
   



    

Esopo foi um escritor da Grécia Antiga a quem são atribuídas várias fábulas populares. A ele se 
atribui a paternidade da fábula como género literário. A sua obra, que compõe as Fábulas de 
Esopo, serviu como inspiração para outros escritores ao longo dos séculos, como Fedro e La 
Fontaine. Estas fábulas que criou são pequenas histórias que ilustram aspetos da vida e da 
natureza humana. 
Sabe-se muito pouco acerca da sua vida e há mesmo quem duvide que ele tenha, de facto, 
existido. Outros estudiosos pensam que existem provas que nos permitem afirmar que Esopo foi 
uma personagem real. Crê-se que nasceu em 620 a.C. na Frígia e que morreu em 564 a.C. em 
Delfos. 
Nasceu escravo, mas um dos seus senhores concedeu-lhe a liberdade como recompensa pelos 
seus conhecimentos e sagacidade. Viajou muito e, na corte do rei Creso, conheceu Sólon, Tales e 
outros sábios gregos. 
Foi enviado como embaixador do rei a várias repúblicas gregas. Numa ocasião, o rei enviou-o a 
Delfos com a missão de distribuir pelos cidadãos uma grande soma de dinheiro. Porém, durante 
a visita, Esopo entrou em desacordo com os cidadãos e enviou de volta o dinheiro que trazia. 
Revoltados com o seu procedimento, os cidadãos acusaram-no de impiedade e, apesar do seu 
estatuto de embaixador, executaram-no como um criminoso comum. 
Depois da morte de Esopo, os cidadãos de Delfos foram vítimas de várias calamidades. 
Relacionando esses acontecimentos com a injustiça que haviam cometido, reconheceram 
publicamente o seu erro. Este incidente deu lugar a um famoso provérbio - O sangue de Esopo - 
que significa que os atos injustos são sempre punidos. 

*Texto adaptado de várias fontes 

 
“Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar.” 

 

SÍTIOS NA INTERNET 
 

Caligrama: Revista de Estudos Românico - Investigação de Mafalda Frade, intitulada Esopo em 
Portugal: das origens à contemporaneidade 

https://bit.ly/3kgZjmc 
 

eBiografia - Biografia de Esopo 
https://bit.ly/2XzTSWX 

 
Estante Digital - Biblioteca Digital Flávio Resende – Obra digital Fábulas de Esopo, ilustrada por 

Ayano Imai 
https://bit.ly/3tPz4qr 

 
Memoriamedia.net – Investigação de Ana Paiva Morais, intitulada O Livro de Exopo: dos 

fabulários medievais à colecção de fábulas em língua portuguesa 
https://bit.ly/3kiCFdq 

 
Netmundi.org - Filosofia na Rede - As Fábulas de Esopo: metáforas da natureza humana 

https://bit.ly/3ztUt9T 
 

Sítio Dicas - Dicas para Pais e Educadores - Fábulas de Esopo Ilustradas 
https://bit.ly/3EpkKd1 

 
URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 

https://bit.ly/3nKamqv 

Jornalista nos mais importantes jornais portugueses e escritor com vasta 

obra publicada em vários domínios, José Jorge Letria nasceu em Cascais 

em 1951. A sua obra de poesia e ficção narrativa, teatral e infanto -juvenil 

está traduzida em mais de uma dezena de línguas, tendo s ido distinguida 

com importantes prémios nacionais e internacionais, com destaque para 

dois Grandes Prémios da APE, dois Prémios Eça de Queirós –  Município 

de Lisboa, o Prémio Internacional UNESCO, o Prémio Aula de Poesia de 

Barcelona, o Prémio Plural (México) e o Prix International des Arts et des 

Lettres (Paris).  

Mestre em Relações Internacionais, e autor de programas de rádio e de 

televisão, exerceu, entre 1994 e 2002, as funções de vereador da Cultura 

no município da sua terra natal e foi um dos mais destacados nomes da 

canção política em Portugal, tendo sido agraciado com a Ordem da 

Liberdade. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da 

Sociedade Portuguesa de Autores e membro do Comité Executivo do 

Conselho Internacional de Autores Dramáticos, Literários e Audiovisuais.  

  

URL: https://bit.ly/3ge40Jd  

SÍTIOS NA INTERNET 
 

Site do autor 

https://bit.ly/39Gm7F0 

 

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas - Base de Dados de 

Autores Portugueses 

https://bit.ly/339PvT9 

https://bit.ly/3jSbPXb 

  

Netescrit@ 

https://bit.ly/2CUJQFT 

 

Repositório Aberto da Universidade Aberta – Entre Nós: entrevista a José Jorge 

Letria 

https://bit.ly/33gGYxs 

  

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 

https://bit.ly/2EXwEk5 
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