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AS MURALHAS DE ATENAS – O “ESCUDO ANTIMÍSSIL” DA ANTIGUIDADE 
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Passo a explicar a forma como Atenas se encontrou numa situação de crescente poderio. Depois 

dos Medas terem abandonado a Europa, derrotados pelos povos gregos em terra e no mar, e, 

depois daqueles dentre eles que haviam fugido com os seus navios para Mícale terem sido 

destruídos, Leotíquides, rei dos Espartanos, comandante dos Gregos em Mícale, iniciou o regresso 

à sua terra, juntamente com os seus aliados do Peloponeso. Mas os Atenienses e os seus aliados 

da Jónia e do Helesponto
1
, que então se haviam revoltado contra o Rei, ficaram na zona e 

puseram cerco a Sesto, que ainda se encontrava na posse dos Medas. Depois de terem passado o 

Inverno diante da cidade, apoderaram-se dela logo que os bárbaros procederam à sua evacuação. 

Depois, embarcaram nos seus navios e afastaram-se do Helesponto, rumo às terras de origem. 

Entretanto, o povo ateniense, após os bárbaros terem saído do seu território, prontamente 

fizeram regressar as suas crianças e esposas e, bem assim, os haveres que haviam depositado 

noutros lugares, e prepararam-se para reconstruir a cidade. Apenas alguns trechos das muralhas 

haviam ficado de pé e a maior parte das casas estavam em ruínas, exceptuando umas poucas que 

haviam servido para alojar os Persas de maior patente. 

 

Apercebendo-se do que eles iam fazer, os Espartanos enviaram uma embaixada a Atenas. 

Preferiam não a ver, nem a qualquer outra cidade, rodeada por uma muralha. Neste caso, 

porém, agiam principalmente por instigação dos seus aliados, os quais estavam alarmados pelo 

poderio na sua recém-adquirida marinha de guerra e pelo valor que havia demonstrado na guerra 

com os Medas. Pediram-lhes, portanto, não só que se abstivessem de construir as muralhas, mas 

que se juntassem a eles num acordo para a remoção de todas as muralhas ainda existentes nas 
cidades localizadas fora do Peloponeso. Não mencionaram o facto de o verdadeiro motivo desta 

proposta ser a suspeita que a atitude dos Atenienses lhes inspirava. Argumentavam, sim, que era 

para que, na hipótese de uma terceira invasão, os bárbaros não virem a dispor de uma base de 

operações fortificada, como havia sucedido com a cidade de Tebas, e que o Peloponeso bastaria 

como base, ao serviço de todos, tanto na perspectiva da resistência como na de ponto de partida 

para acções ofensivas. Depois de terem assim falado, os Espartanos, por sugestão de Temístocles, 

foram imediatamente mandados regressar à sua terra, com a indicação de que Atenas enviaria 

uma embaixada a Esparta para discutir o assunto. 

 

Temístocles disse aos Atenienses que o enviassem, com a máxima urgência, a falar com os 

Espartanos, adiantando que os outros elementos que comporiam a embaixada, após terem sido 

escolhidos, deviam ser retidos até que a reconstrução das muralhas atingisse uma altura da qual 

fosse possível a conduta da defesa. Para esse fim, toda a população – homens, mulheres e crianças 

– devia ser mobilizada para trabalhar nas muralhas. Nenhum edifício, público ou privado, seria 

poupado, devendo ser demolidos todos aqueles cujos materiais pudessem ser utilizados na 

construção. Depois de dar estas instruções, acrescentando que todos os outros assuntos a tratar 

em Esparta ficariam ao seu cuidado, pôs-se a caminho. Chegado a Esparta, não pediu 

imediatamente para ser recebido pelas autoridades locais, procurando ganhar tempo. Quando 

qualquer elemento do governo lhe perguntava por que razão não aparecia na assembleia, 

limitava-se a dizer que estava à espera que chegassem os seus colegas de missão, que, 

provavelmente, haviam sido retidos, em Atenas, por algum compromisso importante. De qualquer 
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modo, afirmava-se convicto de que não tardariam a chegar, mostrando-se, até, algo surpreendido 

por ainda não o terem feito. De início, os Espartanos acreditaram nas palavras de Temístocles, 

devido ao respeito que por ele sentiam. Mas quando outros viajantes começaram a chegar, todos 

eles confirmando a notícia de que em Atenas prosseguia a construção da muralha, tendo já 

atingido uma altura considerável, os Espartanos ficaram sem saber em quem acreditar. 

Conhecedor desta situação, Temístocles disse-lhes que os rumores constituíam uma manobra 

enganosa a que não deviam dar crédito, aconselhando-os a enviar a Atenas uma delegação de 

pessoas da sua confiança para inspeccionar a cidade e elaborar um relatório no qual se pudessem 

fiar. Assim fizeram os Espartanos. Temístocles, perante este novo dado, enviou secretamente uma 

mensagem aos Atenienses, pedindo-lhes que os retivessem o maior tempo possível, tendo a 

habilidade de não os constranger abertamente, mas não os deixando voltar a Esparta antes do seu 

próprio regresso a Atenas. Entretanto, chegavam a Esparta os restantes elementos da embaixada 

ateniense: Abrónio, filho de Lisicles, e Aristides, filho de Lisímaco. Traziam a informação de que a 

construção das muralhas já se encontrava suficientemente avançada, levando Temístocles a temer 

que, quando os Espartanos soubessem a verdade, se recusassem a deixá-los partir. Enquanto os 

Atenienses retinham a embaixada espartana, de acordo com as instruções de Temístocles, este 

tinha, então, a audiência com os Espartanos. Depois da longa expectativa, disse-lhes, 

abertamente, que Atenas estava, agora, suficientemente fortificada para proteger os seus 

habitantes; que qualquer embaixada que Esparta ou algum dos seus aliados pudessem enviar-lhes 

deveria, no futuro, agir no pressuposto de que o povo a que se dirigiam estava em condições de 

distinguir entre o que eram os seus próprios interesses e o que eram os interesses gerais; que, 

quando os Atenienses se julgaram aptos a abandonar a sua cidade e a embarcar nos seus navios, 

aventuraram-se nessa emergência sem os consultar previamente; e que, por outro lado, sempre 

que negociaram com os Espartanos, demonstraram que não ficavam atrás de ninguém na sua 

capacidade de julgamento; que, presentemente, haviam considerado que a sua cidade devia 

dispor de umas muralhas e que uma tal medida seria benéfica tanto para os Atenienses como para 

a confederação helénica; que, sem um potencial militar equilibrado, era impossível contribuir com 

propostas equitativas ou judiciosas para o interesse comum. Consequentemente, ou todos os 

membros da confederação se abstinham de possuir muralhas, ou, então, a presente medida 

tomada por Atenas deve ser considerada correcta. 

 

 
 

Os Espartanos, perante o que ouviram, não deixaram transparecer qualquer sinal de agastamento 

relativamente aos Atenienses. A embaixada que, originalmente, fora enviada não tinha intenções 

obstrutoras, mas, apenas, de aconselhamento do governo local. Além disso, naquela época, os 

sentimentos dos Espartanos relativamente a Atenas eram amigáveis, tendo em conta o 

patriotismo que a cidade havia demonstrado na luta contra os Medas. Ainda assim, o gorar dos 



3 

 

seus anseios não podia deixar de lhes provocar uma certa contrariedade. Sem quaisquer 

lamentações, as embaixadas de cada estado regressaram às suas terras. 

 

Deste modo, os Atenienses amuralharam a cidade em curto espaço de tempo. Ainda hoje são 

visíveis os sinais de uma construção apressada. Os alicerces firmam-se em pedras de todos os 

tipos, e, nalguns lugares, mal assentes, colocadas como foram pela ordem da sua chegada ao local 

da aplicação. E também muitas colunas, retiradas de sepulturas, assim como pedras esculpidas, 

foram misturadas com as restantes. Como os limites da cidade foram alargados em todo o 

perímetro, na pressa da construção, tiveram de lançar mão a tudo quanto encontraram, sem 

excepção. Temístocles também os persuadiu a concluir as muralhas do Pireu – que já 

anteriormente haviam sido começadas, no ano em que fora arconte
2
 –, convicto como estava da 

excelência de um local que possuía três portos naturais e de quanto tinham a ganhar, em matéria 

de aquisição de poder, com a transformação do povo ateniense numa potência marítima. Foi ele 

quem, primeiramente, se aventurou a instigá-los ao interesse pelo mar e imediatamente começou 

a lançar os alicerces do império. Foi a seu conselho, também, que eles construíram as muralhas 

com a espessura que, ainda hoje, podemos ver em torno do Pireu e cujas pedras foram trazidas 

em dois carros, que se cruzavam no espaço interior da fortificação. No intervalo entre as duas 

linhas de muralhas assim formadas, não havia destroços nem areia, mas sim pedras enormes, 

talhadas de forma quadrada, encaixadas umas nas outras e fixadas umas às outras com ferro e 

chumbo. Cerca de metade da altura por ele prescrita estava já concluída. A ideia de Temístocles 

era que, pela sua altura e espessura, pudesse suster os ataques de um inimigo e que uma pequena 

guarnição de homens menos válidos poderia defender adequadamente a cidade, de modo a 

libertar os restantes para o serviço a bordo dos navios. A marinha, sem dúvida, era a sua grande 

preocupação. Tinha visto, penso eu, que a aproximação por via marítima era mais fácil, para o 

exército do Rei
3
, do que por via terrestre. Também teve a percepção de que o Pireu tinha mais 

valor do que a cidade mais acima. Estava sempre a avisar os Atenienses de que, se um dia fossem 

fortemente pressionados por terra, deviam descer para o Pireu e desafiar o mundo com a sua 

frota. Consequentemente, os Atenienses completaram as suas muralhas e deram início à 

construção dos seus outros edifícios imediatamente após a retirada dos Medas. 

 

 

Tradução de David Martelo, da obra 

 

 

   Livro Segundo – Capítulo VI 
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 Assim se designavam os membros do grupo de magistrados do estado que dirigiam a cidade. Temístocles foi primeiro-

arconte de Atenas no período 493-492 a.C.. 
3
 O autor continua a usar a expressão “Rei” para se referir a Dario I, rei dos Persas. 


