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Ao longo do nosso caminho mágico nos deparamos a todo momento com diversos desafios.  

Descobrir-nos enquanto pessoas de fé e nos encontrarmos no caminho dos deuses não é um 

processo fácil; mas de tudo o que tenho vivido, falar sobre Áine foi definitivamente a missão 

mais difícil.  

 

Aos 12 encontrei no fundo de um armário da casa do meu pai um livro que me fez sentir o 

inédito. Com “Dança Cósmica das Feiticeiras”, da Starhawk, descobri que o mundo sensível 

que já havia dentro de mim era realidade também para diversas pessoas ao redor do mundo. 

As palavras dos deuses me foram sopradas pela primeira vez, assim como a palavra fada 

enfim se desligou do conceito infantil dos filmes da Disney. Comecei ali a dar os primeiros 

passos no aprendizado da magia. Hoje, 13 anos depois, continuo nesses primeiros passos, 

mas não estou mais só. 

 

Não sei dizer em que momento ou como, mas o nome de Áine soou em meus ouvidos como 

uma memória adormecida há cerca de 2 anos. Pouco tempo no meu trajeto de dúvidas e 

questionamentos. Mas quando veio, me parecia uma antiga amiga que voltava de viagem. 

Áine enfim voltou de seu repouso me trazendo boas novas: compreendi, ou comecei, meu 

papel no meio disso tudo e a direção que eu deveria seguir. A Casa de Áine surgiu logo 

depois.  

 

Ainda imaturo, com uma bibliografia praticamente nula, improvisei períodos de dedicação e 

senti a insatisfação de não ver Áine dentre as grandes deusas cultuadas com vastas reflexões 

nas principais páginas de magia na internet. A Casa foi o pontapé inicial para isso. Ainda que 

eu não soubesse nada diante a grande deusa, abrir as portas dessa casa foi a maneira de 

me obrigar pesquisar, encontrar pessoas que também estivessem nessa busca, e construir o 

espaço a Áine que eu sempre senti falta.  

 

Depois de alguns vídeos no Youtube e publicações no Facebook, recebi alguns emails, 

comentários, mensagens na página e até em meu perfil pessoal. Filhos de Áine chegaram 

até mim. Todos após algum sonho, uma experiência em ritual, ou, assim como eu, uma 

memória antiga e aparentemente sem origem identificável de já ter ouvido o nome dela em 

algum lugar. A Casa de Áine sou eu, uma amiga filha de Diana, e uma porção dessas pessoas 

que chegaram querendo aprender mais e formatar, se é que é possível, uma forma de contato 

com essa deusa que é tão sensível que quase intocável.  

 

A Casa completou um ano em maio de 2018 e descobri que jamais conseguiremos 

racionalizar o contato com os deuses. Pude, sim, reunir informações, dados, experiências, e 

relacionar sentimentos em comum. E é isso que reúno aqui.  



Que fique claro que este artigo não tem a pretensão de dizer verdades, compilar toda a 

bibliografia sobre Áine de Knockaine ou mapeá-la através da história e dos mitos irlandeses. 

Essa é missão para toda uma vida.   

 

O que sonho é dizer seu nome em voz alta, reverenciá-la entre as grandes deusas, e manter 

viva a sua memória. Que o Sol que é Áine aqueça o coração de todos os que estiverem 

absorvendo essas palavras. E que suas borboletas circundam aqueles que buscarem por ela. 

 

Áine de Knockaine 

No sudoeste da irlanda, em uma cidade e condado hoje de nomes Limerick, há uma colina 

de nome Knockainey. Em sua entrada, a imagem cristã deixa bem claro: eis aqui uma terra 

dominada.  

 

 
Fonte: Voicesfromthedawn.com  

 

Mas sob toda a dominação, dentre a grama verde, vive o mito de uma fada que ali habitou há 

muitos anos atrás. Seu nome é Áine, a brilhante, que nas antigas poesias era chamada de 

Áine Chliar e permaneceu nas histórias locais como Áine de KnockAine. Cnoc, do irlandês 

“colina”, fazendo daquela a Colina de Áine.  

 

"Alguns dizem que a verdadeira morada de Áine é sua colina; sobre o qual, em toda Noite de 

São João, os camponeses reuniam toda a vizinhança para ver a lua, e depois com tochas 

feitas de montes de palha e feno amarrados em mastros marchavam em procissão desde a 

colina até os campos cultivados e por entre o gado." 
The Fairy Faith in Celtic Countries, 1911 (W.Y. Evans - Wentz) 

 

Ela é filha de Mannanan, o deus dos mares dos Tuatha Dé Danann, e adotiva de Eoghanach 

(Eogabal), rei feérico da província de Munster. Áine sobrevive hoje associada ao Sol, calor, 

fogo, luz, amor e proteção. E suas histórias justificam tal feição. Possui uma irmã, Grian, com 

quem divide a posição de deusa do sol. Enquanto Áine é o Sol durante a parte clara do ano 

(primavera e verão), Grian ocupa esse posto durante a parte escura (outono e inverno).  

 



Suas associações familiares podem ser um tanto incertas. Há quem diga que ela não é filha, 

porém amante de Mannanan, assim como no manuscrito de Leinster encontramos também 

associação a Dagda. O principal nos mitos de Áine, porém, não é sua ligação familiar 

necessariamente, mas sua relação com a terra.  Ela é local, tem a sua colina, relaciona-se 

constantemente com o seu povo, defende aqueles que vivem na colina de Áine, mas por 

algum motivo, hoje, seu nome atravessa continentes.  

 

Em diversas formas de magia moderna, é no solstício de verão que muitos chamam por seu 

nome. No hemisfério norte, este solstício corresponde ao período da Noite de São João como 

na citação acima. Desde muito tempo era este o dia dela e quando os povos de Knockainey 

acendiam tochas em seu nome pedindo proteção. Caminhavam pelos pastos, por dentre o 

gado, fazendo pedido às fadas. Acreditava-se que era Áine a própria vida que surgia com o 

Sol. Se era ela o Sol do verão, o solstício era o ápice de sua glória.  

 

A visão romântica das fadas, aladas e delicadas, popularizou Áine dessa maneira 

principalmente com o advento da Wicca pós anos 60. Seus mitos, porém, contribuem à eterna 

menção dela enquanto uma ninfa de beleza sem igual a também visão de uma mulher 

protetora, cujo fogo é o símbolo máximo de sua força. Uma força que em suas relações salta 

os direitos das mulheres, sendo ela uma deusa sem consorte cujo homem algum é capaz de 

dominar. 

 

 
(Hallo Heydi / Helena Nelson-Reed) 

 

Para alguns, ela era o próprio Sol como na ilustração de Heydi. Para outros, o espírito vivo 

de toda a colina, como na representação de Nelson-Reed ainda com a criação do fogo em 

sua mão. O fato é que, para as pessoas que viviam alí, era ela quem tecia os raios de sol 

(como num mito perdido sobre uma colina também de nome Cnoc Áine no vilarejo de Teelin, 



Condado de Donegal); quem mantinha prósperas a colheiras, vivos os gados e protegidas as 

mulheres, como assim se protegeu em um de seus principais mitos.  

 

Áine & Ailill rei de Munster 

Em Munster, uma das quatro províncias da antiga Irlanda, Ailill fora um rei filho de Mug Núadat 

eternizado nas lendas como Ailill Aulom. Em tradução livre, Ailill o uma-orelha; por ter sido 

ela decepada por Áine em um estupro investido por ele. Em 1902, no livro “Gods and Fighting 

Men: The Story of the Tuatha De Danaan and the Fianna of Ireland”, Lady Isabella Augusta 

Gregory resume bem este encontro: 

 

“Em um Samhain, Ailill Olom foi pastorear seu gado na colina de Knockainy e naquela noite 

a colina foi despojada de toda a grama que crescia sobre ela e quando isso aconteceu três 

vezes o rei sabia que era devido a magia. Ele mandou chamar o guerreiro Ferches que 

morava em Leinster. Ferches chegou ao rei no seguinte Samhain e ambos foram para a colina 

onde o rei dormia enquanto Ferches vigiava. 

 

Enquanto esperavam as pessoas da colina das fadas saírem, foram seguidos por seu rei 

Eoghanach e sua filha Áine que carregavam e tocavam um tiompán de cobre. Ferches 

levantou-se e apontou um golpe para ele, mas o pai de Áine se virou e correu de volta para 

entrar no Sidhe. Enquanto corria, Ferches golpeou-o com um dardo e, perfurando-o, 

atravessou suas costas. Ailill pegou a garota e a possuiu, mas Áine lutou com ele e, na luta, 

mordeu sua orelha. Sempre depois disso ele fora conhecido como "Orelha Nua". E Áine jurou 

vingar-se dele dizendo: 

 

- Você esteve comigo, me fez violência e matou meu pai. Para recompensar isso eu também 

te farei violência e no momento em que nós dois tivermos feito um com o outro eu te deixarei 

querendo todos os meios de represália.” 

 

 
Cnoc Aine, Condado de Limerick (Bawn79 / themodernantiquarian.com)  

 

Esta é provavelmente a história mais popular a seu respeito e diz muito sobre esta deusa: 

uma encantadora fada que atrai o rei por sua magia, mas que revida com ferocidade quando 

este pensa ter domínio sobre seu corpo. Para alguns, metáfora ao domínio do rei sobre a 

própria terra, sendo Áine uma deusa da soberania, com poder de transformar-se em uma 



égua vermelha de nome Lair Derg, jamais alcançada por homem algum. Sobre a vingança 

dela, Lady Gregory continua. 

 

“E não era seguro ofender Áine, pois ela era muito vingativa. Ailill Olom, um rei da Irlanda, 

matou seu pai adotivo e eis o que ela fez: encantou um grande teixo ao lado do rio Maigh 

[Maigue] em Luimnech [Limerick], e colocou um homenzinho nele, tocando em uma harpa. 

 

E o filho de Ailill estava passando pelo rio com seu meio-irmão, e eles viram a árvore e 

ouviram a doce música. Primeiro brigaram sobre qual deles teria o pequeno harpista, e então 

eles brigaram sobre a árvore, e eles pediram um julgamento de Ailill, que deu para seu próprio 

filho. E foi o sentimento ruim sobre o julgamento que levou à batalha de Magh Mucraime, e 

Ailill e seus sete filhos foram mortos lá. Assim Áine se vingou.” 

 

 
Áine e Ailill Olom (John Duncan) / Áine e suas transformações em égua e cisne (Judith Shaw) 

 

Este não foi, porém, o único conto a retratar Áine como uma mulher de encantos e vingança. 

 

Aine, Maurice Conde de Desmond & Gearoid Irla 

Em Lough Gur, um lago em honra ao deus Lug e a 5km da Colina de Áine, outro popular 

conto ainda vive no folclore Irlandês. Neste, a deusa “relaciona-se” com o Primeiro Conde de 

Desmond, Maurice Fitzgerald, com quem teve um filho. No livro Popular Tales of Ireland, 

volume IV da coleção Revue Celtique (1879), David Fitzgerald narra essa história.   

 

“Dizem que o conde de Desmond levou uma vida muito libertina, e que, andando numa manhã 

às margens do rio, avistou uma bela mulher sentada à beira da água penteando seus longos 

cabelos depois do banho. Seu manto estava na grama atrás dela, e, sabendo que se o 

possuísse teria ela sob seu controle, o conde aproxima-se e pega o manto sem que ela 

percebesse. 

 

A bela mulher ela Áine Chliar em pessoa; e ela disse ao conde que ele jamais a teria sob seu 

controle se ele não tivesse roubado seu manto. Mais tarde ela disse que carregaria dele um 



filho, a quem ele deveria dar todos os cuidados possíveis, como jamais a outro cavalheiro, 

sem poupar custos em sua instrução. Um cuidado no entanto ela deu a seu amante: ele não 

deveria mostrar surpresa a nada, quão estranho fosse, que seu filho fizesse. Quando o tempo 

natural chegou, Áine levou ao conde seu filho; e o orgulho do pai aumentava ano a ano até a 

juventude. Durante este tempo, nada de estranho ocorreu. O jovem conde teve uma vida 

como qualquer outro jovem daquela época, e ele se destacava para a sua idade.  

 

Uma noite memorável ocorreu em uma reunião de grandes damas e cavalheiros no castelo 

do Conde de Desmond. Haviam danças e, de todas as damas, nenhuma podia competir com 

um certo convidado. A graça e a perseverança dessas jovens eram ofuscadas pelas do 

próprio jovem Conde Gerald. Quando a dança terminou, essa dama desafiou-o em outro 

concurso, e enquanto todos estavam sentados à mesa de jantar, de repente ela se levantou 

e, em um salto, despiu [tradução livre] convidados, a mesa, os pratos, tudo, e depois saltou de 

volta. O velho conde de Desmond virou-se para o filho e disse: “Você pode fazer algo assim?” 

“Não”, disse Geróid. “Bem, levante-se e tente. Não se deixe derrotar por uma mulher”. Assim 

ordenado, Geróid Íarla levantou-se e, fazendo uma mola de onde estava, saltou para dentro 

e fora de uma garrafa. Houve grande admiração por essa façanha; e o conde de Desmond 

olhou com grande espanto para o filho, dizendo que nunca pensou que tivesse tal poder.  

 

- Você não foi avisado - disse o jovem conde - para nunca ficar maravilhado com qualquer 

coisa que eu pudesse fazer? Agora você me forçou a deixar você. Ele se virou com as 

palavras e saiu pelo corredor, seu pai e outros seguindo-o. Ele saiu à beira do rio, que quase 

lava a base do castelo, e eles o viram caminhar até a margem. Até aquele instante, ele tinha 

a forma de um homem comum, mas quando ele tocou a água, foi transformado em um ganso 

e, dessa forma, nadou diante de seus olhos. Ele partiu para uma ilha em Lough Gur, e a partir 

deste momento fora chamado de Gé-an-Oileáin, O Ganso da Ilha [Goose of the Island].  

 

Embora jamais morara no castelo de Cnoc Áine após isso, é sabido que Geróid visitara seu 

pai algumas vezes, e que quando o antigo conde estava próximo de seu fim, chamou por 

Áine e seu filho; e que ambos retornaram ao castelo na noite anterior à sua morte.” 

 

O interessante deste conto é que ele entrelaça-se com personagens históricos. Maurice 

FitzThomas FitzGerald foi de fato um conde, o Primeiro de Desmond, cujo poder durou de 

1329 a 1356. Gerald FitzMaurice FitzGerald, seu filho, tornou-se Terceiro Conde de 

Desmond, tendo nascido em 1335 e ascendido ao poder em 1358.  

 

Um dado nessa história é muito pontual. Enquanto no mito Gerald, o filho, era conhecido 

como Geroid the Fae (Gerald O Mago) por dotar da mãe capacidades mágicas, o personagem 

histórico era conhecido como Gerald O Poeta, pela aptidão à poesia e não às lutas. Também, 

assim como Gerald O Mago desaparecera adentro o lago de Lough Gur, Gerald Terceiro 

Conde desapareceu em 1398, tendo nunca mais sido encontrado. 

 



 
Lough Gur (Lough Gur Development/Limerick.ie) 

 

Outra informação sobre o lago onde se passa o conto é que nele está um dos maiores círculos 

de pedras da Irlanda, conhecido como Grange Stone Circle ou The Líos. Com 49 metros de 

diâmetro e 113 pedras, muitas pessoas vão até ele para festejar os solstícios.  

 

 
Solstício de Verão de 1999 (Voicesfromthedawn.com) 

 

Salto de Fé 

O que podemos absorver com ambos os contos é que, mais do que uma bela fada irlandesa 

como se proliferam aos montes de forma superficial nas páginas de internet, Áine Chliar é a 

representação de todo o encanto e poder feminino. Ela é uma ninfa de beleza sem igual, filha 

de um grande deus como Mannanan, com o poder de transformar-se em cisne assim como 

em égua símbolo da soberania; filha de um grande rei como Eogabal, responsável pelos raios 



de Sol, pela vitalidade da grama verde, e uma mulher de grande vingança aos homens que 

tentarem se sobressair a ela.  

 

Não só estuprada por Ailill, no mito com Conde Gerald também é submetida a uma relação 

sexual não consentida, o fazendo apenas sob o domínio do manto sagrado. Para ambos, a 

raiva de Áine foi total. No primeiro caso, tirou do rei o seu reinado pois imperfeito não poderia 

reinar e na sequência tirou dele todos os seus filhos; no segundo, deu a ele um filho com o 

tabu de retirá-lo deixando o conde morrer em solidão. Dessas histórias temos Áine como 

protetora das mulheres.  

 

Alguns outros contos menores traçam outros pontos de sua personalidade. Como no 

Condado de Derry, onde há uma terceira colina de nome Cnoc Áine e diz-se que em uma 

noite, quando o gado fugira para um pasto de aveia, a fada acordara um fazendeiro deixando 

em sua cabeça a marca prateada de cinco dedos (Myth, Legend and Romance: An 

Encyclopedia of Irish Folk Tradition, Dáithí Ó hÓgáin, 1990). Em Dunany (Dún Áine), Condado 

de Louth, de acordo com a mesma fonte as pessoas evitavam ir ao mar no final de semana 

seguinte a Lughnasadh, por ser um período sagrado para Áine e onde ela descansaria. Ainda 

hoje é comum dedicar três dias após o festival para honrá-la.      

 

Em uma outra associação não tão popular, Áine é reverenciada junto a Lua. Como recaptula 

Eithne Massey em “Legendary Ireland: Myths and Legends of Ireland” (2003), acredita-se que 

a cada 7 anos, em noite de lua cheia, o rio se abre e é possível ver dentro dele uma árvore 

mágica, onde uma senhora penteia seus longos cabelos brancos. Nos anos 30, neste mesmo 

lago, era comum que moradores do condado levassem os doentes às margens nas noites de 

lua cheia, com a crença de que Áine apareceria para tocar música e confortá-los. Gearóid, 

seu filho, também ressurge a cada 7 anos, como descreve Evans-wentz no livro The Fairy-

Faith in Celtic Countries (1911):  

 

"Geároid mora lá no mundo do lago até hoje, aguardando o tempo de seu retorno ao mundo 

dos homens. Mas, uma vez a cada sete anos, em noites claras ao luar, ele surge 

temporariamente, quando o os camponeses o vê como um fantasma montado num cavalo 

branco, conduzindo uma cavalaria de fadas pelo lago e pela terra." 

 

Com todos estes aspectos (sensual, feroz, protetora, soberana…), o culto a Áine ressurge 

com o movimento de libertação feminina, e talvez sendo essa a razão para sua popularidade 

na Wicca, religião que surgiu em mesma época e se disseminou fortemente com o mesmo 

movimento.  

 

No oráculo “Goddess Guidance Oracle Card”, de Doreen Virtue, a carta dedicada a Áine leva 

o nome de Salto de Fé e sua principal mensagem é a da coragem guiada pelo “desejo mais 

profundo de seu coração”. Com dizeres como “a indecisão é a morte da paixão ardente que 

nos faz melhorar, crescer e aprender" e “Confie que sua intenção é clara e correta para você. 

E, em seguida, dê um salto de fé e pule para colocar seus sonhos em ação", a autora busca 

no símbolo de Áine o fogo, a paixão e a energia que nos move; incentiva a segurança 

naqueles que temem, a certeza nos inseguros, e o amor como principal guia para todas as 

nossas ações. Essa é uma mensagem que resgatamos diretamente dos mitos de Áine. E 

uma mensagem que toca profundamente aqueles que buscam por essa deusa.  

 



A exemplo disso, uma organização em São Paulo tem como objetivo: “inspirar e incentivar 

mulheres a se tornarem as mulheres que querem ser com coragem, liberdade, confiança e 

entusiasmo”. Seu nome, Ayne Casa de Cultura. A deusa vive neste espaço de fortalecimento 

feminino que oferece assessoria jurídica e psicológica, cursos, palestras e atendimento 

médico, tudo em proteção à mulher. Em seu portal (ayne.com.br), a menção à deusa é direta: 

 

“Vemos Áine como uma inspiração para as mulheres do nosso século, que acreditam em si 

e apoderam-se do seu lugar na sociedade. É forte e firme, mas exerce o poder feminino com 

empatia e sensibilidade." 

 

 
Grupo de mulheres liderado por Sally Walsh festejando o Solstício de Verão em Knockaine, 1999 (Voicesfromthedawn.com) 

 

E assim chegamos ao ponto final dessa primeira reflexão, com a certeza de que Áine a 

brilhante, Áíne Chliar e de Knockaine, vive no folclore de Limerick, toca a todos os que 

curiosos chegam a sua colina, e atravessa oceanos com sua mensagem de profundo amor, 

poder e proteção.  

 

Ela que é deusa, é sol, é animal, e para muitos, como nos antigos escritos, a mulher de mais 

bom coração que já viveu.  
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