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NÍCIAS E A EXPEDIÇÃO À SICÍLIA (415 a.C.) 
 

Tucídides 

 
 
[Na Sicília] Os Egesteus tinham ido para a guerra com os seus vizinhos Selinúncios por causa de 
questões relacionadas com direitos adquiridos por casamento e disputas territoriais. Os Selinúncios 
haviam procurado a aliança dos Siracusanos e pressionado fortemente Egesta, por terra e por mar. 
Os Egesteus lembravam, agora, aos Atenienses a aliança acordada no tempo de Laques, durante a 
anterior guerra leontina, e pediam que lhes enviassem uma esquadra em seu auxílio. Entre outras 
considerações, tentaram apressá-los com o argumento capital de que, se os Siracusanos ficassem 
impunes pelo despovoamento de Leonte, isso representaria a ruína dos aliados de Atenas ainda 
existentes na Sicília, deixando todo o poder da ilha nas mãos deles. Daí adviria o perigo de, mais 
tarde, com uma força maior, virem, na sua qualidade de Dórios, auxiliar os seus parentes, e, como 
colonos, apoiar os Peloponésios que os tinham enviado para a Sicília, juntando-se a eles para 
derrubar o império ateniense. Os Atenienses, por conseguinte, fariam bem em se unir aos seus 
aliados e fazer frente aos Siracusanos, especialmente porque eles, Egesteus, estavam preparados 
para fornecer dinheiro suficiente para a guerra. Os Atenienses, ouvindo estes argumentos, 
constantemente repetidos pelos Egesteus e os seus apoiantes nas suas assembleias, votaram, 
primeiramente, para que fossem enviados emissários a Egesta, para verificar se o dinheiro de que 
falavam existia mesmo no tesouro e nos templos, e, ao mesmo tempo, averiguar em que pé se 
encontrava a guerra com os Selinúncios. 
 
Os emissários de Atenas foram, consequentemente, despachados para a Sicília. No mesmo Inverno, 
os Espartanos e os seus aliados, com a excepção dos Coríntios, invadiram o território argivo, onde 
devastaram uma pequena parte das terras e se apoderaram de várias juntas de bois e de algum trigo. 
Na mesma oportunidade, instalaram os exilados argivos em Orneias, deixando-lhes alguns soldados, 
retirados do resto do exército, e, depois de estabelecerem uma trégua por um certo tempo – de 
acordo com a qual nem os Orneatas nem os Argivos podiam causar danos no território do outro –, 
voltaram com o exército para as suas cidades. Não muito tempo volvido, os Atenienses apareceram 
com trinta navios e seiscentos hoplitas. Os Argivos juntaram-se-lhes, então, com todas as suas 
forças e puseram-se todos em marcha, indo sitiar os exilados a Orneias por um dia. Todavia, a 
guarnição aproveitou a noite para se evadir, tirando partido do facto de as forças sitiantes terem 
bivacado a uma certa distância. No dia seguinte, os Argivos, descobrindo a fuga, arrasaram Orneias 
e foram novamente embora, tendo os Atenienses reembarcado nos seus navios e regressado ao seu 
território. Entretanto, os Atenienses levaram por mar até Metone, na fronteira da Macedónia, 
algumas forças de cavalaria próprias e os exilados macedónios que estavam em Atenas e pilharam o 
país de Perdicas. Depois disto, os Espartanos despacharam emissários para os Calcidenses Trácios – 
que tinham uma trégua com Atenas, renovável a cada dez dias – pedindo-lhes que se juntassem a 
Perdicas na guerra, o que eles se recusaram a fazer. E assim terminou o Inverno e com ele o décimo 
sexto ano desta guerra de que Tucídides é o historiador. 
 
Bem no início da Primavera do Verão seguinte, os emissários atenienses chegaram da Sicília. Os 
Egesteus que os acompanhavam traziam consigo sessenta talentos de prata não cunhada, 
correspondentes a um mês de pagamento para uma esquadra de sessenta navios, que era a dimensão 
da força que vinham solicitar. Os Atenienses convocaram uma assembleia, e, depois de escutarem 
um relatório apresentado pelos Egesteus e pelos seus próprios enviados – tão aliciante quanto falho 
de rigor – acerca da situação geral e, em particular, da questão do financiamento da expedição, 
sobre a qual foi afirmado que haveria grande abundância no tesouro e nos templos, votaram a favor 
do envio da esquadra de sessenta navios para a Sicília, sob o comando de Alcibíades, filho de 
Clínias, de Nícias, filho de Nicérato, e de Lâmaco, filho de Xenófanes, os quais assim foram 
nomeados, sendo investidos de plenos poderes. A sua missão era auxiliar os Egesteus contra os 
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Selinúncios, recuperar Leonte – se vissem que estavam a ganhar alguma vantagem na guerra – e 
tratar de todos os restantes assuntos na Sicília, consoante julgassem que era melhor para os 
interesses de Atenas. Cinco dias depois, reuniu-se uma segunda assembleia para discutir a forma 
mais rápida de equipar os navios e para votar tudo o resto que fosse solicitado pelos chefes militares 
para a expedição. Nícias – que havia sido escolhido para o comando da expedição contra sua 
vontade e que pensava que o estado fora mal aconselhado, porque, com a ajuda de um fraco e 
ilusório pretexto, se estava a almejar a conquista de toda a Sicília, um objectivo extremamente 
exigente – pediu a palavra, na esperança de poder dissuadir os Atenienses dessa empresa, dando-
lhes o seguinte conselho: 
 

“Embora esta assembleia tenha sido reunida para debater os preparativos a serem feitos para a 
expedição à Sicília, penso, contudo, que temos, ainda, para analisar o caso de se saber se é mesmo 
conveniente fazer seguir os navios. Não devemos dar tão pouca importância a uma questão tão 
momentosa nem deixarmo-nos persuadir, por estrangeiros, a envolvermo-nos numa guerra com a 
qual nada temos a ver. Tanto quanto me diz respeito, individualmente, ganho em honra com esta 
decisão e estou menos preocupado do que muitos sobre a minha segurança pessoal. Não é que eu 
pense que seja ser mau cidadão o facto de alguém se preocupar com a sua pessoa e os seus 
haveres. Pelo contrário, alguém assim desejaria mais do que outros, para seu próprio bem, a 
prosperidade do seu país. De qualquer modo, como nunca falei contra as minhas convicções só para 
me encher de glória, não será agora que vou começar a fazê-lo, pois vou dizer o que acho que é 
melhor para nós. Indo contra o que é o vosso carácter, quaisquer palavras minhas seriam 
demasiado fracas se me dispusesse a dizer-vos que conservásseis o que tendes e não arriscásseis o 
que hoje possuís a troco de vantagens que são elas próprias duvidosas e que podereis ou não 
alcançar. Contentar-me-ei, portanto, em mostrar-vos que o vosso ardor é inoportuno e a vossa 
ambição nada fácil de conseguir. 
 
“Afirmo, então, que deixais muitos inimigos aqui, na vossa retaguarda, para ir lá longe e trazerdes 
mais alguns convosco. Imaginais, talvez, que podeis confiar no tratado que fizestes. Um tratado que 
continua a existir, nominalmente, desde que vos mantenhais inactivos – em nominal se 
transformou, devido às práticas de certos homens, aqui e em Esparta –, mas que, no caso de 
qualquer sério revés, em quaisquer paragens, nem por um instante travaria o imediato ataque dos 
nossos inimigos. Primeiro, porque a convenção foi-lhes imposta pelos desastres sofridos e foi 
menos honrosa para eles do que para nós. Segundo, porque nessa mesma convenção existem 
muitos pontos que são, ainda, motivo de litígio. Mais, alguns dos estados mais poderosos nunca 
viram o tratado com bons olhos. Alguns destes encontram-se em guerra aberta connosco. Outros 
(como os Espartanos ainda estão inactivos) estão contidos por tréguas que se renovam de dez em 
dez dias, sendo altamente provável que, se constatarem que o nosso potencial de combate se 
encontra dividido – como estamos prestes a fazer –, não tardem a atacar-nos juntamente com os 
Siciliotas, cuja aliança teriam valorizado no passado como fariam em relação a muito poucos. Um 
homem deve, portanto, considerar estes aspectos e não pensar em correr riscos com um país 
colocado numa posição tão crítica ou em obter outro império antes de termos conseguido manter 
na devida segurança aquele que já possuímos. É que, de facto, os Calcidenses da Trácia têm estado 
todos estes anos em revolta contra nós, sem termos, ainda, conseguido subjugá-los, e outros, nos 
continentes, mantêm-se súbditos, mas em termos de duvidosa obediência. Entretanto, os Egesteus, 
nossos aliados, foram vítimas de injustiças e nós vamos a correr prestar-lhes auxílio, enquanto os 
rebeldes que desde há tanto tempo nos vêm agredindo continuam a aguardar a devida punição. 
 
“E estes últimos, se os subjugássemos, ainda os podíamos manter sob o nosso domínio, enquanto 
os Sicilianos, mesmo que conquistados, encontram-se a grande distância e são demasiado 
numerosos para serem governados sem dificuldades. Por isso, é pura insensatez ir contra um povo 
que não pode ser dominado, mesmo se conquistado. Por outro lado, falhar nesta missão colocar-
nos-ia numa posição muito diferente daquela que ocupamos antes do lançamento da expedição. Os 
Siciliotas, além do mais – tendo em consideração o que representam actualmente, na 
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eventualidade de uma conquista siracusana (o terror predilecto dos Egesteus) –, seriam, na minha 
opinião, ainda menos perigosos para nós do que anteriormente. Presentemente, ainda poderiam cá 
vir combater-nos, como estados separados, por amizade a Esparta. Na outra hipótese, um império 
muito dificilmente iria atacar outro, porque, se viessem a unir-se aos Peloponésios para desfazer o 
nosso, só poderiam esperar ver as mesmas mãos a liquidar o deles, pelo mesmo processo. Os 
Helenos da Sicília teriam muito mais razões para nos temerem se lá não fôssemos de todo. Outra 
forma de nos temerem, de valor quase igual, seria irmos lá fazer uma demonstração1 e regressar 
logo que possível. Todos sabemos que aquilo que é motivo de maior admiração é algo que se 
encontra longe e menos sujeito a ser posto à prova. Ao mais pequeno revés, começariam a olhar-
nos com desprezo e não tardariam a juntar-se aos nossos inimigos, aqui, para nos combaterem. Vós 
próprios haveis sentido isso relativamente aos Espartanos e aos seus aliados, aos quais os vossos 
inesperados sucessos – comparados com os temores que inicialmente tínheis – fizeram 
subitamente desprezar, levando-vos a este desejo de conquistar a Sicília. No entanto, em vez de vos 
envaidecerdes com os insucessos dos vossos adversários, devíeis pensar em destruir-lhes o ânimo 
antes de vos entregardes a excessos de confiança e procurar compreender que o único pensamento 
desperto nos Espartanos pela sua desgraça é como hão-de, ainda agora, se possível, levar-nos de 
vencida, e, desse modo, desagravar a sua honra, visto que a reputação militar é a sua mais antiga e 
principal característica. Por conseguinte, se formos sensatos, a nossa prioridade não estará da 
defesa dos bárbaros Egesteus da Sicília, mas em procurarmos defender-nos mais eficazmente 
contra as maquinações oligárquicas dos Espartanos. 
 
“Devemos lembrar-nos, também, de que estamos a usufruir de uma pausa subsequente a uma 
grande pestilência e a uma guerra, para não pequeno benefício dos nossos haveres e pessoas, e que 
é correcto que os empreguemos no nosso país, em nosso benefício, em vez de os irmos gastar em 
proveito desses exilados2, cujo interesse é mentir com a maior das naturalidades, que nada fazem 
senão falar entre si e deixar os perigos para os outros, os quais, em caso de vitória, não mostrarão a 
devida gratidão, e, em caso de derrota, arrastarão consigo, na derrocada, aqueles que lhes 
manifestaram amizade. E se houver aqui algum homem que esteja radiante por ter sido escolhido 
para comandar, que vos pressione para que a expedição se realize, só porque isso lhe interessa 
pessoalmente – especialmente se for alguém ainda demasiado jovem para comandar3 –, e que 
procura ser admirado pela sua coudelaria, mas que, por causa das suas elevadas despesas, espera 
tirar bons lucros da sua nomeação, não permitais que esse alguém mantenha o seu esplendor 
privado à custa dos riscos corridos pelo seu país. Antes, lembrai-vos de que pessoas desse género 
arruínam o erário público enquanto esbanjam o que lhes pertence, e que isto é um assunto da 
máxima importância que não compete a um jovem decidir ou a tomar em mãos de forma 
apressada. 
 
“Fico alarmado quando vejo esse género de pessoas aqui sentadas ao lado desse mesmo indivíduo 
e por ele mobilizadas. E eu, pela minha parte, exorto qualquer dos anciãos que possam ter esse tipo 
de pessoas sentadas junto a si, a não se deixarem possuir pelo sentimento de vergonha, por medo 
de serem acusados de cobardia se não votarem a favor da guerra. Todavia, lembrando como raras 
vezes o sucesso é obtido através do simples facto de o desejarmos e como frequentemente o é por 
mérito da previdência, peço que deixeis a esses o sonho louco da conquista, e, como verdadeiros 
amantes do vosso país, agora ameaçado pelo maior perigo da sua história, levanteis a mão em 
sentido contrário, votando para que os Siciliotas sejam deixados – nos limites actualmente 
existentes entre nós, limites de que nenhuma das partes se pode queixar (o Mar Jónio para a 

                                                 
1 O termo demonstração, em linguagem militar, significa organizar uma exibição de forças numa área em que se não 
procura uma decisão. É semelhante a uma finta, mas, contrariamente a esta, não implica qualquer contacto com o 
inimigo. 
2 Tucídides refere-se aos Leontinos, expulsos de Leonte em 422 a.C..  
3 Nícias referia-se, claramente, a Alcibíades, o qual alcançara, muito jovem, um elevado posto na hierarquia militar 
ateniense. 
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viagem ao longo da costa4 e o Siciliano para a travessia directa pelo mar alto) – a desfrutar das suas 
possessões e a regular as suas próprias questões, para que aos Egesteus, pela sua parte, seja 
recomendado que, por eles próprios, seja posto termo à guerra com os Selinúncios – que eles 
mesmos iniciaram sem ter consultado os Atenienses –, e para que, futuramente, não entremos em 
aliança, consoante nos habituámos a fazer, com povos a que temos de socorrer nas suas 
necessidades, mas que nunca podem ajudar-nos nas nossas. 
 
“E vós, Pritanes5, se julgais ser vosso dever cuidar da nossa sociedade e se quereis mostra-vos como 
bons cidadãos, submetei a votos esta questão e recolhei dos Atenienses uma segunda ronda de 
opiniões. Se tendes receio de debater de novo este assunto, considerai que uma violação da lei não 
pode causar prejuízo algum com tantos cúmplices, que sereis o físico6 da vossa demente cidade e 
que a virtude dos homens públicos é tão-só fazer o melhor possível para o seu país ou, em qualquer 
caso, para evitar causar danos que estejam na sua mão atalhar.” 

 
História da Guerra do Peloponeso – Livro Sexto – Capítulo XVIII 

 
 

 Tradução de David Martelo 
 

                                                 
4 A viagem ao longo da costa era uma necessidade para as trirremes. Como todo o espaço disponível se destinava aos 
remadores, de modo a conferir ao navio uma grande velocidade, faltavam todas as áreas de descanso e de alimentação 
que os navios mercantes possuíam. Assim, enquanto estes podiam seguir a rota do mar alto, as trirremes tinham que vir 
às praias frequentemente, carecendo, portanto, de usar as rotas junto da costa. 
5 Comité executivo que, em cada décimo de ano (35 ou 36 dias), assumia a administração cívica da cidade de Atenas. 
Era composto por 50 membros (pritanes), correspondendo a uma só tribo e a um décimo do total da Bulé ou conselho de 
500 cidadãos (buletas). 
6 Físico no sentido de médico. 


