então. Para que todos possam testemunhar a minha valentia. 
O rei resolve ser ardiloso. Para não se precipitar, resolve pensar bem antes de 

responder. Até que uma ideia lhe desponta. E se impuser ao sobrinho uma prova 
inexequível? Ver-se-á livre dele mais facilmente do que se o mandar matar.  

Mas que tarefa poderia ser essa? 
Todos os instantes são preciosos. Enrosca os dedos nas mãos. O seu olhar vítreo fixa 

aquele jovem vestido com pele de pantera. Pondera.  



 

Uma tarefa para hoje seria arriscar demais. Em Iolco não há nada de verdadeiramente 
difícil para fazer, por estes dias. Pélias sabe que tem de enviá-lo para uma terra distante... 
melhor, é capaz de haver uma solução; uma que até tem uma certa piada.  

De facto, Jasão está habituado às montanhas, a caçar feras, a cortar mato. E se o 
enviasse para o mar? Quantos são os homens que, em terra, são grandes guerreiros e, no 
mar, se tornam bezerros desmamados? E se houver tempestade, o barco pode afundar. 

Excelente. Mas onde?  
Bate com os dedos nos braços do trono. Observa o herói de alto a baixo. Ele é dos 

difíceis. Ainda não parou de olhar para o tio.  
Pélias tem uma ideia iluminada. Jasão irá para a Cólquida, a região guardiã do 

famoso “Velo de Ouro”, levado pelo herói Frixo até à corte do rei Eetes. É verdade que 
ninguém sabe se o Velo existe, de facto. Tanto melhor.  

Pélias decide-se a condenar o sobrinho a um regresso impossível. 
- Ficamos assim. Terás o que reclamas por direito, se me trouxeres o “Velo de 

Ouro”. Aceitas o desafio? 
Jasão anui, com uma vénia pouco respeitosa. 2ão se esquece por um momento que 

aquele homem, que se diz rei, causou a perda do seu estimado pai Éson. 
Pélias sorri a gargalhada que sente. 
 
Mas não por muito tempo. O rei está outra vez com o coração na boca. O seu filho 

Acasto, que ao serão lhe pedira para ir com Jasão para a Cólquida, decidira contrariar a 
vontade do pai para que não fosse, e fugira a meio da noite. 

Acasto, mais jovem ainda que Jasão, deixara-se contagiar pela sua valentia. E queria 
talvez provar que, mais que “aquele selvagem”, era ele quem devia suceder a Pélias. 

Pélias sabe que o destino do filho já não lhe pertence. Os dados estão lançados. 
Compete-lhe esperar que o filho regresse são e salvo da sua imprudência.  

 
 

A Expedição dos Argonautas 

 
Jasão e Acasto põem-se a caminho. Para começar, encontram-se com Etálides, que se 

diz filho do deus Hermes. 2omeiam-no arauto daquela campanha, para que divulgue aos 
quatro ventos o quanto Jasão, filho de Éson, parte para a Cólquida em busca do Velo de 
Ouro, e que precisa de homens para encher um barco que ainda não tem, mas há-de ter. 

Cinquenta homens dispõem-se a colaborar na empreitada; a futura tripulação da “nau 
Argo” – construída por um herói homónimo – que parece resistente a todo o tipo de ventos 
e marés. Esses homens reúnem-se, enfim, no dia da partida; junto ao cais de embarque, 
para ouvir Jasão, o comandante da expedição. Entre estes, estão os seus três primos: 
Acasto, filho de Pélias; Periclímeno, filho de 2eleu; e Admeto, filho de Feres. Mas também 
Tífis, filho de Hágnias (o piloto) e o seu auxiliar Ergino, filho de Posídon; Zétes e Cálais, 
os filhos de Bóreas; os adivinhos Anfiarau, Ídon e Mopso; o famoso músico Orfeu, 
encarregue de ritmar a cadência dos remadores e que não perderia uma cena destas por 
nada deste mundo; os gémeos Castor e Pólux, filhos de Zeus e de Leda; Peleu e Télamon, 
filhos de Éaco e, por isso mesmo, descendentes de Zeus. 

Os Argonautas são, todos eles, muito jovens, portanto. Por esta altura, só os deuses 
sabem se as suas façanhas algum dia chegarão a lenda. 

 



 

A nau Argo, cuja figura de proa é a própria deusa Atena, zarpa da praia de Pégasa 
(Tessália) ao som esfuziante uma flauta. 2inguém faz fila para se despedir deles. Talvez no 
dia em que chegarem, a festa seja maior. 

Éolo, o deus dos ventos, parece pouco entusiasmado com a nau, mas liberta uns 
quantos ventos favoráveis, atendendo a que é comandada pelo bisneto. Jasão respira 
felicidade. A maior aventura da sua vida está prestes a começar. 

 
Dias depois, a nau atraca na ilha de Lemos.  
Os argonautas são recebidos na praia por mulheres-guerreiras que pertencem a uma 

comunidade governada pela rainha Hipsípile, filha de Mirina, que sucedeu ao trono após a 
morte do pai, o rei Toas.   

Como eles não vêem mulheres há dias, mais parecem peixes voadores a saltarem da 
nau para a praia à pressa, atirando-se às mulheres sedentos de prazer. As guerreiras, em 
contrapartida, como também não vêem homens há muito tempo, recebem com agrado 
aquele grupo tão simpático, e o encontro corre às mil maravilhas. 

Jasão, porém, começa a desconfiar. Como assim, não vêem homens há muito tempo? 
Então que é feito deles? 

Tanto que decide visitar pessoalmente a rainha; para mostrar os seus cumprimentos e 
levar ofertas em troca de hospitalidade, como é costume, mas sem esquecer de levar 
consigo dois homens de confiança. 

Uma vez na aldeia, os argonautas são recebidos por Hipsípile, que lhes oferece um 
verdadeiro festim. Fazem-se trocas de presentes, a rainha é toda simpatias. Mas Jasão 
continua a achar que há ali qualquer coisa que não bate certo. 

As visitas sucedem-se. Jasão resolve contar a sua história; o que o trás àquelas praias 
e qual o destino da sua expedição. E Hipsípile a tudo escuta com esmerada atenção. 
Parece admirá-lo. Sente carinho por ele.  

Com o tempo, os dois tornam-se mais que amigos. E o reino das lemias transforma-se 
numa “ilha dos amores”. 

Estamos neste entretanto, quando Hipsípile revela a Jasão porque motivo, até à 
chegada dos argonautas, não existiam homens em parte nenhuma da ilha.  

 
Ao que parece, aqui reinava Troas, filho do deus Dionísio e de Ariadne. 
Troas casara com a bélica Mirina, de cuja união nascera Hipsípile.  
Seria uma história igual a tantas outras, se a deusa Afrodite não tivesse metido o 

bedelho. É que como as vida corria às mil maravilhas, os habitantes esqueceram-se de 
prestar culto à deusa tantas vezes quantas ela desejaria. Pelo que Afrodite achou por bem 
castigá-los. Como? Impregnando o corpo das mulheres com um odor detestável que os 
maridos não podiam suportar.  

Afastados pelo cheiro, os homens passaram a deitar-se com escravas estrangeiras. 
Comportamento que enfureceu as lemias. Ao ponto de se reunirem para tomar uma atitude.  

Assim, ignorando que a culpa era de Afrodite e sentindo-se traídas, resolveram matar 
todos os homens da ilha. 
- Todos os homens da ilha! – exclama Jasão, apanhado de surpresa. 
- Foi um acto de loucura. – desculpa-se Hipsípile. 
- Ah, bom. Fico mais descansado... – Jasão está agora, verdadeiramente, 

preocupado.  



 

Continuando. Hipsípile, discordando da decisão, mas sem forças para evitar a 
matança, apressou-se a, pelo menos, avisar o pai; correndo para o palácio tão depressa 
quanto pode. E que fez ela? Disse-lhe para se esconder dentro de uma arca-forte que 
existia no mégaron do palácio. 

Onde nenhuma mulher deu por ele. 
Ao cair da noite, e já o único sobrevivente da chacina, o rei Troas saiu do esconderijo 

ajudado pela filha. Sem tempo para mais, correu directamente para a praia, onde o 
esperava uma pequena embarcação. 

Depois de salvar o pai, Hipsípile regressou ao palácio, guardando segredo para 
sempre sobre o sucedido a Troas.  

Entretanto, não havendo chefe e sendo ela de sangue real, fora coroada rainha. 
- E sou rainha desde então. – conclui ela, terminando a sua bebida. 
Mas então eles correm perigo de vida? 
Hipsípile assegura a Jasão que eles são muito bem-vindos. E as demais lémias parecem 

tão dispostas a aceitá-los como a sua rainha.   
Com o tempo assegura-se um compromisso. Eles mantêm-se na ilha durante uns anos, 

de forma a deixar descendência. Jasão tem dois filhos da rainha: Euneu e Toas “o jovem”. 
Por fim, promovem-se as exéquias dos lemios assassinados e realizam-se jogos 

fúnebres em sua memória. E no dia da partida, as despedidas são longas e pungentes. Mas 
os argonautas precisam regressar ao mar.  

 
Passam pela ilha da Samotrácia, ficando apenas o tempo suficiente para se 

abastecerem de víveres e água potável. Pouco depois, navegam no mar das sereias, 
famosas por seduzirem os marinheiros com o seu canto, antes de lhes fazerem encalhar os 
barcos nas suas águas pouco profundas.  
- A nau não pode afundar. – grita Jasão, a um grupo de homens que não leva a 

ameaça a sério. 
- Sobrevivemos às lémias sem esforço. – recorda Acasto, inchando o peito. 
- Fala por ti. Eu cá não tive descanso.    
Todos se riem com Télamon, filho de Éaco – mais velho e experiente, famoso pelas suas 

farras, e um líder em potência.  
Mas Jasão não está disposto a perder a sua nau. Por isso, incumbe Orfeu de cantar e 

de tocar a sua cítara durante todo o tempo em que estiverem em águas calmas. E bem alto, 
para que os argonautas não possam escutar as sereias, nem se sintam tentados a nadar 
para junto delas. 

 
Orfeu coloca-se à proa da nau. Respira a maresia, agarrado à sua cítara, enquanto a 

alma se eleva a tão superlativo desafio. Concentra-se.  
Aos primeiros acordes das sereias, eleva o vozeirão que os deuses lhe deram, entoando 

uma ária épica, bélica, capaz de desassossegar o coração do homem menos combativo do 
mundo.  

Música à qual, aliás, ninguém liga nenhuma. É ver os argonautas, debruçando-se 
inebriados, com olhares fixos e braços esticados, sobre a suavidade daquelas vozes 
divinas. E a nau quase cai para o lado, mudando o rumo a favor da praia.  

A profundidade das águas diminui rapidamente. Orfeu levanta-se, temendo a desgraça. 
Pede a Zeus que lhe dê forças. Sem poder largar a cítara, que toca a extraordinária 



 

melodia, brada a Tífis (o piloto), para que recupere os sentidos e mude a direcção da nau; 
que se aproximam os recifes, que é preciso agir enquanto é tempo.  

Mas qual Tífis, qual carapuça! O homem está maravilhado com as sereias.  
A nau aproxima-se cada vez mais da praia. É desta que vão naufragar... 
Tudo ou nada. Orfeu corre para Tífis, cantando como se a voz lhe doesse. Grita-lhe ao 

ouvido. Berra-lhe a plenos pulmões, sem efeito. 2ão há tempo, sacode-lhe o pescoço. Dá-
lhe uns murros valentes. E o piloto lá acorda do encantamento.  

O perigo subsiste. É necessário que os remadores trabalhem mais depressa. Mas como, 
se nem estão sentados?  

Orfeu canta mais do que nunca, invocando os Cabiros – divindades misteriosas 
celebradas na Samotrácia – que resolvem ajudar, dando as mãos numa roda em volta da 
nau; formando uma espécie de cadeia humana que une energias contra o cântico das 
sereias. Em breve, a nau afasta-se o suficiente para se livrar de um possível naufrágio. E a 
viagem para a Cólquida retoma o seu rumo. 

Os Argonautas sabem-se, enfim, a salvo. Mas, apesar de tudo, vão desolados. Estavam 
tão contentes com as sereias... 

 
Dias depois, cruzam o Helesponto – o estreito que separa o mar Egeu do mar 2egro.  
Famintos e com sede, ancoram na ilha de Cízico. Bem recebidos pelos habitantes, 

enchem a nau Argo de víveres; algumas ovelhas e cabras, e zarpam para norte.  
Todavia, uma tempestade trá-los de volta. Os amigos de antes, tomam-nos por piratas 

pelasgos – que costumam atacar as redondezas – e fazem-lhes guerra. A luta prolonga-se 
durante a noite. Até que o rei é morto por Jasão. A rainha, levada pela dor de ver o marido 
morto, suicida-se. 

Chega a aurora. 2asce o sol. E os habitantes da ilha enfim reconhecem os argonautas. 
Mas é tarde para corrigir o mal feito. Há mortos que bastem para alcatifar uma montanha. 

Organizam-se jogos fúnebres e o rei morto é aclamado herói da ilha. Jasão e os seus 
homens sacrificam aos deuses. Logo depois, retomam ao mar. 

 
Contam-se alguns dias de sossego. A nau precisa de reparar o convés e uma das suas 

velas está rota. Jasão decide, portanto, fazer a próxima escala na Bitínia. O que 
prontamente comunica a Tífis, o piloto. 

Chegados à Bitínia, Jasão tenta entrar no reino dos Bébrices. Mas um obstáculo 
apresenta-se. Um homem alto que nem uma torre, um gigante sem paralelo, quer brigar 
com eles à força. 
- Grande camafeu. Quem é? – pergunta Jasão, esticando o pescoço. 
O rei dos Bébrices. Um campeão de luta, que adora esmurrar os estrangeiros que têm 

o azar de aparecer nas suas praias. Consta que nunca foi vencido.   
Talvez Jasão o enfrente. Orfeu propõe amansar o gigante com a sua música.  
Mas Pólux – gémeo de Castor e filho do altíssimo Zeus – prefere tomar conta do 

recado; decidindo-se a enfrentar sozinho o rei dos Bébrices.  
Jasão não consegue dissuadir a teimosia de um filho de Zeus. Pólux prepara-se, pois, 

para enfrentar o adversário.  
Antes da luta ter início, um arauto informa sobre as regras: vale tudo, menos tirar 

olhos. Vence quem matar o adversário. Mais simples é impossível. 
Os Argonautas distribuem-se em círculo, numa claque ofegante e barulhenta.  



 

O rei dos Bébrices dá o primeiro passo. O chão estremece. Aproxima-se de Pólux mas 
este mantém-se quieto. As pessoas perguntam-se, irá o gigante pisá-lo? Dar-lhe um 
pontapé? Esmagá-lo com o seu punho de bronze? 

Pólux dá-lhe uma rasteira. E o rei cai estrondosamente em cima das silvas. 
O gigante grita de dor. Pólux põe-lhe um pé em cima, para clamar vitória. Mas decide-

se a poupar-lhe a vida; com uma condição: que de ora em diante, o rei aceite a passagem 
de estrangeiros no seu reino; que ao invés de violência, advogue justiça e clemência.  

O rei não pode dar-se a luxos, que as dores são mais que muitas. A tudo cede. Mas os 
Bébrices, humilhados pela derrota que os argonautas impuseram ao seu rei, investem 
contra os estrangeiros, armados de espadas, lanças e paus. 

Jasão não tem tempo para organizar uma investida. Mas, salvo seja, nem precisa. O 
grupo resiste aos ataques com alguma facilidade.  

Assim, vencidos os Bébrices e o seu rei, os argonautas regressam ao mar, para 
prosseguir viagem.   

 
Antes de chegar ao Bósforo, são apanhados no meio de intensas chuvadas e ventos 

fortíssimos, que lançam a nau Argos num remoinho de incertezas; acordando, certa 
manhã, em terras da lendária Trácia, onde vive Fineu.  

Fineu é filho do deus Posídon. Cego de nascença, é adivinho de profissão.  
Jasão resolve perguntar-lhe se um dia conseguirá regressar à cidade de Iolco com o 

“Velo de Ouro”. Fineu pede-lhe um favor em troca dessa informação. É que ele precisa 
ver-se livre das Harpias – mulheres/pássaro, que comem carne humana, que passam o 
tempo a roubar-lhe comida e a sujar-lhe o reino de excrementos. 

Jasão tem um plano para ajudar Fineu.  
2a sua qualidade de chefe da expedição, distribui tarefas pelos seus homens. Astério, 

Êurito e Cefeu, deverão confeccionar um belo repasto, com as melhores iguarias, para 
atrair as Harpias. Zétes e Cálais – filhos do vento Bóreas, homens de extrema força 
muscular, num corpo protegido por longas asas de penas brancas – deverão ficar de 
guarda para que, mal as Harpias venham, as possam seguir antes que fujam. 

 Aguardam. Fineu vai valendo-se a comer, não dê o plano para o torto. 
A pouco e pouco, um som abafado irrompe pelos ares. Até que as Harpias formam uma 

imensa nuvem negra no céu.  
- Preparem-se. – avisa Jasão. 
Ainda assim, Fineu é apanhado desprevenido, quando uma Harpia faz voa rasante 

sobre a sua cabeça, obrigando-o a enfiar-se debaixo da mesa. 
Os irmãos alígeros, levantam voo imediatamente na perseguição das Harpias que se 

protegem entre os rochedos das montanhas, cheios de reentrâncias e pequenas grutas. Dos 
dois, Zétes reúne mais vitórias, desafiando-as com uma fúria tal que as destabiliza . Tanto 
que Cálais acaba por ser o intermediário de um acordo extraordinário: se as Harpias 
insistirem em atazanar Zineu, ele dará livre arbítrio a Zétes. E as Harpias desistem. 

Os filhos do vento Bóreas, voam para contar as novidades a Jasão; que, como não deve 
deixar de ser, lhes elogia tão valorosos feitos. 

Estão reunidas as condições para que Fineu preveja o futuro de Jasão e dos 
Argonautas: 
- O vosso próximo desafio serão as Rochas Ciâneas, que se movem e entrechocam. 

Para as poderem vencer, terão de levar uma das minhas pombas. A que deverão 



 

lançar ao ar antes de atravessar os rochedos. Se o animal sobreviver, os deuses 
estão a vosso favor; se não, voltem para trás ou a morte ser-vos-á certa.  

Os Argonautas fazem-se ao mar. 2ão esquecendo o aviso de Fineu, Jasão liberta a 
pomba no momento em que as Rochas Ciâneas ameaçam no horizonte. 

Aguardam, enquanto o pobre animal se afasta, batendo freneticamente as suas asas 
brancas. Aproxima-se do estreito, passa pelas Rochas mas estas fecham-se, subitamente, 
cortando-lhe as penas mais compridas da cauda.  

Uma advertência dos deuses. De facto, a nau Argo perde parte da popa ao atravessar 
as mesmas Ciâneas. Mas nenhum Argonauta caiu às águas e Jasão continua tão vivo como 
sempre.  

 
As aventuras prosseguem, a ritmo acelerado.  
Em terras do rei Lico, dá-se um acidente. Enquanto os Argonautas caçavam víveres, 

foram atacados por um javali.  Ídmon (um dos adivinhos da nau) e o próprio Tífis (piloto) 
que haviam sobrevivido às Lémias, ao cântico das Sereias, ao rei dos Bébrices, às Harpias 
e às Rochas Ciâneas, acabam por morrer debaixo de um javali.   

E mesmo antes de chegarem à Cólquida, reino de Eetes, guardião do “Velo de Ouro”. 
A um passo de atingirem o seu destino. 

Jasão é levado à presença de Eetes, a quem faz um bom relato das suas aventuras antes 
de chegar às praias da Cólquida; conseguindo, assim, convencer o rei do valor dos 
Argonautas.  
- Viemos à procura do “Velo de Ouro”. Prometi ao rei Pélias, da cidade de Iolco, 

que regressava com esse troféu. Preciso de saber, pois, como o posso obter. 
Eetes escutou o herói com atenção. Mas como não faz tenção de dar o “Velo de Ouro” 

a ninguém, acaba por atribuir-lhe duas tarefas que considera impossíveis: que lhe amanse 
os dois touros bravos que lhe assolam o reino. E, se o conseguir, que semeei os dentes do 
dragão que guarda o “Velo de Ouro”.   

Jasão aceita o desafio. 2o fundo, sabe que o rei anseia pela sua morte. 
De facto, Eetes deseja-lhe sorte; embora espere nunca mais ter de lhe pôr a vista em 

cima.   
Jasão sai do Mégaron de péssimo humor. Mas os deuses oferecem-lhe uma aliada. 2em 

mais nem menos do que Medeia, uma das filhas do rei Eetes.  
Segundo a própria, promete ajudá-lo se, em troca, casar com ela. Jasão deixa-se rir: 
- Pareces ter tudo muito bem planeado. 2ão serás uma armadilha? 
Medeia assegura-lhe da sinceridade do seu amor por ele. Mas Jasão continua 

desconfiado. Ela presenteia-o, então, com um pequeno unguento, que deverá passar pelo 
corpo e pelo escudo, antes de enfrentar os perigos que se avizinham. Com durabilidade 
garantida de um dia, o bálsamo tem a particularidade de tornar invulnerável quem o usa: 
- Como é que sabes? Quem to deu? – pergunta Jasão, ainda apreensivo. 
- Fui eu que o fiz. Podes acreditar em mim. – ao que, determinada – E não te 

esqueças que os dentes de dragão, uma vez semeados, tornar-se-ão guerreiros. 
Contra os quais não vale a pena lutar. Atira-lhes antes uma rocha acima, de 
preferência bem no meio deles para que suspeitem uns dos outros e se 
autodestruam. Compreendes-te tudo? 

Dito isto, despede-se e desaparece. 
Jasão resolve acreditar em Medeia. Assim, logo de madrugada, sai do palácio na 

direcção dos verdes pastos da Cólquida, seguindo escrupulosamente as instruções.  



 

Ao encontrar os touros, observa-lhes o tamanho e o porte. Metem respeito, está visto. 
Respira fundo, antes que mude de ideias e avança contra eles armado com um escudo. 

Jasão não pode esquecer-se do seu objectivo: amansá-los e não matá-los, o que torna a 
tarefa ainda mais difícil. 

Teria preferido enfrentar um de cada vez, mas os deuses lançam-os contra o herói ao 
mesmo tempo. Jasão entra em pânico. Se não sai dali num instante, eles passam-no a ferro. 

Sobe a uma rocha. De onde salta para o dorso de um touro, enquanto vê o outro passar 
a correr. Mas mal se aguenta em cima daquele imenso animal, enquanto o touro levanta as 
patas traseiras e agita freneticamente os seus chifres pontiagudos. 

Jasão cai ao chão. O touro tenta atingi-lo. O herói precisa rolar sobre si próprio, antes 
de tentar recuperar o escudo, a tempo de se proteger de uma cornada fatal. 

Aí vem o segundo touro. Jasão ataca-lhe o flanco com o escudo e agarra-lhe numa 
pata, conseguindo evitar que o animal escorregue em cima dele. Até porque o touro, lá se 
equilibra, determinado a esburacar o corpo de Jasão com os seus chifres. 

O herói aproveita para uma segunda retirada estratégica. Sobe a uma árvore. 
O touro, de facto, não consegue subir. Jasão balança as pernas, sentado num tronco. 
O animal começa, então, a dar cornadas à árvore. A árvore não vai resistir, se ele 

continuar a bater-lhe com aquela força. 
Jasão prefere atirar-se para cima do dorso do touro, agarrando-se aos bojudos cornos 

do animal, enquanto este salta e mexe as patas e se atira ao ar. Ficam nisto ainda um certo 
tempo. Até que o touro se cansa. 

Um já está. Falta amansar o outro. 
Mas para onde é que ele foi? Sem mais remédio, corre atrás dele. O touro afasta-se. 
O herói tenta chamá-lo com uma peça de roupa. Berra-lhe, faz-lhe sinais. O touro vira 

o focinho. 2ão está para isso.  
Jasão perde a calma. Até porque está estafado. É agora ou nunca. 
Corre em direcção ao touro. Este não se move. Deve ter pensado que o homem não se 

atreveria a tanto. Entrechocam-se. Se não fosse o unguento, Jasão teria morrido, 
entrincheirado no meio dos chifres e da baba jocosa do touro que mal se aguenta em patas. 

O herói precisa levantar-se; para atrelar os touros a uma charrua. Processo moroso, 
que lhe leva imenso tempo a terminar, que os touros são bichos difíceis de dominar! 

Senta-se no chão. A seu lado, duas massas de pêlo negro, um pouco mais mansos mas a 
respirar a dignidade da sua estirpe. Jasão sente-se orgulhoso da sua façanha. Mas 
reconhece ter sido uma luta difícil.  

Respira fundo, que a tarefa ainda agora começou. Falta arar o terreno. 
Com o sol já a pender no horizonte, Jasão prontifica-se a procurar o  dragão. Ainda 

hoje, para que o unguento – que passou sobre o seu corpo e sobre o escudo – não deixe de 
fazer efeito. 

Encontra-o num covil escondido da floresta, exactamente onde a filha do rei lhe dissera 
que estaria. Jasão apercebe-se, pois, do quanto Medeia tem sido uma grande ajuda para 
ele. Disso se lembra, ao aproximar-se muito lentamente da caverna, esforçando-se para 
não fazer barulho que acorde a criatura. 

Avança cauteloso, sempre agarrado à sua espada cintilante. Olha em volta. Acerca-se 
da entrada e espreita lá para dentro. A criatura dorme. Excelente. 

Desfere um golpe certeiro, enquanto o dragão desperta e sopra fogo contra aquele 
homem que o atacou. Jasão vê-se obrigado a fugir e a deixar cair o escudo, de tão quente 
que ficou. Esconde-se entre as moitas. E aguarda.  



 

Com o tempo, a criatura morre. Jasão tira-lhe os dentes e enrola-os num pano. 
É preciso aproveitar o tempo que resta para semear os dentes do dragão no terreno 

arado pouco tempo antes, com a força dos touros amansados.  
Continuando a seguir os conselhos de Medeia, Jasão afasta-se e esconde-se no alto de 

uma colina, enquanto do terreno germinam as sementes do dragão, dando lugar a um 
exército de guerreiros invencíveis. 

Jasão aproveita o tempo para procurar uma pedra suficientemente grande, que role 
pela colina abaixo e os atinja. A massa rochosa faz pouca mossa, mas acaba por cumprir o 
seu objectivo principal: levantar a suspeita entre o exercito, que se auto-destrói. 

Jasão a tudo assiste, boquiaberto. Tão invencíveis e tão pouco espertos... 
O herói só de madrugada consegue regressar ao palácio. Um tanto zonzo, visivelmente 

cansado. Mas não o bastante que o possa impedir de falar com o rei Eetes: 
- Fiz o que me mandaste fazer. Amansei os touros, arei o terreno onde semeei os 

dentes do dragão e o exército que nasceu desse chão maldito está aniquilado. 
Venho, pois, reclamar o que me é devido: o “Velo de Ouro”. 

O rei Eetes recusa-se a valer a sua palavra.  
Jasão sai furioso do palácio. O rei aproveita para mandar incendiar a nau Argo e 

reunir um conjunto de homens que o ajudem a matar o herói.  
Medeia, que escutou os planos do pai atrás de uma cortina, corre a avisar Jasão e os 

demais Argonautas, de que Eetes lhes prepara uma cilada.  
O aviso é de ouro. Um pouco menos e não teriam conseguido zarpar.  
Jasão leva Medeia consigo. 
 
Para regressar a Iolco, a nau atravessa o estreito de Cila e Caríbdis. As ilhas errantes. 

E o reino dos Feaces. Passou mais de um ano. Decididamente, andam perdidos, porque 
Iolco parece cada vez mais distante. 

A rainha dos Feaces tornou-se grande amiga de Medeia, razão porque lhe confia um 
segredo: o rei Eetes descobriu o paradeiro dos Argonautas e enviou guerreiros à procura 
da filha.  
- Eu não sou obrigada a regressar. – ao que, sabendo-se no palácio no estatuto de 

convidada, regulada pelas leis da hospitalidade – E qual a posição do teu marido, 
o rei dos Feaces?  

- Ele prometeu entregar-te se e só se ainda fores virgem. 
A rapariga ainda o era. Mas deixa de o ser.  
Jasão e Medeia assumem-se como um casal. Resultado, o rei dos Feaces já não entrega 

a rapariga aos guerreiros e estes, sem coragem de regressar à Cólquida com o que Eetes 
consideraria uma má notícia – o que certamente lhes colocaria a cabeça a prémio – 
estabelecem-se no reino dos Feaces. 

 
Os Argonautas regressam a um mar de tempestade, que os arrasta para a Líbia; mais 

precisamente para uma zona isolada e austera, um beco sem saída, que os enterra no 
areal. 

Medeia é a primeira a sair da nau, determinada a avaliar a situação. Jasão e os demais 
Argonautas, parecem confusos, sem saberem o que devem fazer. Tanto que é a filha de 
Eetes quem, em última análise, resolve o problema.  

Ali mesmo, usa das artes mágicas que aprendeu a dominar como ninguém, entrando 
numa espécie de transe. Rodando com o corpo numa elipse, amedronta os próprios 



 

companheiros. Até que o seu olhar se fixa; na visão difusa de um grupo de homens a 
carregar o próprio barco e a seguir até à margem do Tritão. 
- Temos de carregar com a nau às costas? – Jasão não parece muito entusiasmado, 

mas os heróis que o acompanham são tão corajosos, quanto fortes. 
Em pouco tempo, agarram na Argos e vá de avançar por aquela terra perdida onde 

não há vivalma. Medeia caminha à frente deles, para reconhecer o terreno. É ela quem 
descobre as águas do Tritão. 

Antecipando-se à chegada dos Argonautas, ajoelha-se, levantando os braços aos céus. 
Chama pelo deus do lago. Tritão brota, assim, do azul das suas águas, elevando o seu 
corpo colossal e bravio; os seus braços longos de polvo, enormes e escorregadios; 
enaltecendo as suas órbitas vermelhas que lançam fogo em direcção a Medeia. Que não 
tem medo: 
- Tritão, deus deste imenso lago, ajuda-nos. A nossa nau ficou encalhada nos areais, 

junto às Sirtes. Precisamos de seguir viagem. Que podemos fazer? 
Tritão admira a coragem de Medeia. Pelo que se prontifica a apadrinhar esta nova 

aventura. 
Assim, quando os Argonautas enfim chegam com a nau às costas, deparam-se com um 

aliado insuspeito. Tritão, o deus do lago, que lhes explica exactamente como vão chegar à 
ilha de Creta, de onde zarparão para Iolcos. 

 
A chegada a Creta é rápida, graças a Tritão. O problema é que os aguarda um 

obstáculo imprevisto: o gigante Talo; uma criatura monstruosa do deus Hefesto. 
Os Argonautas, cansados por terem carregado com a nau às costas, desesperam.  
Ergino, o actual piloto da Argos, mal consegue proteger a embarcação dos 

pedregulhos que o gigante lhes atira para cima, da encosta escarpada; e os remadores 
investem as suas últimas forças num trabalho exigente e insano. 

Jasão recomenda a Ergino que se esconda na falésia, a fim de ludibriar Talo, com uma 
falsa retirada. Táctica eficaz, porque o gigante resolve parar de atirar rochas e regressar 
a casa. 

Alguns dias desfilam no horizonte. Jasão apercebeu-se, entretanto, da rotina 
quotidiana de Talo. Sabe, por exemplo, que ele dá três passeios diários em torno da ilha, à 
procura de estrangeiros. 
- A hipótese é agirmos quando o gigante estiver a andar do outro lado da ilha. 
Mas Medeia prefere atingir-lhe o ponto fraco: cortar-lhe uma veia especial que ele tem 

no tornozelo. Jasão desdenha: 
- Para lhe cortar a veia, teríamos de desembarcar. E matar o gigante. Como? Se há 

dias que estamos aqui, escondidos que nem piratas! 
Medeia encara a ironia com elevação: 

- Mostrei-te vezes sem conta a força das minhas magias e continuas sem acreditar na 
minha arte. Espero pelo dia em que mudarás de opinião. 

Ela coloca-se em posição, isolando o espírito. Aguarda que o gigante surja do alto do 
rochedo. Quando ele enfim aparece, eleva os seus braços, atirando contra ele a força da 
suas magia; ao ponto de devotar Talo a incríveis delírios, que o obrigam a agarrar-se à 
cabeça como louco, arremessando pedras numa direcção onde, sem o saber, não poderá 
atingir a nau Argo. Desesperado, urra aos sete ventos. Até que se desequilibra e cai nas 
pedras escarpadas cá em baixo. A veia do tornozelo rebenta. A criatura de Hefesto, morre, 
assim, sozinho e desolado. 



 

Jasão parece aturdido: 
- És uma mulher muito perigosa, Medeia. 
- Sou uma mulher que sabe o que quer e o que fazer para consegui-lo.  
2ão havendo mais um gigante que lhes impeça o desembarque, os Argonautas 

aproveitam para pernoitar na ilha; enquanto Jasão aproveita para homenagear os deuses, 
sacrificando um animal a Atena.  

Mas o deus Apolo, talvez também desejasse um sacrifício em sua honra; porque no dia 
seguinte, quando os Argonautas planeavam partir para Iolco, resolve tisnar o céu e impede 
o nascimento do sol. Jasão só já tem um cordeiro, para sacrificar.  

O deus, uma vez apaziguado, aceita a oferenda, conduzindo a nau pelo breu, até uma 
ilha ali perto, pequena mas encantadora. 

Jasão convence, então, os demais Argonautas a construir um templo a Apolo, para 
agradecer a sua generosidade. Para o efeito, aproveitam a melhor pedra da região. 

Uma vez terminada a empreitada, organizam-se festas. Só que não há animais para os 
sacrifícios; e o peixe salgado e os biscoitos aguados de muitos dias de viagem, não são 
suficientes para dignar Apolo. Que fazer? Jasão decide-se, pois, a libar com vinho. 

O curioso da questão, é que as servas de Medeia – que lhe haviam sido oferecidas pela 
rainha dos Feaces – apanharam uma bebedeira monumental!, o que lhes libertou todas as 
inibições. O que as animou bastante, a elas e aos Argonautas; tornando a festa memorável, 
ao ponto de se tornar costume, entre os habitantes da ilha, a sua recriação todos os anos. 

 
Será desta que conseguem regressar a Iolco? 
Há quatro anos que Jasão não avista a cidade em que nasceu. Mas é desta que a nau 

atraca num porto que lhe é familiar.  
Os Argonautas felicitam-se em grandes abraços, seguindo em comitiva rumo a Iolco, 

carregando aos ombros presentes dos vários lugares por onde passaram, e que distribuem 
pela multidão que, ao sabê-los de volta, começa a sair à rua para aclamar os seus feitos. 

Ecoam palmas e vivas, das janelas, dos terraços, das varandas. Pélias já foi avisado. A 
sua primeira preocupação é para com o seu filho, Acasto. 

Antes de entrar no palácio, Jasão fala à multidão que o saúda: 
- É verdade, sou eu, o vosso filho. Aquele que velejou por mares distantes em busca 

do “Velo de Ouro”. O que trago comigo, conforme disse que faria. – e elevando o 
troféu aos céus – O que vos mostro! 

Iolco delira de entusiasmo. Jasão venceu a sua segunda tarefa. Resta sobreviver à 
terceira: comparecer perante o rei seu tio. 

Pélias não quer acreditar no que os seus olhos vêem. Ao menos Acasto regressou são e 
salvo. E feliz da vida, pelo que dá para ver! Ainda não se calou, invocando as aventuras 
em que participou. 
- O seu filho foi um Argonauta corajoso. Deve orgulhar-se por ele. – assevera Jasão, 

apesar do primo ter exagerado, em muito, o papel que desempenhou na viagem. 
Mas Pélias tem mais em que pensar. Afinal, a prioridade passou a ser outra. A 

possibilidade do rei e do filho perderem o trono nunca foi tão real.  
Organiza-se um lauto jantar de homenagem, em que todos os habitantes podem 

participar. Pélias precisa de tempo para conjecturar um plano de ataque. 
Jasão despede-se dos Argonautas nessa noite; amigos de longos anos, que se haviam 

batido, todos juntos, pelo mesmo propósito; pelo que é vê-los, tristes e pesarosos, a 



 

prometer, quiçá um dia, voltarem a reencontrar-se; mais sabendo que o certo é não se 
voltarem a ver. 

Mas Medeia não perde tempo. Conta a Jasão sobre a misteriosa morte do pai dele, no 
exílio. Pelos vistos, Éson não fora só obrigado a degredar-se mas também a suicidar-se. 

O ódio regressa aos olhos de Jasão. Medeia sossega-o, com o brilho bem mais frio do 
seu sorriso: 
- Mas nada temas, meu amor, eu já tratei de tudo. 
- O que fizeste!? 

A pergunta de Jasão faz sentido. Medeia não brinca em serviço.  
Ao que parece, ela convenceu as filhas de Pélias que achava o pai delas 

extraordinário; lamentando não ser ele mais novo para continuar a governar a cidade por 
muitos e muitos anos, já que era o tipo de homem que a cidade precisava. Propondo-se 
corrigir a situação, com um pouco de magia. Elas só tinham de dizer ao pai delas que se 
banhasse num recipiente com água (um caldeirão), onde previamente colocariam ervas 
aromáticas vindas do Oriente, e ateariam uma fogueira secretamente escondida, para que 
o aroma pudesse fazer efeito. 
- E elas atearam a fogueira debaixo do banho de Pélias? – horroriza-se Jasão. 
- O assassino do teu pai deve estar agora cozido, meu amor. 
Acasto revolta-se, ao saber das circunstâncias que envolveram a morte do pai, e da 

forma como Medeia enganara as suas irmãs. Atira as culpas a Jasão. Foi ele certamente 
que planeou a morte de Pélias. Mas como pudera? Assim, à traição? E ele que tanto 
admirava o primo! 

Desgostoso, Acasto maldiz o dia em que participou na expedição que trouxe de volta os 
assassinos do seu pai. Organiza um exército. 

Jasão e Medeia conseguem fugir para uma cidade próxima, a amuralhada Corinto; 
onde pedem guarida ao rei Creonte. Acasto não assume a responsabilidade de atacar uma 
cidade como aquela, tão rica e poderosa. Pelo que o casal de foragidos, consegue escapar 
da morte certa. 

Passam os anos. Medeia dá à luz dois filhos, enquanto Jasão recupera o 
reconhecimento dos seus pares, desmultiplicando-se em feitos bélicos e demais aventuras 
locais. 2ão admira que o rei Creonte confie muito nele, pedindo-lhe conselhos nas 
questões directamente relacionadas com o governo de Corinto; chamando pelo seu nome, 
por alturas de consultar os deuses. 

Quanto mais próxima se torna a amizade com Creonte, mais tempo Jasão passa no 
palácio. Onde conhece Creúsa, a filha do rei, que está perdidamente apaixonada pelo seu 
herói. E o próprio começa a gostar dela como nunca se interessara por Medeia. 

Fora Medeia quem lhe pedira em casamento. Jasão levara-a consigo da Cólquida 
porque estava em dívida para com ela; afinal, ajudara-o sempre que o herói precisara. Ele 
mal tinha de se esforçar para concluir qualquer que fosse a tarefa! Para Jasão, não tinha 
sido um casamento por amor, mas uma troca de favores.  

Para ele, Creúsa era cada vez mais o ideal de mulher que queria para si: jovem, doce, 
dependente; completamente diferente do fogo misterioso que era Medeia, uma mulher 
autónoma e sabedora, que mal lhe perguntava opinião!  

Jasão sentia-se abrasado com a sua mulher. Ela só fazia o que queria!  
Pois acabou-se. Ele decidiu-se. Casará uma segunda vez, com a doce Creúsa, filha de 

Creonte. Se dela tiver filhos, um dia será rei da poderosa cidade de Corinto e tudo correrá 
às mil maravilhas. 



 

Falta um pormenor. Grande por sinal: que fazer com Medeia? 
O rei Creonte resolve-lhe o problema, mandando-a expulsar do seu reino. Ou seja, 

Jasão nem se explica perante a sua mulher. Talvez nem coragem tenha tido para o fazer. 
Pois Medeia não engole a afronta. Promete vingar-se. 
2o dia do casamento de Jasão, esconde-se nos corredores do palácio e apodera-se do 

vestido de noiva de Creúsa. Quando a rapariga surge, rodeada pelas suas aias, para 
colocar sobre si tão belo manto branco, começa a sentir calafrios de frio, enquanto um 
intenso calor lhe percorre o corpo; e lhe queima a pele.  

Subitamente, o fogo alastra. As mulheres começam a fugir, de braços no ar. Creúsa 
morre no meio das chamas, que se propagam a todo o palácio do rei. 

A cidade está em polvorosa. A população correu às ruas para ver o que se passava e 
tenta ajudar a apagar as chamas. Se não forem rápidos, o fogo cobrirá toda a cidade.  

Unem-se esforços. Com o passar das horas, consegue-se salvar o palácio. Mas no meio 
dos escombros, Creonte encontra o corpo inanimado da filha. 

Entretanto, a população de Corinto, que correu em todas as direcções à procura de 
Medeia, descobriu-a com os filhos numa gruta, perto da cidade; e trouxe-os de volta a 
Corinto, onde os expôs à fúria da turba. 

Jasão, meio perdido nos acontecimentos, foge para fora de Corinto; mais 
precisamente, para a cidade de Ftia, onde se reúne com um Argonauta: o amigo Peleu, 
filho de Eaco. 

Desesperado, reconhece que a culpa foi sua e que não sabe o que há-de fazer para se 
perdoar. Peleu resolve não comentar a situação, aceitando-o simplesmente no seu palácio.   

Passam os anos. Jasão recupera forças para voltar a ter um objectivo na vida; neste 
caso, o que sempre teve, desde o primeiro momento: vingar a sorte do pai, expulso da 
cidade cujo trono era seu por direito; e depois morto no exílio. 

Pede ajuda ao rei de Ftia, Peleu. O ex-argonauta aceita o desafio. Até porque tem 
razões muito suas para empreender uma investida contra Acasto, o mais recente rei de 
Iolco. Rancores que não vêm à história. O que interessa é que Peleu organiza um exército 
e ataca Iolco.  

Acasto é morto e Jasão nomeado rei. Peleu regressa a Ftia. Jasão aproveita para se 
sentar no trono e respirar o sabor da vingança. Mas sem mulher e sem filhos, não tem com 
quem partilhar aquele que devia ser o dia mais feliz da sua vida. 
 

 

Fim. 

 

    
 


