
A VOZ DOS DEUSES 

 

Em 147 a.C., alguns 
milhares de guerrilheiros 
lusitanos encontram-se 
cercados pelas tropas do 
pretor Caio Vetílio. Em 
princípio, trata-se apenas de 
mais um episódio da guerra 
que a República Romana 
trava há longos anos para se 
apoderar da Península Ibérica. 
Mas os Lusitanos, acossados 
pelo inimigo, elegem um dos 
seus e entregam-lhe o 
comando supremo. Esse 
homem, que durante sete 
anos vai ser o pesadelo de 
Roma, chama-se Viriato. 

Entre 147 e 139, ano em que foi assassinado, 
Viriato derrotou sucessivos exércitos romanos, levou à 
revolta grande parte dos povos ibéricos e foi o 
responsável pelo início da célebre Guerra de Numância. 

Viriato foi um verdadeiro génio militar, político e 
diplomático. Mas, sobretudo, Viriato foi o defensor de um 
mundo que morria asfixiado pelo poderio romano: o 
mundo em que mergulham as raízes mais profundas de 
Portugal e de Espanha. É esse mundo, já então em 
declínio, que este livro tenta evocar. 

 

Afirma o escritor José Leon Machado que A Voz dos 

Deuses «é a obra literária mais importante que sobre 

Viriato se escreveu no século XX em Portugal É a mais 

importante, não só pela fidelidade histórica aos 
documentos antigos, à arqueologia e aos estudos 

etnográficos da época em que se insere a acção, mas 

principalmente porque tem sido uma das mais lidas». 

António Quadros é um dos primeiros críticos a ver no 

romance de João Aguiar algo de novo e de original dentro 

da actual literatura portuguesa: «Para uns, e será o caso de 

João Aguiar, o autor do romance A Voz dos Deuses, uma 

ficção histórica que narra as memórias de um companheiro 

de armas de Viriato –, recomeçar passa pelo mergulho no 

passado, mergulho no fundo do mar da nossa memória 

colectiva, à procura dos próprios fundamentos do ser 
português, através do ser lusitano, seu ancestral» 
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JOÃO AGUIAR 
 

João Aguiar nasceu em Lisboa em 1943, sendo 
licenciado em Jornalismo pela Universidade 
Livre de Bruxelas.  
 
Os seus romances, de temática diversa, têm 
grande aceitação do público, estando parte da 
sua obra traduzida em Espanha, Itália, 
Alemanha e Bulgária.  
 
O seu primeiro romance, e primeiro grande 
êxito, foi A Voz dos Deuses (1984), um dos 

maiores sucessos literários em Portugal, nos 
últimos anos, tornando-se um "clássico" do 
romance histórico português contemporâneo.  
 
João Aguiar também tem encontrado grande 
sucesso junto dos mais novos, mais 
recentemente com a colecção Pedro e 
Companhia e, há já uma dezena de anos, com a 
série O Bando dos Quatro, que foi adaptada 

para televisão. 
 

No cinema é co-autor do guião do filme Inês de 
Portugal; para o pequeno ecrã fez o guião de A 
Marquesa de Vila Rica e Os Melhores Anos.  

 
Em 2005, João Aguiar venceu o Prémio Bordalo 
de Literatura da Casa da Imprensa. 
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