
POLO SENDEIRO DAS ESTRELAS 

 

 

1. O CARNEIRO (Aries): Cando Frixo, o fillo de Atamante e Néfele, 

chega á Cólquida, fuxindo da saña da súa madrasta Ino, nun carneiro alado que a 
súa nai lles facilitara a el e á súa irmá Hele, ofreceulle a Zeus en sinal de 
agradecemento por chegar con vida o sacrificio do carneiro . A pelica dourada 
foi, por descontado , o agasallo de hospitalidade para o rei Eetes. 
2. O TOURO (Taurus): Xúpiter atraído por Europa non resiste o seu 
encanto e para satisfacer o ardente desexo toma a figura dun touro cando a 
princesa fenicia recollía flores distraída e, despois dun exercicio divino de 
sedución, consuma o seu rapto. 
3. OS XEMELGOS (Geminis): Cástor e Pólux, os Dióscuros,son fillos de 
Zeus e Leda: A mesma noite que Leda, en forma de cisne, se uniu a Zeus, tamén 
o fixo co seu lexítimo Tindáreo.e os dous pares de xemelgos que naceron  
atribúense desta maneira: Pólux e Helena serían de Zeus e Cástor e Clitemnestra 
de Tindáreo. Despois dunha expedición que tiña como obxecto roubar o gando en 
Arcadía, coa axuda dos seus primos Idas e Linceo, á  volta os catro discutiron 
polo botín. Os Dióscuros tendéronlle unha emboscada aos primos na que Pólux foi 
abatido por Idas, mentres Pólux acababa con Linceo. Zeus fulminou a Idas e 
levou a Pólux ao ceo. Pero Pólux non quixo aceptar a inmortalidade mentres o 
seu irmán debía permanecer nos Infernos. Así Zeus decidiu que cada un 
permanecese entre os deuses días alternos.  
 
 
 



4. CARANGUEXO (Carcino/Cancer): Un crustáceo que vivía  na 
lagoa de Lerna . Cando Hércules se enfrontou á Hidra, mordeulle ao heroe no 
talón , este encolerizado esmagouno. Hera para premiar ao caranguexo por 
colaborar e amolar ao fillo ilexítimo de Zeus , levouno ao ceo e alí está entre a 
estrelas. 
5. O LEÓN DE NEMEA (Leo): O león de Nemea é un monstro  fillo de 

Ortro e neto de Tifón. Educado por Hera, asolaba o país de Nemea devorando 
homes e gando. Como era imposible abatelo a frechazos, Hércules empregou un 
engano, cédelle a entrada nunca cova e tras esperalo na única saída colléndoo 
entre os brazos, afógao. Cóntase que Zeus situou o león entre as estrelas para 
perpetuar a fazaña de Hércules. 
6. A VIRXE ASTREA (Virgo):Filla de Zeus e Temis (A Xustiza).Espallou 

entre os homes sentimentos de xustiza e virtude na Idade de Ouro. Pero cando a 
humanidade dexenerou e a maldade campou no mundo, despois de pasar un 
tempo entre os labradores, Astrea retornou ao ceo e converteuse en 
constelación. 
7. A BALANZA (Libra): A balanza  de Astrea, a balanza da xustiza que 
esta representa. É o sétimo signo do zodíaco, na metade do ano astronómico. O 
propio número sete comporta nocións de equilibrio, harmonía, xustiza. 
 

 

 

8. ESCORPIÓN (Scorpio): Pertencía ao selecto grupo de cazadores de 
Artemis. Pero perdeuno a vaidade. Presumiu de que era capaz de derrotar a 
calquera monstro. A terra, ofendida,  envioulle un modesto escorpión  que lle 
picou e acabo con el. Artemis, solicítalle a Zeus que o coloque nun lugar 
privilexiado e visible entre as estrelas. 
  



9. O CENTAURO QUIRÓN (Sagitarius): Fillo de Poseidón e 
educador do heroes. Cando Hércules se enfronta aos centauros fire por 
casualidade ao mestre Quirón cunha frecha untada co sangue da hidra. Pese a 
sufrir terribles dores non podía morrer porque era inmortal, Zeus compadecido 
trasladouno ao ceo e colocouno no zodíaco. 
 

 

 
10.A CABRA AMALTEA (Capricornius): Amaltea é o nome da nai 

de cría que lle deu de mamar a Zeus e o criou as agachadas para libralo da 
voracidade de Cronos. A cabra que lle daba o leite chamábase simplemente Aix, 
Cabra. Cando Zeus pelexa cos Titáns fai unha armadura coa pel da Cabra, a 
éxida. 

11.GANIMEDES (Acuarius): Ganimedes, o máis fermoso dos mortais, 

era un adolescente troiano que coidaba os rabaños do seu pai Laomedonte cando 
foi raptado por Zeus, disfrazado de aguia e levado ao Olimpo.No Olimpo era o 
escanciador do néctar da copa de Zeus, irremediablemente atraído pola beleza 
do efebo. 

12.OS PEIXES (Pisces): Peixes ao lombo dos que Afrodita e Eros 

cruzaron os mares fuxindo do xigante Tifón, cando este e os seus compañeiros 
tentaron asaltar o ceo. 


