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RESUMO 

 
 

As populações que constituem hoje o Egipto e a Núbia têm uma ascendência 

saariana comum. Dividindo-se em determinada altura da sua história, os primeiros 

desenvolveram uma grande civilização, enquanto os segundos se mantiveram 

inicialmente com o mesmo modo de vida pastoril.  

As relações entre Núbios e Egípcios nem sempre foram pacíficas devido à 

desmesurada ambição egípcia pelos produtos naturais da terra dos Núbios, e dos quais 

necessitavam em grande abundância, como o ouro, o marfim, o ébano, as peles de 

animais, o incenso e a mirra, que iam buscar também ao Punt, e outros produtos 

exóticos, que faziam as delícias dos reis egípcios e ajudavam-nos a impor o Egipto 

como grande potência perante outros povos estrangeiros. Crendo na vida após a morte, 

os Egípcios precisavam de incenso para os rituais nos templos funerários e outros 

espaços sagrados, e da mirra para mumificarem os seus mortos.  

Para empreenderem as expedições em buscas destes artigos, e também de mão-

de-obra, foram-se apoderando da Núbia nomeadamente nas fases correspondentes às 

grandes épocas da história do Egipto, à excepção dos períodos intermédios. Alargaram 

fronteiras, criaram linhas de fortalezas e construíram templos, alguns deles rupestres. 

Após o final do Império Novo, os reis núbios, aproveitando a divisão entre os 

Egípcios e o clima de instabilidade reinante no Delta, conquistam o Egipto e unem sob a 

XXV dinastia o país das duas Terras e a Núbia, mantendo-se assim até à chegada de 

novos povos estrangeiros, os Assírios.  

Depois, com o declinar do poder faraónico a partir do século IV a. C., a Núbia 

vai-se autonomizando e separando de vez do seu poderoso vizinho do Norte, de quem 

tinha recebido as luzes da civilização.    
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ABSTRACT 

 

 

 The populations that are now Egypt and Nubia have a common Saharan 

ancestry. Dividing at some point in its history, the first developed a great civilization, 

while the second remained initially with the same pastoral way of life. 

 The relations between Nubians and Egyptians were not always peaceful due to 

the inordinate ambition by the Egyptian of natural products of the Nubian’s land, from 

whom they needed in great abundance the gold, the ivory, the ebony, the animal skins, 

the incense and the myrrh, which also could come from Punt, and other exotic products, 

that were the delight of the Egyptian kings and helped them to impose Egypt as a great 

power before other foreign people. Believing in life after death, the Egyptians needed 

incense for the rituals in funerary temples and other sacred spaces, and myrrh to 

mummify their dead.  

To undertake the expeditions in search of these articles, as well as manpower, 

Egyptians take over the Nubia especially in phases corresponding to the great times in 

the history of Egypt, except for interim periods. They extended borders, created lines of 

fortresses and built temples and some cave temples. 

 After the end of the New Kingdom, the Nubian kings, taking advantage of the 

division between the Egyptians and the prevailing climate of instability in the Delta, 

conquered Egypt in the XXV dynasty uniting the country of the two Earths and Nubia, 

remaining so until the arrival of new foreign people, the Assyrians. 

 Then, with the decline of pharaonic power after the fourth century BC., Nubia 

will empower and separate itself from its powerful northern neighbor, who had received 

the lights of civilization. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho refere-se ao longo período que medeia entre o Neolítico e o 

último milénio antes da era cristã e abrange o corredor do Nilo, Egipto e Núbia. A 

história desta zona do canto superior nordeste do continente africano ainda consiste 

amplamente em suposições, no entanto, algumas não são infundadas, baseando-se em 

informações reais, ainda que raras e insuficientes.  

Reveste-se de importância a grande densidade populacional durante o período 

que vai de cerca de 7000 a. C. a 5000 a. C. por ser o de surgimento das culturas que 

mais tarde se diferenciaram. A adopção da escrita por parte dos povos que se fixaram no 

Egipto, devido à grande densidade populacional, marcou a diferença entre este espaço e 

a Núbia habitada por pequenos grupos independentes.  

Outro factor importante foi a ecologia da região. As diferenças climáticas 

existentes na fase do nascimento das primeiras grandes civilizações da África não eram 

as mesmas que iriam prevalecer mais tarde. O período do Neolítico tinha ainda um 

clima húmido, enquanto o da segunda metade do III milénio era muito semelhante ao 

actual. A vida em comunidade não podia ser igual em todas as faixas ecológicas, 

desérticas, montanhosas ou na floresta equatorial e a influência destas grandes zonas foi 

fundamental para o estabelecimento das rotas que permitiram o deslocamento das 

populações.  

O vale do Nilo, da sexta catarata, ao sul, até ao Mediterrâneo, ao norte, ocupa 

um lugar especial na história, quer da África, quer na história em geral, devido à sua 

posição geográfica, à natureza da ecologia e à abundância de fontes originais 

(monumentos, estelas e outros documentos escritos) que nos permitem acompanhar a 

história desde o Neolítico até à era cristã.  

Ao longo da nossa vida académica sempre tivemos o desejo de investigar mais 

sobre estas duas civilizações que habitaram o vale do Nilo, a egípcia e a núbia. A 

primeira pelo seu mistério e pelos grandes monumentos, a segunda pela ausência de 

informação. E foi esta lacuna, latente nos convívios académicos, que nos incentivou à 

criação de um projecto de estudo de mestrado que desse a conhecer as relações 

existentes entre os habitantes da terra dos faraós e os seus vizinhos do Sul. 

As fontes de que dispomos para estudar o vale do Nilo são sobretudo de 

natureza arqueológica e literária. As primeiras para os períodos mais antigos só foram 
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exploradas e organizadas recentemente e são ainda incompletas e irregulares. Em 

contrapartida as literárias são mais credíveis.  

A escassez de tempo, bem como a delimitação formal do número de páginas, 

levaram-nos à composição de uma dissertação mais objectiva e voltada apenas para as 

relações comerciais e bélicas. Impôs-se, de entre a bibliografia reunida, a análise dos 

três grandes períodos da história do Egipto, nos quais eram referidos os contactos entre 

Egípcios e Núbios.  

Assim, o capítulo 1 da dissertação passa por um ponto inicial, onde se 

descrevem os antecedentes comuns entre ambas as populações, sublinhando-se as 

existentes na Núbia. Tendo por base o Império Antigo egípcio analisam-se, através de 

biografias como a de Herkhuf, ou utilizando o texto da «Pedra de Palermo», as várias 

incursões militares para submeter as tribos núbias e as expedições comerciais, em busca 

de riquezas e de mão-de-obra que permitiam a prosperidade dos soberanos egípcios. A 

biografia de Uni ajuda-nos a entender a forma como eram recrutados mercenários para o 

exército egípcio sempre que necessário.  

O capítulo 2 tem como fundamento o Império Médio que pretende estudar, 

primeiro, através da leitura de estelas o relacionamento entre o Egipto e a Núbia, e a 

preocupação manifestada para com o seu povo dedicando-se à construção de diques e 

canais de irrigação e fundamentalmente em impor a ordem, a justiça e abolir o caos. 

Depois o estabelecimento de novas fronteiras mais a Sul por parte dos faraós, com a 

construção de uma linha de fortalezas que asseguravam a passagem das caravanas, 

serviam de área de transformação de metais e sobretudo protegiam as rotas comerciais. 

Num terceiro ponto verifica através de contos, como o «Conto do Náufrago» e do «Hino 

a Senuseret III», a relação existente entre Egípcios e Núbios.  

No capítulo 3 pretendemos observar como o Império Novo se relaciona com os 

estrangeiros, nomeadamente com a Núbia, utilizando a diplomacia e a conquista deste 

território até à terceira catarata, em seu proveito. São tratadas as importantes expedições 

à Núbia merecendo referência especial a exploração das minas de ouro e a preocupação 

constante com a defesa e a vigilância das vias comerciais e das fronteiras. Numa 

segunda fase deste capítulo, veremos através de textos de estelas e outros documentos, 

os contactos existentes entre as duas populações em causa. Seguidamente, analisaremos 

como através da utilidade dada pela construção de grandes templos religiosos na Núbia, 

os faraós se souberam impor neste território conquistado.  
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No capítulo 4 examinaremos em primeiro lugar o crescimento da civilização 

núbia, a partir de claras influências egípcias, até ao reino de Napata. Depois veremos 

como os cuchitas se impuseram ao Egipto, onde então se digladiavam vários poderes, 

enfraquecidos pelas dinastias líbias, juntando os territórios da Núbia e do Egipto, sob a 

XXV dinastia.  

O projecto de pesquisa visou, em suma, estudar e sopesar as relações entre 

Egípcios e Núbios para ver como elas influenciaram a estruturação do poder no Egipto, 

entendido sob uma perspectiva económica, militar, administrativa e artística.  
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CAPÍTULO 1 

 

1.1. DO NEOLÍTICO DO VALE DO NILO À ÉPOCA ARCAICA 

 

Tendo em conta que a história do Egipto antigo e do seu prolongamento núbio 

começou no final do período neolítico, é dispensável referir os períodos precedentes, 

merecendo aqui realce as culturas pré-históricas de Badari e de Nagada.  

Devido a alterações climáticas, nomeadamente a diminuição das chuvas, as 

regiões que limitavam o rio Nilo foram-se tornando cada vez mais secas e desérticas. As 

populações saarianas, que habitavam até aí os planaltos cobertos de florestas, migraram 

para o vale do Nilo, de onde expulsaram os animais selvagens assentando a sua vivência 

junto da água e progressivamente começaram a cultivar a terra. Perante a necessidade de 

trabalharem em comum para beneficiarem da preciosa inundação do Nilo e irrigar as 

terras, bem como para o controlo das rotas comerciais, os homens agruparam-se em 

aldeias feitas de cabanas situadas em lugares altos, de forma a ficarem a salvo das águas 

do rio na altura das cheias, prolongando-se este fenómeno pela longa fase pré-dinástica1  

Esta nova situação deu lugar a importantes alterações e reformas. A autoridade 

política e social que liderava os grupos de caçadores deixou de se basear na força física 

ou na habilidade para a caça e o chefe do bando passou a ser o chefe da aldeia2, os 

mortos eram enterrados com mobiliário funerário, surgiram as primeiras noções de 

propriedade agrária, foi adoptado um modo de vida pastoril e agrícola, pouco a pouco 

foi desenvolvida a agricultura e começou a semear-se o trigo, a cevada, o centeio e 

outras plantas, incrementou-se a criação de animais principalmente cães, bois, carneiros, 

cabras e porcos, foram aperfeiçoados os instrumentos de pedra e de osso, inventou-se a 

cestaria e a tecelagem e trabalhou-se o cabedal3 e a cerâmica inicialmente grosseira fez 

o seu aparecimento e foi ficando mais requintada, aparecendo nos recipientes da época 

desenhos geométricos executados por incisões preenchidas com um material branco.  

Este período pré-histórico e proto-histórico do vale do Nilo é caracterizado 

pela arte rupestre cujas representações se encontram principalmente entre a primeira e a 

terceira catarata, em plena zona núbia. As gravuras que sobreviveram apresentam a 

                                                                 
1 WILKINSON, Early Dynastic Egypt, pp. 30 e 38. 
2 WILKINSON, Early Dynastic Egypt, p. 30. 
3 GRIMAL, Historia del Antiguo Egipto, p. 27. 
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fauna selvagem e doméstica da época, as populações indígenas, as embarcações e outras 

cenas diversas [ver fig. 1] e no Alto Egipto, a leste de Lucsor, no Uadi Hammamat, 

podem ver-se representados o elefante, o crocodilo e a girafa (animais que foram 

desaparecendo nessa região) e em outras representações mais tardias constata-se já a 

domesticação de animais como o burro e o boi. Existem igualmente inúmeras figuras de 

embarcações. Mais a sul, já na Núbia, vêem-se desenhos de avestruzes, elefantes, 

antílopes e longas filas de girafas. O estudo cronológico destas gravuras por A. Hans 

Winkler comprova o desaparecimento do elefante em épocas mais recentes, facto que 

indica o avanço do deserto nestas regiões4.  

Migrações humanas vindas de Oeste, de Leste e mesmo do Sul da África 

Negra, dão origem a mutações na zona do vale do Nilo, num espaço temporal que 

antecede a Época Pré-Dinástica do Egipto. É descoberto o metal como o ouro, a prata e 

o cobre. Este último vai permitir, sobretudo, trabalhar a pedra e a madeira. As 

populações estabilizam e como base económica impõe-se a agricultura e a criação de 

gado. A cerâmica desenvolve-se e aparece pintada com figuras humanas e de animais e 

ainda com desenhos geométricos [ver fig. 2]. Surgem os primeiros símbolos escritos. As 

facas de sílex são equipadas com cabo de marfim esculpido com aninais e figuras 

humanas5 [ ver fig. 3]. Entrou-se na Idade do Cobre.  

O badariense6 e o amratense7 foram as culturas mais importantes existentes 

desta fase no Egipto e na Núbia, altura em que o Egipto e a Núbia foram habitados pela 

mesma ascendência humana. Encontraram-se sinais do badariense desde o Médio 

Egipto até à Núbia e em outras duas zonas junto ao Nilo8. A base económica desta 

                                                                 
4 BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista árabe, pp. 42-43; STOREMYR,«A 
Prehistoric Geometric Rock Art Landscpe by First Nile Cataract», in Archéo-Nil, nº 19, pp. 121 a 150. 
5 A obra-prima do género é sem dúvida a faca de Gebel el-Arak, conservada no Museu do Louvre. Uma 
das facas representa cenas de combates e a outra uma cena onde um homem com um turbante e vestindo 
um longo traje mede força com dois ferozes leões no alto de um rochedo.  
6 A cultura badariense fornece as primeiras evidências directas na agricultura no Alto Egipto durante a 
Época Pré-dinástica. Floresceu entre 4400 e 4000 a. C., mas pode ter existido já em 5000 a. C. Foi 
identificado pela primeira vez em Badari, Assiut. A cultura é conhecida em grande parte pelos cemitérios 
nas zonas baixas dos desertos. As sepulturas eram de forma ovalada ou rectangular, pouco profundas, e 
podiam conter mais que um corpo. Os mortos eram colocados em posição fetal sobre o lado esquerdo e a 
cabeça voltada para sul, envolvidos em peles ou esteiras, e junto com eles eram depositados alimentos e 
mobiliário funerário, como jóias, colares, amuletos cerâmicos, paletas de pedra, vasilhas de cerâmica e 
colheres de marfim ou pedra; ver SHAW, The Oxford History of Ancient Egypt, pp. 36-37; ver 
BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista árabe, pp. 44-45.   
7 A cultura amratense caracteriza-se por um período cultural na história do Pré-dinástico no Alto Egipto, 
que durou entre cerca de 4000 a. C. e 3500 a. C. É também chamado de cultura Nagada I. Revela uma 
vida agrícola semelhante à da cultura anterior badariense mas com novos recursos e técnicas avançadas. 
A sua complexização cultural traduz-se na crescente distinção entre os enterramentos que reflecte uma 
incipiente hierarquização da sociedade. SIMÕES, «Amratense», Dicionário do Antigo Egipto, p. 65. 
8 BRISSAUD, A civilização Núbia, das origens à conquista árabe, p. 45. 
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cultura era fundamentalmente a agricultura e a criação de gado. No assentamento de 

Badari encontrou-se vestígios de trigo, cevada e lentilhas. A pesca era primordial e fazia 

também parte da actividade económica em determinados períodos do ano. A julgar 

pelos vestígios que nos chegaram, a população badariense pintava os olhos com 

malaquite que ia buscar ao Sinai e à Núbia e usava pentes de marfim a prender os 

cabelos9. A cerâmica atinge um alto grau de desenvolvimento, com recipientes de 

paredes finas e de grande qualidade era decorada com estrias em toda a superfície 

levando polimento colocado antes da cozedura. Normalmente em tons avermelhados, 

castanhos e negros, da qual a mais característica eram os conhecidos vasos de boca 

negra [ver fig. 4].  

Ao badariense seguiu-se o amratense que perdurou sob a forma da cultura 

chamada de «Grupo A»10 na Núbia. O amratense é caracterizado pelo início da 

utilização do cobre, que servia principalmente para o fabrico de arpões, e pela ampla 

difusão cerâmica (argila endurecida e cozida) muito polida e de cor vermelha, decorada 

com temas animalistas e por vezes com representações de figuras humanas e 

geométricas. Os utensílios de pedra eram mais elaborados que no período anterior. As 

sepulturas eram ovaladas e o defunto era colocado sobre esteiras em posição contraída e 

a cabeça orientada para sul. Pessoas e animais eram enterrados juntos. As estatuetas 

funerárias normalmente de cerâmica ou marfim são particularmente significativas. 

Homens e mulheres são representados a maior parte das vezes em pé, dando ênfase às 

características sexuais11 [ver fig. 5]. As paletas de cosmética, em grauvaque, também 

fazem parte do espólio funerário durante esta fase. A iconografia não nos ajuda a 

conhecer a religião dessa fase pré-histórica, contudo podemos afirmar que não existem 

provas da existência de uma deusa-mãe. Porém, devido aos desenhos executados nas 

paletas de pedra para cosméticos, conhecemos algumas das suas divindades. Assim, 

sabemos da existência de Min de Coptos e de Hathor12.  

                                                                 
9 BRISSAUD, A civilização Núbia, das origens à conquista árabe, p. 45. 
10 A população conhecida como o «Grupo A» progrediu na Baixa Núbia por volta de 3500 a. C. Até à 
data, não foi executada qualquer escavação significativa para este período na Alta Núbia. A população do 
«Grupo A» tinha uma cultura tipicamente núbia e praticava a agricultura, a pecuária e o comércio. Os 
seus assentamentos construídos de materiais perecíveis, como a argila, não puderam ser rastreados, pois 
construíram as suas colónias junto ao vale do Nilo, onde as inundações sazonais destruíam tudo. Todavia, 
a maior parte do que sabemos da cultura deste grupo provém dos cemitérios localizados a alguns 
quilómetros de distância do vale do Nilo. O material encontrado nos cemitérios indica uma cultura 
complexa do ponto de vista social e um regime monárquico centralizado; VERCOUTTER, L’Egypte et la 
vallée du Nil, p. 139  
11 SHAW, The Oxford History of Ancient Egypt, p. 47. 
12 PADRÓ, Historia del Egipto faraónico, p. 37. 
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Esta cultura manteve-se na Núbia durante muito tempo. Simultaneamente no 

Egipto, desenvolve-se a cultura guerzense13, que aperfeiçoou a metalurgia do cobre. 

Aparecem técnicas novas, surge a especialização e melhora-se a estrutura social e a 

qualidade dos utensílios, quer sejam de pedra, quer de marfim ou de cerâmica. 

Aparecem os primeiros signos hieroglíficos. A economia continua sendo agrícola e de 

criação de gado, aos quais se junta agora o comércio. Domesticam-se animais 

nomeadamente a cabra, a ovelha, o carneiro e o cão. A irrigação é feita por processo 

natural. As comunidades agrupam-se para se ajudarem mutuamente na regularização das 

cheias do Nilo, construindo diques e canais. Elegem um chefe capaz de dirigir os 

interesses comuns da população. Nascem assim as províncias14.  

A expansão do guerzense chega ao Sinai e à Palestina. E o Egipto sofre 

influências estrangeiras vindas sobretudo de Uruk, Biblos e Meguido. Da Mesopotâmia 

chega o lápis-lazúli. Surgem jóias de ouro e prata, figurinhas femininas e amuletos, 

representando animais como o leão, touro, bovinos e falcões, que representavam as suas 

divindades15. A cerâmica toma formas novas e desenvolve de maneira extraordinária os 

motivos estilizados geométricos e reproduz temas vegetalistas e naturalistas para 

representar a fauna e alguns aspectos da vida quotidiana destas populações. Este tipo de 

decoração não se volta a praticar ao longo de toda a história do antigo Egipto16.  

Este período caracteriza-se também pela evolução das práticas funerárias e 

religiosas. Os túmulos transformaram-se em réplicas das moradas terrestres e continham 

algumas divisões bastante mobiladas. O enterramento dos ricos aumenta no tamanho e 

no desenho. Aparece um caixão ajustado ao corpo do defunto e aos elementos que o 

acompanham.  

Se o período pré-histórico teve em todo o vale do Nilo as mesmas fases 

culturais, o período histórico iria marcar a diferença. Paulatinamente o Egipto 

desenvolve-se e afasta-se da Núbia, que como vimos se manteve no amratense. A Núbia 

                                                                 
13 O guerzense também chamado Nagada II, vai de 3500 a. C. a 3000 a. C. É o culminar da arte da 
irrigação. No entanto, a deterioração das condições do tempo irão facilitar a migração de homens e 
tecnologias (incluindo o uso da enxada), para a região de Guerza, no Baixo Egipto, a qual deu o nome a 
esta cultura. A passagem da fase anterior para esta é altamente visível na profusão de objectos da vida 
quotidiana enterrados com o falecido. O culto dos mortos é de crença em uma vida no Além. Vercoutter 
sugere que a cerâmica utilizada no culto funerário, não é a mesma utilizada no quotidiano. Para ele o 
traço característico da cultura guerzense é dado pela cerâmica decorada que destaca a evolução do culto 
funerário. VERCOUTTER, L’Egypte et la vallée du Nil, p. 142. 
14 As províncias são divisões com base administrativa que se mantiveram durante toda a história do 
Egipto faraónico. Os primeiros estudiosos gregos, chamaram-lhes nomos.   
15 GRIMAL, Historia del Antiguo Egipto, p. 34. 
16 GRIMAL, Historia del Antiguo Egipto, p. 33. 
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só mais tarde recuperaria com as influências do Egipto pré-dinástico e dinástico, apesar 

de se manter sob as influentes culturas vindas do Saara e da África Negra. Enquanto o 

Egipto iria construir uma das mais brilhantes civilizações do Mundo Antigo, a Núbia, 

fonte de riquezas e de mercenários, iria ao longo da história do Egipto e da sua própria 

história ser invadida, mas também seria embelezada pelos monumentos egípcios.  

Segundo os textos de timbre mitológico, por volta do ano 3700 a. C., Osíris rei 

do Norte, unificou os dois reinos que existiam no Delta do Nilo17. Hórus, seu sucessor, 

conquistou o reino do Sul ao seu tio Set. O país conheceria então, durante séculos, uma 

sucessão de períodos de unidade. O país voltaria a ser unificado pelo «rei Escorpião». O 

seu sucessor, o rei Narmer, une definitivamente o Egipto e proclama-se «senhor das 

Duas Terras» [ver mapa 1].  

A Núbia por esta altura era densamente povoada por gente que descendia dos 

grupos que se haviam instalado no vale do Nilo entre a primeira e a terceira catarata, o 

chamado «Grupo A», e aparentada com as populações que ocupavam a região entre a 

quarta e a sexta catarata atestado pelos achados arqueológicos encontrados nas duas 

regiões. Era dividida em Uauat nome dado à Baixa Núbia e em Kuch, nome da Alta 

Núbia, que tal como o Egipto, usava estas designações para o Alto e para o Baixo 

Egipto. A sua população que vivia mais junto ao rio estava ligada à agricultura, à caça e 

à pesca, a da savana que se estendia nos dois lados do Nilo mantinha-se ainda 

seminómada e vivia da pastorícia. O corredor núbio por esse tempo encontrava-se ainda 

na fase húmida do final do Neolítico e não se limitava ao estreito vale do Nilo, por isso 

os seus habitantes poderiam interceptar as caravanas egípcias que iam e vinham por 

terra ou pelo rio.  

Alguns monumentos da I dinastia do Egipto deram-nos os nomes de sete reis 

que enviaram expedições militares ao sul do país e para o leste – Aha, Djer, Uadji, Den, 

Adjib, Semerkhet e Kaa. Uma placa do rei Aha fala de Ta-seti (um dos nomes que os 

Egípcios davam à Núbia). Uma cena gravada nos rochedos de Djebel Cheikh-Suleiman, 

acima de Buhen, na segunda catarata, mostra núbios vencidos perto de uma barca, após 

a passagem de uma expedição enviada pelo Hórus Djer [ver fig. 6]. Também no reinado 

do Hórus Adjib se faz referência de uma vitória sobre os luntiu.18 No final da I dinastia, 

fortificações protegiam o Sul do Egipto contra os seus vizinhos núbios. A fortificação 

                                                                 
17 BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista árabe, p. 45. 
18 Arqueiros núbios (de Kuch) altamente qualificados, que desempenharam papel de destaque no sucesso 
militar deste reino. Nos tempos antigos, a Núbia foi conhecida como Ta-seti, nome que em egípcio 
significa a «Terra do Arco», sublinhando a eficácia dos soldados altamente treinados no manejo do arco. 
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de Elefantina serviu de apoio às expedições à Núbia, como a expedição punitiva no 

reinado do Hórus Aha, atestado na estela encontrada em Abido [ver fig. 7]19. Os reis da 

II dinastia tiveram uma política idêntica à dos seus antecessores. Todavia, deste período 

só temos testemunho de uma expedição militar à Núbia sob ordem do Hórus 

Khasekhem, patente numa estela no templo em Hieracômpolis, já no final da dinastia 

[ver fig. 8]20. 

No decorrer da história, cada vez mais se notavam as diferenças políticas e 

sociais que separavam o povo egípcio do povo que se situava mais a sul. Mas, as 

variadas relações existentes entre os dois povos, quer de trocas comerciais, quer 

militares, nunca foram totalmente desfeitas. A Baixa Núbia interessava ao Egipto pelo 

ouro e pela mão-de-obra, e as regiões mais a sul mereceram um grande interesse pelas 

rotas que conduziam ao interior africano, através do Nilo Branco ou dos vales saarianos.  

Como podemos verificar nestes parágrafos, logo que as populações do baixo 

vale do Nilo se organizam em nação unificada voltam os seus objectivos em relação às 

terras do Sul, quer para obter produtos, quer para obter mão-de-obra. Entendemos que a 

diferença cultural entre o povo egípcio e povo núbio contribui para a supremacia dos 

primeiros sobre os segundos e irá manter-se ao longo da história destes dois povos até 

ao primeiro milénio a. C.  

 

 

1.2. O IMPÉRIO ANTIGO E OS CONTACTOS COM OS VIZINHOS 

DO SUL 

 

Após a união do Baixo e do Alto Egipto, os reis seguintes concentraram-se na 

consolidação da unidade nacional sob a égide de um monarca que então tinha estatuto 

divino. É sob esta firme realidade política que emerge e desenvolve o Império Antigo. O 

rei, visto como filho de Ré a partir de meados da IV dinastia, e como Hórus vivo, estava 

incumbido de manter a ordem criada pela providência divina, devendo sustentar os seres 

vivos e evitar um possível regresso ao caos, impedir a prevaricação contra as normas da 

maet21, valer-se da colaboração com os deuses para garantir o ciclo anual das cheias do 

                                                                 
19

 WILKINSON, Early Dynastic Egypt, p. 152. 
20 Ibidem. 
21 Sobre a maet ver Dicionário do Antigo Egipto, pp. 524-536: «Os antigos Egípcios usavam o conceito 
de maet, personificado na deusa Maet, para referir a ordem cósmica que veio à existência quando no 
momento da criação o caos foi repelido. Ora, como o caos não foi afastado definitivamente, pairava 
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Nilo, assegurar o crescimento da vegetação, o aumento dos rebanhos, garantir o fracasso 

das rebeliões, a segurança das fronteiras, garantir que era cumprida a maet entre os seus 

súbditos.   

O Egipto adquire estabilidade sob a III e IV dinastias com um dogma iniciado 

nas dinastias precedentes, segundo o qual o rei era considerado um verdadeiro deus que 

reinava sobre os homens, uma ideia inculcada com o objectivo de firmar o poder único 

sobre os dois territórios recentemente unidos. Os Hórus da Época Arcaica e os reis do 

Império Antigo levaram a cabo uma política de manutenção, defesa e desenvolvimento 

do reino em relação às áreas circundantes. Organizaram expedições à Núbia com fins 

comerciais – trazer para o Egipto, produtos agrícolas e minerais necessários à riqueza do 

país. Desde o início da III dinastia com Djoser, que conquistou a região situada entre 

Assuão e Takompso22, cidade situada ao norte da segunda catarata, à entrada do Uadi 

Allaki 23, sítio comercial importante que levava às minas de ouro, que a Núbia e a Líbia 

representavam para o Egipto uma fonte de mão-de-obra, de animais e de minerais.  

A IV dinastia começa com o longo reinado de Seneferu, cujos anais estão 

preservados na Pedra de Palermo24. Estes textos relatam as campanhas militares contra 

os núbios e as tribos líbias do Oeste, além da manutenção de um activo comércio com a 

costa síria. De acordo com este importante documento histórico, Seneferu promoveu 

uma campanha na Núbia, tendo ficado registado um saque considerável de 200.000 

cabeças de gado e 7.000 prisioneiros. Estes prisioneiros viriam a ser empregues como 

servidores nas grandes propriedades reais e senhoriais. 

Em escavações efectuadas nos sítios do «Grupo A» na Baixa Núbia, as 

informações sobre os contactos norte-sul cessam abruptamente por volta de 2700 a. C. e 
                                                                                                                                                                                            

sempre a ameaça do seu regresso para desviar a ordem cósmica que se pretendia». Abrange também as 
noções de justiça e verdade, e significa a oposição ao mal, à mentira e ao caos. Era considerado pelos 
Egípcios o mais importante princípio do mundo, fazendo parte dos deveres do rei mantê-la, fazendo 
ofertas aos deuses para estes impedirem o regresso do caos.  
22 Um texto muito tardio, já do período ptolemaico, alude à situação, referindo que por altura de uma 
grande seca, para apaziguar o deus Khnum e obter seus favores, Djoser oferece-lhe a região 
compreendida entre Assuão e Takompso, equivalente a uma extensão de doze schenes, o Dodecasceno, 
segundo o nome grego; VERCOUTTER, L’Égypte et la vallée du Nil, p. 249; BRISSAUD, A Civilização 
Núbia, das Origens à Conquista Árabe, p. 56; LALOUETTE, Au Royaume d’Égypte, le Temps des Rois 
Dieux, p. 129. 
23 Uadi Allaki é o maior rio seco na região sudeste do deserto oriental do Egipto. Com um comprimento 
de 250 km, o uadi é usado pelos beduínos nómadas que vivem na área, para pastar o gado, produção de 
carvão vegetal para o combustível, recolher plantas medicinais, extracção de cobre e níquel e para a 
agricultura em pequena escala. 
24 Assim chamada porque o maior fragmento do texto é conservado no museu dessa cidade da Sicília. 
Trata-se de uma placa de diorito gravada nas duas faces, com os nomes de todos os faraós que reinaram 
no Egipto até meados da V dinastia, por volta de 2450 a. C. A partir da III dinastia a Pedra de Palermo 
inventaria não só os nomes dos soberanos na ordem de sucessão, mas também os principais eventos de 
cada reinado. Estas listas constituem verdadeiros anais.  
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a imensa população existente desaparece25. Abre-se um vazio na história. Em relação a 

esta perda de contactos surgem muitas perguntas, que continuam sem resposta devido à 

ausência de exploração arqueológica metódica. Contudo, poderemos confiar nas poucas 

fontes egípcias se quisermos entender o período que medeia entre 2700 a. C. e 2200 a. 

C. Estas fontes relatam campanhas militares na região da Núbia, como a realizada por 

Seneferu, que podem explicar o abandono desta região pelos seus habitantes.  

Entre os acontecimentos julgados mais importantes nos registos egípcios, 

figuravam as construções e os lançamentos à água de barcos com cerca de 20 m de 

comprimento. Esta actividade naval era indispensável para o transporte dos materiais 

destinados aos trabalhos empreendidos pelo rei: edificação de templos, palácios, 

fortalezas, como atesta a Pedra de Palermo. Mas é sobretudo a construção das duas 

pirâmides de Dahchur e a transformação da de Meidum que exigem o transporte pelo rio 

de inúmeros blocos de calcário das pedreiras de Tura26. O transporte de madeira não era 

menos necessário. Estes barcos eram também utilizados para as expedições militares, 

que penetravam profundamente na Núbia. Vejamos um passo do referido documento:  

 

«O ano em que se construiu o barco Louvor das Duas Terras de 100 côvados 

de madeira meru, e 60 barcos de 160 (côvados?) do rei.  

Arrasar a terra dos Núbios. Trazidos 7.000 presos e 200 mil cabeças de gado 

grande e pequeno.  

«Construir a fortaleza do Alto e Baixo Egipto, “os domínios de Seneferu“. 

Trazer 40 barcos cheios de madeira de pinho. 

Nível do Nilo: dois côvados, dois dedos (?). 

O ano em que se fez 35 domínios, recebendo 122 animais, fez-se um barco 

"Louvor das Duas Terras" de 100 côvados em madeira de pinho e dois barcos de 100 

côvados de madeira meru. 

Sétimo recenseamento. 

Nível do Nilo: 5 côvados, uma mão, um dedo. 

O ano em que se erigiu a “coroa branca de Seneferu” na porta sul e a “coroa 

vermelha de Seneferu” na porta norte. 

Fabricar as portas do pavilhão real em madeira de pinho. 

                                                                 
25 ADAM e VERCOUTTER, «A importância da Núbia: um elo entre a África central e o Mediterrâneo», 
p. 224. 
26 VERCOUTTER, L’Égypte et la vallée du Nil, p. 271; TREMOCEIRO, «Tura», Dicionário do Antigo 
Egipto, p. 841. É uma pequena localidade situada perto de Mênfis, célebre pelas suas pedreiras de 
calcário branco. 
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Oitavo recenseamento. 

Nível do Nilo: 2 côvados, 2 mãos, 2 dedos e 2/4»27. 

 

A mencionada expedição levou os tripulantes egípcios até à segunda catarata, a 

partir da qual o rio se tornava impraticável para a navegação. Entretanto, ficaram com as 

pedreiras de diorito, que se situavam no deserto núbio, a norte de Abu Simbel, perto de 

Uadi Halfa28, das quais foram extraídas as pedras para as estátuas de Khufu de acordo 

com o texto que alude a este rei, das quais nenhuma foi ainda encontrada.  

Segundo Jean Vercoutter29, a construção da Grande Pirâmide de Guiza fez de 

Khufu o faraó mais conhecido a par de Ramsés II. Singularmente, é um dos faraós sobre 

os quais não possuímos quase nada. Na Pedra de Palermo estão apenas preservados 

quatro anos do seu reinado, por sinal bastante incompletos. No entanto, de entre os 

factos relatados encontra-se um que faz referência à construção de uma estátua colossal 

de 14 côvados, além de uma referência à realização da cerimónia da abertura da boca30 

de uma outra estátua de ouro de Khufu, não fazendo alusão ao tamanho. Como nos diz 

Vercoutter, é decepcionante a menção destas duas grandes estátuas, quando na realidade 

apenas temos conhecimento de uma extremamente pequena de 9 cm, encontrada em 

Abido e actualmente exposta no Museu Egípcio do Cairo [ver fig. 9].  

 

Anais de Khufu  

 

Na parte do documento dedicado a Khufu (fragmento do Cairo) consta o 

seguinte: 

 

«… uma estátua … uma estátua (real) de 14 côvados (?) … Khufu … 100 

côvados … 10.300 … 

Nível do Nilo: 3 (?) côvados, 6 mãos, 3 dedos e ½ (?). 

                                                                 
27 VALBELLE, Les Neuf Arcs, p. 34; ROCCATI, La Litérature Historique sous L’Ancien Empire 
Égyptien, p. 39. 
28 Uadi Halfa é uma cidade no Norte do Sudão, nas margens do lago da Núbia (a secção sudanesa do lago 
Nasser).  
29 VERCOUTTER, L’Egypte et la vallée du Nil, p. 275. 
30 ARAÚJO, «Abertura da boca», Dicionário do Antigo Egipto, p. 20. Nome de um ritual muito antigo no 
Egipto destinado a conferir ao defunto todas as faculdades que tinha em vida. Os «Textos das Pirâmides» 
registam um ritual que é algo idêntico, sabendo-se que ele era efetuado no Império Antigo para as 
estátuas do rei no templo do vale, ou templo de acolhimento, ligado ao complexo piramidal por um 
caminho lajeado. 
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O primeiro ano do rei do Alto e do Baixo Egipto Khufu … fez-se como um 

monumento para ele … em lápis-lazúli … como um monumento dele (?) … arrasar … 

O primeiro ao em que o rei do Alto e do Baixo Egipto apareceu … construiu 

estabeleceu … 

Colocou no mundo e abriu a boca da [estátua em] ouro (nomeada) “o Hórus 

dos deuses é Khnum[-Khufui]”. 

O primeiro ano para o rei do Alto e do Baixo Egipto apareceu … 

acompanhado … »31. 

 

As pedreiras situadas na Núbia serviram também para fornecer material lítico 

destinado à construção da cidade de Buhen, onde mais tarde se virá a formar um centro 

metalúrgico para o tratamento do cobre. Os reis do Império Antigo por volta de 2600 a. 

C., iam ali abastecer-se de metal. Os utensílios de cobre descobertos nos túmulos de 

Faras, a noroeste de Uadi Halfa, poderiam ter tido ali a sua proveniência. Foram 

achadas quantidades consideráveis de escória em inúmeros cadinhos e fragmentos de 

mineral numa bateria de fornos circulares, similares aos fornos cerâmicos conhecidos 

em todas as épocas no vale do Nilo. A descoberta de um abundante aglomerado de 

marcas de selos e de cerâmica egípcia denunciam uma importante e regular produção 

egípcia que deveria servir de moeda de troca às mercadorias núbias. Os selos com os 

nomes de vários reis da IV e da V dinastia datam com exactidão este complexo 

avançado32. 

 O Egipto controlava também o tráfego das caravanas carregadas de ébano, 

marfim, pedras preciosas, unguentos, peles de animais, plumas de avestruz e de incenso 

vindos da Núbia e da África profunda. Além das pedreiras de diorito, situadas no 

mesmo sector das minas de ouro do Uadi Allaki ou de outro uadi, podem ter sido 

utilizadas nesta época tendo em conta os vestígios arqueológicos encontrados em 

Kubban e sobretudo em Buhen33.   

Na segunda metade da IV dinastia a monarquia faraónica conhece uma idade 

de ouro. Os reis desta dinastia descobriram pouco a pouco as riquezas minerais e 

humanas da Núbia e organizaram-se em função disso, comprovando as grandes 

construções egípcias da época os benefícios das relações frutuosas com as regiões a sul 

de Assuão, tendo como outro factor da economia a exploração mineira dos desertos 
                                                                 
31 ROCCATI, La Littérature Historique sous l’Ancien Empire Égyptien, p. 41. 
32 SHERIF, «A Núbia antes de Napata», p. 241; VERCOUTTER, L’Egypte et la vallée du Nil, p. 292.  
33 VALBELLE, Histoire de l’État pharaonique, p. 55. 
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envolventes e as relações comerciais mantidas com os países próximos. Segundo as 

fontes parece ter havido uma continuidade política neste domínio da IV para a V 

dinastia. Os reis parecem ter assumido a sua influência no terreno que lhes era familiar e 

avançaram para novos territórios em busca de produtos desconhecidos. Para além desta 

continuidade, a V dinastia trouxe ao Egipto uma diminuição da autoridade real e a 

preocupação da defesa das fronteiras. Expedições punitivas foram enviadas contra os 

líbios do deserto ocidental e contra os beduínos do Sinai como o testemunham os   

baixos-relevos dos templos funerários egípcios, cuja iconografia se diversifica em 

relação aos da IV dinastia, embora mantenham os temas inscritos nos anteriores.    

Nestes santuários funerários conhecemos igualmente a figuração de vitórias 

reais ou estereotipadas do rei massacrando os seus vizinhos líbios, orientais e 

africanos34. Outras cenas de carácter civil, como a distribuição de ouro, e/ou religiosas, 

nas quais participavam principalmente o vizir e outros altos funcionários. Os deuses 

misturam-se activamente em muitas destas representações, quer segurando prisioneiros, 

quer tratando do rei e recebendo homenagem dos devotos sacerdotes, como podemos 

verificar no templo do rei Sahuré em Abusir.   

Graças ao crescente comércio o rei Sahuré criou a primeira frota marítima e 

por esta altura os barcos egípcios atingiam o Punt35, em busca de produtos de valor, 

como a mirra, o ébano e animais raros, fazendo destas expedições as primeiras da 

história do Egipto a este país distante. Estes empreendimentos encontram-se 

devidamente assinalados na Pedra de Palermo e nas paredes do túmulo deste rei, cuja 

política interna, foi entregue em grande parte ao vizir, e deixava desenvolver, longe da 

capital, a autonomia dos nobres. O rei tinha como preocupação fundamental a fronteira 

sul, onde se agitavam tribos não pacificadas e o controlo das pedreiras. O envio ao Uadi 

Hammamat de mão-de-obra dependente do palácio para trazer blocos de pedra de 

bekhen36, por ocasião do primeiro jubileu de Pepi I, da VI dinastia, comprova isso 

mesmo:  

 

                                                                 
34 VALBELLE, Histoire de L’État pharaonique, p. 64. 
35 ARAÚJO, «Punt», Dicionário do Antigo Egipto, p. 723. Punt era o nome que os antigos Egípcios 
davam a uma região da África Oriental cuja localização não foi até ao momento claramente identificada. 
De acordo com as várias hipóteses colocadas por estudiosos, pode ter correspondido ao que é hoje a 
Somália, uma parte da Etiópia, ao sul da Núbia. Desta terra os expedicionários egípcios obtinham vários 
produtos como o marfim, o ouro, a mirra, o ébano, as plumas, os animais exóticos e perfume. 
36 Trata-se de um arenito verde muito apreciado e usado para tigelas, paletas, estátuas e sarcófagos. 



 

 

22 

«Ano após a décima oitava ocorrência (da contagem), terceiro mês da 

terceira estação (décimo segundo mês), dia 27 do rei do Alto e do Baixo Egipto, 

Meriré (Pepi I), que viva para sempre; primeira ocorrência do festival Sed. Comissão 

real executada pelo chefe de todas as obras do rei, o companheiro único, mestre 

construtor do rei, ligado à Dupla Casa, Meriré-meriptah-ankh; seu filho, o sacerdote 

ritualista, Meriré-meriptah ankh, e o tesoureiro do deus Ikhi e Ihu»37. 

 

Segundo Dominique Valbelle38 o período em que decorreu a VI dinastia, assim 

como as anteriores, foi de garantir o cumprimento da monarquia no Egipto e das 

instituições a ela ligadas. No entanto, é no final desta mesma dinastia que o estado 

egípcio sofre a sua primeira grande crise. Os governantes da VI dinastia parece, se 

julgarmos pelas reformas em diversas áreas, nomeadamente na área institucional, 

religiosa e de política económica estrangeira, que terão feito uma reflexão profunda 

sobre os meios de adaptar as práticas administrativas em vigor no quadro da gestão de 

todo o país, e das necessidades implícitas destas escolhas ambiciosas. A mesma autora39 

diz-nos ainda que para implementar essas decisões de romper com os hábitos 

governamentais, os reis da VI dinastia contaram com homens treinados que se 

distinguiram pelas suas excepcionais qualidades, não hesitando em entrar em alianças 

familiares com eles.  

O longo e dinâmico reinado de Pepi I levou ao apogeu do Império Antigo, 

segundo a opinião de Jean Vercoutter40 com a qual concordamos, devido à grande 

actividade dentro e fora do Egipto, nomeadamente a construção de numerosos templos 

quer na capital, quer na província, bem como pela grande quantidade de textos 

biográficos deixados pelos altos funcionários. Entre estes textos estão os de Uni, que 

ocupou o cargo de governador do Alto Egipto, os quais se encontram na capela da sua 

mastaba em Abido.  

Outro facto a ter em conta neste reinado é que graças a Uni o Egipto adoptou 

um exército permanente para penetrar no coração dos países inimigos. Mas, Vercoutter 

defende que este facto é ainda contestado, devido ao facto do exército, nem sempre em 

                                                                 
37 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, p. 137. 
38

 VALBELLE, Histoire de L’État pharaonique, pp. 77 e 79. 
39

 VALBELLE, Histoire de L’État pharaonique, p. 80. 
40 VERCOUTTER, L’Egypte et la vallée du Nil, p. 323; Segundo Valbelle, estes textos dos funcionários 
podem ser de dois tipos, um relativo à carreira do defunto, e o outro à sua ética. VALBELLE, Histoire de 
L’État pharaonique, p. 85.  
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exercício, ser preparado passo a passo, recrutando soldados por todo o Egipto, aos quais 

se vinham juntar os mercenários angariados à força em várias regiões da Núbia, na zona 

compreendida entre a primeira e a segunda catarata. O exemplo deste tipo de 

incorporação miliar encontra-se na biografia de Uni que nos relata como o general 

juntou o seu exército para expulsar os asiáticos do Egipto [ver p. 29]. Uni fez ainda 

mais cinco expedições militares contra os nómadas. 

 O rei, procurando expandir e consolidar o seu poder na Núbia, aparece 

pessoalmente neste território para receber a homenagem dos seus chefes provinciais. 

Entre os fragmentos de baixos-relevos que decoram o templo de Pepi I, encontram-se 

vestígios de cenas onde se vê o massacre dos prisioneiros. As cenas completam-se com 

breves histórias das campanhas militares feitas neste reinado. Por seu lado, o texto de 

Uni menciona as expedições ao deserto oriental, acompanhado das figuras das cabeças 

dos prisioneiros e de cabeças de núbios, indicando claramente que Pepi I penetrou 

também no sul. 

Quando Merenré, filho de Pepi I, subiu ao trono, foi até Elefantina, onde, à 

semelhança de seu pai, recebeu homenagens dos chefes dos países estrangeiros. Este 

acontecimento encontra-se assinalado através de uma inscrição neste lugar. A sul da 

primeira catarata outra inscrição do mesmo ano assinala a presença do rei que recebe a 

submissão dos chefes dos países de Medja, Irtjet e Uauat que formam quase a totalidade 

da Baixa Núbia, entre a primeira e a segunda catarata. 

 

   «O rei do Alto e do Baixo Egipto Merenré, amado de Khnum, senhor da 

catarata.  

O ano do quinto recenseamento (= ano 10), dia segundo mês da estação do 

Verão, 28. 

Entrada e saída pelo rei em pessoa, que domina o país estrangeiro, enquanto 

os governadores de Medja, Irtjet e Uauat beijavam a terra e aclamavam vivamente»41.     

  

  Crê-se que este encontro tenha sido preparado por Uni, nomeado por Merenré 

como governador do Alto Egipto. Uma inscrição do seu túmulo em Abido, relata este 

episódio. 

Depois desta expedição ao sul, Uni foi enviado às pedreiras de Hatnub para 

arranjar alabastro destinado a uma mesa de oferendas para o complexo da pirâmide real. 

                                                                 
41 ROCCATI, La Littérature Historique sous l’Ancien Empire Égyptien, p. 265. 
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Nessa expedição construiu um barco em madeira de acácia de 60 côvados de 

comprimento. Segundo a inscrição que a assinala, foi ajudado pelos chefes núbios, o 

que significa que a Baixa Núbia estava submetida ao Egipto.  

 

«Sua majestade enviou-me para escavar cinco canais no Sul e construir três 

barcos de carga e três barcos (à vela) em madeira de acácia de Uauat. Então os chefes 

núbios de Irtjet, Uauat e Medja abateram as árvores e cumpri a (minha missão) em um 

ano somente. Os barcos foram lançados e carregados com grandes blocos de granito. Eu 

(terminei) então (a escavação) dos cinco canais».42 

 

Ao lermos o texto de Uni apercebemo-nos de dois acontecimentos importantes 

do reinado de Merenré43, quer a ajuda fornecida pelos chefes núbios no abate das 

árvores, quer o carregamento de granito rosa de Assuão perto de Uauat, bem como do 

diorito e do granito cinzento retirados das pedreiras de Medja para a construção da 

pirâmide de Merenré em Sakara, indicam-nos a submissão da Baixa Núbia ao Egipto e 

da paz existente entre os dois povos.  

Contudo, dois sinais indicam-nos que nos finais da V dinastia a relação entre a 

Núbia e o Egipto estava decadente. A exploração das pedreiras de diorito a norte de Abu 

Simbel cessaram com o rei Isesi e o último rei a ter contactos com Buhen, na segunda 

catarata, parece ter sido Neferirkaré Kakai44. Referindo de novo Jean Vercoutter45, 

também Teti e Pepi I não se interessaram muito pela Núbia. Os mercenários núbios do 

exército de Pepi I tinham sido recrutados por Uni. Os trabalhos deste último na zona da 

primeira catarata, onde foi buscar pedra para a edificação da pirâmide de Merenré, e a 

campanha na Núbia, marcam o início de uma nova fase activa contra a África. Foi 

criado o cargo político e económico de «governador do Sul», cujo detentor era 

responsável pela defesa da fronteira meridional do Egipto, pela organização das trocas 

comerciais e pela circulação das mercadorias.  

Na VI dinastia, o único objectivo dos monarcas que a constituíram foi a gestão 

do vale do Nilo e, sobretudo, implementar no Sul do país esta nova organização. A 

                                                                 
42 VERCOUTTER, L’Egypte et la vallée du Nil, p. 330. 
43 Ibidem 
44 Ibidem. 
Valbelle é de opinião contrária em relação ao interesse destes reis pela Núbia, e diz que a biografia de Uni 
é um testemunho da penetração progressiva tanto na Baixa Núbia como na Alta Núbia, afirmando ainda, 
que esta actividade se manteve até ao reinado de Merenré. VALBELLE, Histoire de L’État pharaonique, 
p. 95.   
45 VERCOUTTER, L’Egypte et la vallée du Nil, p. 330. 
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exploração dos desertos vizinhos foi confiada aos governadores provinciais, que 

deveriam ser agentes dos soberanos nesses territórios. A maioria destas rotas desérticas 

encontrava-se fundamentada no início dos trilhos que levavam, uns aos oásis líbios, 

outros ao mar Vermelho, de onde se embarcava para o Punt, para as minas e para as 

pedreiras do deserto oriental, outros ainda, levavam à primeira catarata do Nilo, junto à 

entrada para a Núbia. Sob o novo quadro de desenvolvimento das missões, as pedreiras 

eram confiadas a funcionários escolhidos, que normalmente as exploravam pela ocasião 

dos preparativos das festas jubilares dos reis, para as quais eram necessárias enormes 

quantidades de estátuas e ainda durante a construção dos seus complexos funerários. A 

confirmação destes acontecimentos são as biografias destes grandes senhores de 

Elefantina que se encontram gravadas nas paredes dos seus túmulos e constituem a mais 

rica documentação sobre o princípio da conquista da Núbia e sobre as viagens 

realizadas em busca de produtos raros e exóticos. Descrevem com rigor o desejo dos 

reis desta dinastia em obter ouro, marfim, ébano e outros artigos da África Negra, 

enviando missões entregues a homens da sua confiança. 

Merenré encarregou um dos governadores de Elefantina, chamado Iri, de abrir 

cinco canais através dos rápidos da primeira catarata, a fim de facilitar a navegação 

entre o Alto Egipto e a segunda catarata, permitindo também um melhor controlo da 

Baixa Núbia e no desejo de abrir novas vias de comunicação entre o país de Iam e 

Elefantina, Merenré envia de novo Iri e o seu filho Herkhuf por várias vezes a este país 

longínquo.  

A história de Herkhuf, sob os reinados de Merenré e de Pepi II, decompõe-se 

em quatro episódios, três referindo-se a viagens e outro é o decreto real, datado do ano 2 

do reinado do jovem rei Pepi e reproduzido no túmulo deste explorador. Estas missões à 

Núbia incluem uma expedição ao país de Punt que ocorreu sob o reinado de Merenré. A 

primeira viagem durou sete meses e serviu para reconhecer a rota que conduzia ao país 

de Iam (Kerma) mas o traçado deste percurso não nos é indicado. A segunda viagem ao 

país de Iam termina com uma grande quantidade de produtos exóticos cuja natureza não 

nos é revelada. Na terceira viagem, Merenré ordena a Herkhuf que parta para Iam. O 

explorador segue a rota dos oásis, deixando o vale do Nilo por altura de Abido até 

chegar a Kharga e depois seguindo para sul, no que hoje se chama de Darb al-Arbain46. 

A escolha deste caminho foi propositada por causa do conflito entre o governador de 

                                                                 
46 Fica situado perto da fronteira norte da Núbia com o Egipto e era um ponto de paragem na «Rota 
quarenta dias». VALBELLE, Histoire de l’État pharaonique, p. 92.  



 

 

26 

Iam e as tribos líbias. Herkhuf consegue fazer um aliado, opondo-se neste conflito aos 

interesses da Núbia. Depois disto, segue para sul acompanhado pelo governador de 

Kerma. Neste percurso enfrentam uma coligação dos governadores do Irtjet, Satju e 

Uauat, mas as suas forças combinadas impressionam a coligação que acaba por os 

escoltar depois de lhe terem oferecido presentes.   

Por morte de Merenré, Pepi II sobe ao trono com apenas 6 anos de idade, e 

durante a sua menoridade o Egipto ficou nas mãos da sua mãe, a rainha Ankhenesmeriré 

II. O segundo ano deste reinado foi marcado pelo regresso de Herkhuf, governador de 

Elefantina, da província de Iam que, como vimos, já tinha feito outras viagens à Núbia 

no reinado anterior. Desta expedição, a quarta deste explorador, trouxe consigo um 

grande carregamento de tesouros e um dançarino pigmeu47como presente para o jovem 

rei [ver p. 32]. Após uma mensagem de Herkhuf ao rei, falando do pigmeu, o soberano, 

com apenas 10 anos de idade, ficou tão feliz que enviou uma carta ao explorador. 

Herkhuf ficou tão orgulhoso que fez gravar o seu conteúdo na fachada do seu túmulo: 

 

«Vem para norte para a corte imediatamente; ... e traz esse anão contigo da 

terra dos espíritos, que tu fazes viver, próspero e saudável, para as danças do deus, 

para satisfazer e alegrar o coração do rei do Alto e do Baixo Egipto, Neferkaré, que 

viva para sempre.  

Quando ele vier contigo no barco, nomeia pessoas de confiança, que 

manterás junto dele em cada lado do navio; toma cuidado para que ele não caia à água. 

Quando à noite ele estiver a dormir nomeia pessoas de confiança, que devem 

dormir ao lado dele na sua cabina; vigia-o dez vezes por noite. A minha majestade 

deseja ver esse anão mais do que os produtos do Sinai e do Punt.  

Se tu chegares à corte com esse anão vivo, próspero e saudável, a minha 

majestade vai fazer por ti uma coisa maior do que o que foi feito para o tesoureiro do 

deus Burded, no tempo de Isesi, de acordo com o desejo do coração da minha 

majestade por ver esse anão»48. 

 

Claire Lalouette49 sobre este documento diz-nos que os pigmeus eram 

encontrados muito ao sul da área normalmente frequentada pelos Egípcios. E pergunta a 

                                                                 
47 Os pigmeus eram muito apreciados na corte egípcia e alguns assumiram mesmo altos cargos. Os 
exploradores egípcios viam-nos dançar nas suas tribos ao nascer do Sol e pensaram tratar-se de criaturas 
solares; LALOUETTE, Au Royaume d’Égypte, p. 131.  
48 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, p. 161. 
49

 LALOUETTE, Au Royaume d’Égypte, pp.133. 
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autora: «Terá ido Herkhuf às regiões remotas dos pântanos de Bahr el-Ghazal?»50 Ou 

terá Herkhuf encontrado o pigmeu como prisioneiro das tribos com quem contactava 

habitualmente e que o tivessem trazido de tão longe? Segundo a opinião de Lalouette, 

com a qual concordamos, se for a última hipótese, traz-nos um recuo no tempo em 

relação às expedições africanas por parte dos Egípcios nesta época. Por outro lado, se 

for a primeira, pode explicar a existência de contactos entre o baixo vale do Nilo e a 

África equatorial. Se levarmos em conta que desde o rei Sahuré, se faziam viagens 

marítimas ao Punt, então poderemos pensar que foi possível fazê-las por terra, visto que 

reinava a paz entre o Egipto e a Núbia. Todavia, como o país de Iam ficava perto de 

Punt, pode ter servido de intermediário e assim Herkhuf terá trazido daí o pigmeu, como 

afirma Jean Vercoutter51. 

Estas expedições, por vezes, tinham também o seu lado perigoso. Temos o 

exemplo do episódio de Sebni decidido a resgatar o corpo de seu pai, Mekhu, 

governador de Assuão, que foi morto numa missão ao sul da segunda catarata do Nilo. 

A história da sua vida foi mandada esculpir pelo seu filho nas paredes do seu túmulo; 

avisado da morte do pai, parte de Assuão com um pequeno exército levando cem burros 

carregados de produtos diversos. Lidando com as tribos indígenas, consegue trazer o 

corpo. De regresso a Assuão, enviados do rei Pepi II, avisado da sua caridosa viagem, 

aguardam-no tendo com eles os produtos necessários ao embalsamento, oferecidos pelo 

rei.  

 

«Então chegou o capitão do navio, Intef, e o superintendente de ... Behkesi, 

para dar a informação de que o companheiro único, e sacerdote ritualista Me[khu] 

[estava morto]. 

[Então eu levei] um exército da minha propriedade, e 100 burros comigo, 

levando unguentos, mel, roupas, óleo, e ... em cada saco, a fim de formar os presentes 

para esses países [e eu saí para] esses países dos pretos.  

[Eu enviei] pessoas que estavam na fronteira, e escrevi cartas para dar a 

informação de que eu tinha vindo para levar o meu pai, de Uauat e Utheth. 

Pacifiquei esses países ... nos países de ... o nome do qual é Mether. 

[carreguei] o corpo deste companheiro único sobre um burro, e levei-o com o meu 

                                                                 
50 Bahr el-Ghazal é uma região do oeste do Sudão do Sul. O seu nome vem de um curso de água Bahr el-
Ghazal. 
51 VERCOUTTER, L’Egypte et la vallée du Nil, p. 341. 
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exército. Fiz um caixão... eu trouxe ... a fim de trazê-lo para fora desses países. Nunca 

enviei ... ou qualquer caravana de pretos ... Fiquei muito agradecido. 

Desci para Uauat e Uthek e [enviei] o intendente real Iri com duas pessoas 

da minha província porque..., que trazia incenso, tecidos… côvados de comprimento, 

um dente de elefante, a fim de dar informações que a melhor vinha escondida e era de 

6 côvados de comprimento, e que trouxe o meu pai e todo o tipo de presentes destes 

países»52. 

 

Para acalmar a revolta de algumas tribos que se dedicavam à pilhagem das 

caravanas, Pepi II enviou uma expedição para o sul, cujo comando foi entregue a um 

nobre de Elefantina, Pepinakht, com o título de «intendente dos países estrangeiros». No 

seu túmulo em Elefantina encontra-se gravada a história das suas expedições:  

 

«A majestade do meu senhor enviou-me a fim de controlar o país de Uauat e 

o de Irtjet; eu agi com o louvor do meu senhor. Eu matei um número importante de 

pessoas, de filhos de chefes e de comandantes experimentados. Eu trouxe para a corte 

um grande número de prisioneiros vivos, enquanto eu, homem de valor, estava à 

cabeça de um exército numeroso e possante. O coração do meu senhor estava 

“repleto” de mim depois de cada missão para as quais ele me despachava.  

Então a majestade do meu senhor mandou-me a fim de pacificar estas 

regiões. Eu agi para louvor do meu senhor, sendo extremamente eficiente. Eu trouxe 

em paz para a corte dois chefes desses países, assim como bovinos e caprinos vivos, 

bem como os filhos dos dois chefes e de dois comandantes que os acompanhavam, por 

causa do que tinham feito os chefes do Sul – porque eu era bom e vigilante a cumprir 

o desejo do meu senhor»53.     

     

Uma destas histórias narra o resgate do corpo de Anankhet, para o qual foi 

necessário construir um barco que os levasse ao Punt:  

 

«A majestade do meu senhor enviou-me contra o país dos Aamu54 a fim de 

resgatar o corpo do companheiro único, chefe dos marinheiros, o condutor da 

                                                                 
52 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, pp. 166-167. 
53 LALOUETTE, Au Royaume d’Égypte, pp.133-134. 
54 Os Aamu são nómadas conhecidos como «asiáticos» pelos antigos Egípcios. Viviam nos desertos do 
Sinai e do Neguev. Em termos mais gerais, refere-se aos nómadas do Norte, incluindo partes do Delta do 
Nilo ou os Líbios. Este termo é traduzido por egiptólogos como «asiáticos», normalmente localizados na 
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caravana, Anankhet, que estava a construir um navio para regressar ao país de Punt, 

quando os Aamu, habitantes das areias, o assassinaram assim como a um grupo 

armado que estava com ele … Com o exército que me acompanhava, eu fiz um 

massacre entre eles»55. 

 

Segundo Claire Lalouette56 talvez tenha sido a partir deste momento que se 

favoreceu a navegação directa entre o Mediterrâneo e o mar Vermelho, através dos 

braços do Nilo e pelos canais navegáveis, que foram limpos e aprofundados. Em Mênfis 

construíam-se os barcos e daí partiam em direcção ao Punt, por via fluvial e marítima. 

Também de Biblos se partia para o Punt, o que evitava o transporte da madeira até 

Mênfis. Esta região era sem dúvida conhecida dos Egípcios por intermédio das 

caravanas que traziam os produtos preciosos deste país e pelas viagens marítimas já 

realizadas no reinado de Sahuré. Mas ir ao Punt nesta época acarretava muito esforço e 

despesa, era necessário levar água, víveres, bois necessários à construção de navios e 

mercadoria que devesse servir de moeda de troca. Contudo, levando em conta que nesta 

altura já se navegava para esta zona através do mar Vermelho, então o pigmeu que 

Herkhuf trouxe para o rei, veio de lá e não por intermédio de outra qualquer tribo. 

Quanto à política externa dos reis da VI dinastia, a sua preocupação 

fundamental eram os beduínos de Leste. Mas foi a fronteira sul que mais apreensão lhes 

causou devido à agitação de tribos não pacificadas. Por isso, estes soberanos enviaram 

para as fortalezas do sul como Elefantina ou Buhen, altos funcionários da sua confiança, 

cujos nomes apareceram gravados em vasos de pedra e em relatórios que mantinham 

com os seus homólogos estrangeiros. Em Kerma foi descoberto um lote de vasos 

egípcios, na cidade e no cemitério. Estes vasos, uma estela e um espelho não só 

confirmam o comércio referido nos textos biográficos que os governadores gravavam 

nos seus túmulos, como a presença regular dos Egípcios nesta região e a adopção da 

escrita egípcia, encontrada nos nomes egípcios adoptados por núbios cuja educação foi 

realizada na corte. O uso de tijolos de barro como método de construção é outro traço 

evidente de aculturação e da presença egípcia57.  

                                                                                                                                                                                            

região de Auaris. Os Hicsos, que ocuparam o Delta e o Médio Egipto, eram compostos principalmente de 
Aamu, DAVID, «Asiatics-Aamu», em A Biographical Dictionary pf Ancient Egypt, p. 23.  
55

 LALOUETTE, Au Royaume d’Égypte, p. 135. 
56

 LALOUETTE, Au Royaume d’Égypte, p. 135. 
57 VALBELLE, Histoire de L’État pharaonique, p. 95. 
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As relações do Egipto com os seus vizinhos são todas de ordem comercial e 

cultural. Os combates foram com tropas indígenas ao longo da penetração progressiva 

do Egipto na Baixa Núbia e mais tarde na Alta Núbia. Os reis da VI dinastia, 

nomeadamente a partir de Merenré, seguiram uma política enérgica de intervenção no 

sul, que fornecia ao Egipto imensas riquezas, mas subsiste um enigma em relação à 

actividade militar existente no reinado de Pepi II. Havia evidências que os habitantes da 

Baixa Núbia eram hostis às regras estabelecidas pelos Egípcios. Isto explicaria que ou 

estas populações eram descendentes dos núbios do «Grupo A», regressados ao país dos 

seus ancestrais depois da chacina feita pelos reis da I e IV dinastia, ou, se estas 

populações pertencessem ao «Grupo C», tinham reocupado a Núbia nos finais do 

Império Antigo. Esta última hipótese justifica, de acordo com Jean Vercoutter58, o 

elevado número de expedições militares para pacificar o território. Pode também 

explicar o desvio feito por Herkhuf na sua terceira viagem a Iam, que passava por uma 

rota do deserto para evitar as regiões perigosas do Uauat e de Irtjet.  

Outro factor a considerar é a alteração climática, que pode estar também na 

origem da vinda destes grupos para a Baixa Núbia. A escassez de humidade que se fazia 

sentir nas estepes, quer ocidental, quer oriental, fazia aproximar os nómadas e os 

seminómadas do vale do Nilo. A Baixa Núbia pode ter sido repovoada pelas populações 

do «Grupo C», na consequência deste fenómeno. Mas, sendo descendentes do «Grupo 

A», conservaram as tradições de intercâmbio com o Egipto e iriam posteriormente 

servir de intermediários entre a África e a civilização egípcia e as culturas do mar 

Mediterrânico. Segundo dados arqueológicos, a partir de cerca de 2300 a. C. esta 

população dividiu-se em numerosas famílias aparentadas, mas cada uma delas com a 

sua própria cultura material, como a cerâmica, armas e ferramentas e os seus próprios 

ritos funerários, tendo habitado entre Assuão e Batn el-Hagar59. Ao manterem o estreito 

contacto com o Egipto ajudaram a difundir as técnicas egípcias aos povos do Sul.  

O longo reinado de Pepi II termina aparentemente no meio de grande 

desordem. O rei lentamente vai perdendo o controlo das províncias do Alto Egipto em 

favor dos grandes senhores que querem eles próprios construir os seus túmulos na sua 

província, facilitando a descentralização do poder. O Império Antigo chega ao fim 

                                                                 
58

 VERCOUTTER, L’Egypte et la vallée du Nil, p. 338. 
59 Batn el-Hagar é um grupo de ilhotas de granito, que ocupa o rio, tornando-o impraticável à navegação 
por mais de cem quilómetros. Era chamado de «A barriga de pedra», preenchido com rápidos de água 
branca, galhos e pedras escondidas e cercado por terrenos baldios; ADAM e VERCOUTTER, «A 
importância da Núbia: um elo entre a África central e o Mediterrâneo», pp. 227-228.  
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quase após a morte deste monarca, iniciando-se um período de anarquia, à qual se 

juntaram as transformações climáticas que se fizeram sentir também no Egipto e que 

afectaram  as inundações nilóticas anuais, numa altura em que este país começa também 

a ser invadido pelos nómadas vindos do lado oriental.  

As relações comerciais entre o Egipto e a Núbia foram interrompidas. No 

entanto, alguns factos comprovam alguma continuidade das relações entre estes povos: 

uma inscrição na parede do túmulo do governador de Edfu narra o envio de cereais para 

Uauat com o propósito de evitar a fome; soldados núbios prestaram auxílio importante 

nas batalhas travadas no Médio Egipto neste período de anarquia (Primeiro Período 

Intermediário); modelos de madeira pintada encontrados num túmulo em Assiut 

representando arqueiros núbios mostram a importância que os Egípcios atribuíam a 

estes soldados nesta época60.  

 

 

1.3. O IMPÉRIO ANTIGO E OS SEUS VIZINHOS DO SUL VISTOS 

ATRAVÉS DA LITERATURA 

 

Segundo reza a tradição terá sido Imhotep, famoso vizir do rei Djoser da III 

dinastia, o primeiro a escrever um texto literário61. A escrita até aí utilizada servia 

apenas a documentos administrativos. No início da III dinastia a escrita já se encontrava 

aperfeiçoada o suficiente de forma a ser utilizada para as instruções que serviam à 

organização e distribuição de tarefas, pelo que hoje podemos contar com estes 

documentos em registos de expedições, cartas e biografias que são úteis para o estudo 

da história do Egipto deste período. Esta documentação não existe apenas em papiros, a 

sua maior parte encontra-se gravada na pedra, nos túmulos dos altos funcionários, como 

foi referido acima. Muitos destes textos falam-nos de outros povos com quem os 

Egípcios se relacionavam.  

Ao longo do ponto 1 deste capítulo falámos de biografias e relatórios de 

viagens, que nos referem com bastante precisão os países estrangeiros e os povos 

localizados ao sul do Egipto. Neste ponto apenas nos vamos debruçar sobre aqueles que 

nos falam das relações entre o Egipto e a Núbia e mesmo dos que tratam de povos mais 

                                                                 
60 ZAYED e DEVISSE, «Relações do Egipto com o resto da África», p. 106; GARDINER, Egypt of the 
Pharaohs, p. 121. 
61 CARREIRA, Literatura do Egipto Antigo, p. 39. 
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ao sul. Serão apreciadas duas biografias – a biografia de Uni e a de Herkhuf - e uma 

estela, a Estela da Fome.  

 

1.3.1. Biografia de Uni 

 

Uni, comandante das tropas de Pepi I, e depois colocado ao serviço do rei 

Merenré, herdeiro de Pepi, conta-nos, no estilo próprio da sua época, que levou uma 

vida muito rica. O que narra sobre as suas expedições esclarece-nos como era 

constituído e como agia o exército egípcio no Império Antigo; como se extraía o 

material das pedreiras mais importantes. A narrativa das suas viagens à Núbia precede a 

de outros funcionários de Elefantina e revela a política que o rei Merenré desenvolveu 

para sul. Outro testemunho contemporâneo deste é a expedição de Herkhuf, que de que 

falaremos mais à frente. A riqueza de informação e a habilidade com que o texto é 

escrito fazem dele um monumento literário único. Esta biografia encontra-se gravada 

num bloco de calcário que fez parte de uma parede na mastaba de Uni em Abido. 

Todavia, não vamos vê-la na totalidade, pois iremos abarcar apenas as partes 

respeitantes à zona a sul do Egipto.  

 

[…] 

 «Sua majestade expulsou os Aamu que habitavam as areias, depois de ter 

reunido uma expedição numerosa de todo o Alto Egipto, do sul de Elefantina, ao norte 

da província de Tepihu, do Baixo Egipto, das (suas) duas administrações inteiras, de 

Sedjer e de Khensedjeru (= lugares fortificados?), núbios de Irtjet, núbios de Medja, 

núbios de Iam, núbios de Uauat, núbios de Kaau, da terra dos Tjemehu. Sua majestade 

enviou-me à cabeça desta expedição enquanto os príncipes, enquanto os tesoureiros do 

rei, enquanto os companheiros únicos da casa grande, enquanto os chefes e os 

governadores da corte do Alto e do Baixo Egipto, os amigos chefes dos estrangeiros, 

os chefes dos sacerdotes do Alto e do Baixo Egipto, os chefes das administrações 

estavam à cabeça das tropas do Alto e do Baixo Egipto, das casas e das cidades que 

eles governavam, dos núbios e das suas regiões»62. 

 

              […] 
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 ROCCATI, La Littérature Historique sous l’Ancien Empire Égyptien, p. 193. 
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«Sua majestade enviou-me a Ibhat63 para transportar o caixão dos vivos (que 

é) senhor da vida64, com a sua tampa, com o piramidion65 precioso e magnífico para a 

pirâmide “Merenré aparece em perfeição”, minha soberana (o). Sua majestade enviou-

me a Elefantina para transportar a porta falsa em granito rosa com a sua soleira, os 

blocos de vedação e os lintéis em granito rosa, para transportar as portas e lajes em 

granito rosa para a câmara superior da pirâmide “Merenré aparece em perfeição”, 

minha soberana (o)». 

 

[…] 

«Sua majestade enviou-me para escavar cinco canais no Alto Egipto, e 

construir três balsas e quatro barcaças em madeira de acácia de Uauat, enquanto os 

governadores dos países estrangeiros de Irtjet, Uauat, Iam, Medja forneciam a 

madeira. Eu fiz num só ano o lançamento (dos barcos) e o carregamento de granito 

rosa em grande quantidade, para a pirâmide “Merenré aparece em perfeição”»66.  

 

Quando escolhemos estes textos de entre outros, tivemos em vista a relação 

existente entre o Egipto do Império Antigo e a Núbia. Como vimos através desta 

biografia, o exército egípcio era constituído conforme as necessidades do recrutamento 

de homens, não só de todo o Egipto, mas também por mercenários angariados 

principalmente na Baixa Núbia. As madeiras para os sarcófagos e para os barcos 

também vinham da Baixa Núbia, e o granito rosa vinha de Assuão, zona que fazia 

fronteira com Uauat. Por outro lado, a leitura do texto permite concluir que havia uma 

situação de paz entre os dois povos, nomeadamente pelo episódio do fornecimento de 

madeira garantido pelos governadores dos países que constituíam a Baixa Núbia. 

 

 

 

                                                                 
63 Ibhat foi um ponto egípcio avançado a sudeste da segunda catarata. Segundo Breasted, Ibhat, é uma 
pedreira desconhecida situada nas proximidades de Assuão, onde foi encontrado granito preto. 
BREASTED, Ancient Records of Egypt, p. 148; DESROCHES-NOBLECOURT, Le Secret des temples 
de la Nubie, p. 35.  
64 Os sacerdotes embalsamadores consideravam o túmulo real como o «senhor da vida» e o caixão era 
chamado de mãe do defunto; ROCCATI, La Littérature Historique sous l’Ancien Empire Égyptien, p. 
154.  
65A pyramidion (pl. pyramidia) é a parte superior ou pedra angular de uma pirâmide egípcia, na 
linguagem arqueológica. Os antigos Egípcios chamavam-lhe benbenet na sua antiga língua, o que se 
assemelha a pirâmide como um todo com a pedra benben sagrada. 
66

 ROCCATI, La Littérature Historique sous l’Ancien Empire Égyptien, pp. 196-197. 



 

 

34 

1.3.2. As viagens de Herkhuf 

 

A inscrição que narra as viagens de Herkhuf é uma das mais famosas 

autobiografias do Império Antigo. Gravada na pedra no seu templo, encontra-se 

presentemente em muito mau estado de conservação. Herkhuf, contemporâneo de Uni, 

serviu sob os reinados de Merenré e Pepi II. Tal como Uni, foi governador do Alto 

Egipto e deixou-nos a história de três expedições à Núbia. Estes relatos, bem como os 

anteriores, compõem um importante documento sobre a história egípcia. A estas 

descrições Herkhuf junta o texto da carta que lhe foi enviada por Pepi II.  

Estas linhas são caracterizadas por um estilo seco e concreto, de uma 

originalidade absoluta, que nos fornecem informações preciosas sobre a Núbia e sobre 

as relações comerciais com o Egipto à volta do ano 2300 a. C. Outros dados importantes 

nestes textos são a identificação do país de Iam (Kerma); as rotas escolhidas por 

Herkhuf nas suas viagens e a duração destas, que nos dão a conhecer o raio de acção do 

poder egípcio no exterior. Segundo Roccati67, o que se sabe actualmente sobre este 

reino de Iam é que ficava situado na fértil região de Dongola68, onde séculos mais tarde 

se veio a desenvolver a cultura de Kerma e o reino de Kuch. Isto explica a semelhança 

dos produtos importados desta zona com os trazidos de Punt, que devia situar-se na 

mesma latitude, para onde se ia através do mar Vermelho.  

 

1.3.2.1. Primeira viagem de Herkhuf  

 

«A majestade de Merenré, meu senhor, enviou-me com o meu pai, o amigo 

único, o sacerdote leitor Iri, ao país de Iam, para conhecer o caminho desta região 

[…]»69. 

 

 

 

 

                                                                 
67 ROCCATI, La Littérature Historique sous l’Ancien Empire Égyptien, p. 200. 
68 Região que engloba as terras situadas entre a terceira e a quarta catarata do rio Nilo. Wilkinson diz 
tratar-se de uma terra provavelmente ao sul do Egipto que pode ser identificada como Kerma. «Yam» em 
Dictionary of Ancient Egypt, p. 264; Também Desroches-Noblecourt alude que o país de Iam se 
localizava muito a sul, onde se iria implantar a civilização Kerma e o reino de Kuch. Le Secret des 
temples de la Nubie», p. 36; Valbelle situa o país de Iam em Kerma. Histoire de l’État pharaonique, 
p. 92. 
69 ROCCATI, La Littérature Historique sous l’Ancien Empire Égyptien, p. 204. 
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1.3.2.2. Segunda viagem de Herkhuf 

 

«Sua majestade enviou-me uma segunda vez, sozinho. Fui pela estrada de 

Elefantina e desci ao país de Irtjet: (que se chamava) Mekher, Tererez, Irtjetj, em oito 

meses. Fui lá e trouxe produtos dessa região em grande quantidade, (produtos) que 

nunca antes tinham sido trazidos para o Egipto. Mas eu desci até chegar à casa do 

governador de Satju e de Irtjet, depois de ter alcançado esses mesmos países 

estrangeiros. Nunca me ocorreu que lá tinha estado um amigo, governador dos 

estrangeiros, e que tinha ido ao Iam antes de mim»70. 

 

1.3.2.3. Terceira viagem de Herkhuf 

 

«Sua majestade enviou-me ainda, pela terceira vez, a Iam. Foi pela rota do 

oásis que saí da província tinita, e encontrei o governador de Iam caminhando para o 

país dos Tjemehu71, para esmagar os Tjemehu pelo oeste. 

 […]  

[Desci em Imaau (?)]72, que fica ao sul de Irtjet, basicamente em Satju, e 

encontrei o governador de Irtjet, Satju e Uauat. Mas eu desci com trezentos burros 

carregados de incenso, ébano, óleo hekenu73, grãos sat, peles de pantera, dentes de 

elefante, boomerangs, todas coisas belas e de valor, dado que o governador de Irtjet, 

Satju e Uauat viu a força das tropas de Iam, que vieram comigo à corte, com a 

expedição enviada por mim […]»74. 

 

1.3.3. A carta que o rei Pepi II enviou a Herkhuf 

 

Uma quarta viagem de Herkhuf ao país de Iam apesar de não estar relatada 

com detalhes, diz-nos que Herkhuf enviou uma mensagem ao jovem rei Pepi II 

                                                                 
70

 ROCCATI, La Littérature Historique sous l’Ancien Empire Égyptien, pp. 204-205. 
71 Tjemehu é uma das tribos Líbias que se distinguem nos registos egípcios. DAVID, «Tjemehu», em A 
Biographical Dictionary of Ancient Egypt, p. 155. 
72 Segundo Desroches-Noblecourt, as indicações precisas transmitidas por Herkhuf permitem-nos situar a 
região de Imaau entre Aniba e El-Derr sobre as duas margens do rio. DESROCHES-NOUBLECOURT, 
Le Secret des temples de la Nubia, p. 39.  
73 Este óleo está identificado como óleo de bálsamo. 
74

 ROCCATI, La Littérature Historique sous l’Ancien Empire Égyptien, pp. 205-206; DESROCHES-
NOUBLECOURT, Le Secret des temples de la Nubia, p. 38.  



 

 

36 

anunciando o seu regresso e que lhe trazia de oferta pigmeu. Esta mensagem deu origem 

à carta que se segue:  

 

«Selo real. Ano 2, terceiro mês da estação da Inundação, dia 15. 

Decreto real para o amigo único, sacerdote leitor, chefe dos estrangeiros, 

Herkhuf.  

Tivemos conhecimento do conteúdo desta carta, que tu enviaste ao rei, ao 

Conselho, para informar que estás vindo em paz de Iam com a expedição que levaste 

contigo. Disseste nesta tua carta que trouxeste muitos produtos magníficos e belos, 

concedidos por Hathor, […] Disseste nesta tua carta que trouxeste um pigmeu do país 

dos habitantes do horizonte (no Leste) para as danças do deus, o qual é como o anão 

que trouxe o tesoureiro do deus Urdjededba do país de Punt no tempo de Isesi […]»75. 

 

As viagens de Herkhuf não se enquadram nas expedições militares mas sim em 

viagens de exploração geográfica em busca de novas rotas mais para Sul que 

proporcionassem ao Egipto a procura de novos produtos. Neste caso, o objectivo era 

chegar ao país de Iam, que como vimos atrás servia de intermediário entre o Egipto e a 

África Negra. Terá sido deste país que Herkhuf trouxe o pigmeu? Ou Herkhuf terá 

mesmo chegado ao país de Punt, terra de origem dos pigmeus, através do último 

percurso efectuado? Até agora não existem respostas concretas sobre este assunto. 

Todavia, sabemos pela biografia de Pepinakht das expedições punitivas ao sul da 

primeira catarata onde os povos do «Grupo C» se instalaram o que não garantia muita 

segurança.  

 

1.3.4. A estela da fome ou estela de Sehel 

 

O texto foi gravado num bloco de granito perto da primeira catarata, na ilha de 

Sehel, descreve os sete anos de fome que grassou no Egipto, no reinado de Djoser, rei 

da III dinastia, por volta do ano 2500 a. C.76 [ver fig. 10].  

Na parte superior da estela é possível observar a representação de três deuses: 

Khnum, Satet e Anuket77. Em frente deles encontra-se o rei Djoser ofertando-os. Estes 

                                                                 
75

 ROCCATI, La Littérature Historique sous l’Ancien Empire Égyptien, pp. 206-207. 
76 SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, p. 386.  
77 Khnum, Satet e Anuket, formavam a tríade de Elefantina ou de Abu. Anuket ou Anukis (nome em 
grego) era a deusa da ilha de Sehel e de toda a região da primeira catarata. Satet ou (em grego, Satis) era a 
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três deuses eram importantes na região próxima da ilha de Elefantina, formando uma 

tríade. Esta inscrição foi atribuída a Ptolemeu V que a fez gravar por volta do ano 187 a. 

C. mas o texto refere-se a acontecimentos que teriam tido lugar na época do rei Djoser.  

Segundo o texto, Djoser encontrava-se no seu palácio, perturbado por 

sentimentos de tristeza profunda. Uma seca tinha-se abatido sobre o Egipto nos últimos 

sete anos, o que fazia com que o Nilo não transbordasse e depositasse nas terras o lodo 

que as fertilizava e que permitia a prática agrícola. Tentando obter alguma resposta para 

a situação de calamidade, Djoser pede ajuda aos sacerdotes de Imhotep, o seu vizir, que 

investigam nos arquivos do templo de Tot em Hermópolis. Um sacerdote informa o rei 

que o Nilo era controlado pelo deus Khnum na ilha de Elefantina. «O deus está irado e 

por esta razão não permite que as águas do Nilo circulem». Djoser manda realizar 

oferendas, como forma de tentar aplacar o deus. Na noite seguinte o rei teve um sonho 

no qual viu Khnum, que lhe prometeu um fim para a fome. O rei decide emitir um 

decreto a favor de Khnum, no qual oferece ao templo do deus em Elefantina a região 

compreendida entre Assuão e Takompso, com todas as suas riquezas.  

 

«Ano 18 do reinado do Hórus Netjerikhet, o rei do Alto e do Baixo Egipto: 

Netjerikhet, o Hórus de ouro: Djoser, sob a autoridade total, do nobre e governador 

das províncias do Sul, supervisor dos núbios em Elefantina, Mesir. Este decreto real 

foi criado por ele para vos informar:  

«Eu estava desanimado no meu trono e a corte estava de luto […] 

Há uma cidade no meio das águas da inundação. A inundação rodeia-a. 

Elefantina é o seu nome. É a primeira das primeiras. É a primeira província adjacente 

de Uauat. Baluarte de terra de celestial altura, é o trono de Ré quando ele molda a vida 

antes de todos. […] 

O seu templo está aberto para sudeste, para que todos os dias Ré se elevasse 

perante ele. No seu lado sul as suas águas corriam por entre os blocos que eram uma 

parede permanente contra os Núbios. Uma cadeia de montanhas são o seu alicerce a 

leste, com todos os tipos de pedras preciosas e pedreiras de pedras rijas, e úteis para 

construir todos os templos do Alto e do Baixo Egipto, junto com os recintos dos 

                                                                                                                                                                                            

esposa de Khnum e mãe de Anuket. Estes três deuses estão muito ligados à Núbia. SALES, As 
Divindades Egípcias, uma chave para a compreensão do Egipto antigo, pp. 292, 301. 
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animais sagrados, e os túmulos reais, e as estátuas que se colocam nos templos e 

santuários […]»78. 

 

Verificamos ao longo deste capítulo que as relações do Antigo Egipto no 

período do Império Antigo com a Núbia, dizem respeito não só às trocas comerciais, 

mas principalmente à exploração mineira e procura de novos caminhos para chegar mais 

a sul, bem como à exploração humana por parte dos Egípcios em relação aos Núbios. 

Devido à boa fama dos archeiros núbios, estes foram incansavelmente procurados pelos 

generais Egípcios, alinhando nos contingentes egípcios, quer por gosto próprio, quer 

pela força [ver fig. 38].  

As várias rebeliões existentes na Baixa Núbia foram de imediato sanadas 

devido à política externa dos reis egípcios. A construção das primeiras fortalezas 

egípcias na Núbia fizeram o seu aparecimento ao longo deste período, sendo mais tarde 

alargadas ou reconstruídas no Império Médio. Os primeiros poços de água foram 

abertos e fizeram-se também as primeiras viagens marítimas para o Punt. Abriram-se os 

primeiros canais de passagem nas cataratas para facilitar a passagem dos barcos, 

facilitar o comércio e as expedições militares.   

Assistimos, assim, a uma ambição por parte dos Hórus egípios em relação à 

Núbia. O gosto pela conquista de novas terras para sul já se havia implantado nesta 

altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
78 SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, pp. 386-391. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1. O IMPÉRIO MÉDIO E A SUA REPERCUSSÃO NA NÚBIA 

 

A restauração da ordem perdida com o Primeiro Período Intermediário viria a 

ser estabelecida com o quarto rei da XI dinastia, Mentuhotep II, que iniciou o Império 

Médio por volta do ano 2065 a. C. Todos os reis deste período iriam empenhar-se no 

restabelecimento das instituições do Império Antigo que o período precedente tinha 

destruído.  

A debilidade do Egipto levou a um retrocesso da sua influência na Baixa 

Núbia, que se tornou praticamente independente e onde se instalou, por volta do ano 

2300, a cultura do «Grupo C»79, civilização indígena que viria a dominar durante perto 

de sete séculos. Infelizmente, desta cultura restam poucos vestígios e nada se sabe 

destes povos pastores. Vindos das estepes do Sudoeste, de onde foram expulsos pela 

seca, faziam-se sepultar em túmulos, muito rústicos, nos primeiros tempos, que se 

foram tornando mais elaborados com o passar dos anos. Construídos com pedras e de 

forma cilíndrica com a parte superior plana, recebiam o defunto e os seus objectos 

pessoais – amuletos e jóias. Os vasos de oferendas eram postos no exterior, voltados 

para leste, onde por vezes se encontrava uma capela para o culto. Junto com a cerâmica 

vermelha de bordos negros, que é uma continuidade do «Grupo A», surge uma bela 

olaria com motivos geométricos entalhados.  

A progressiva seca do Saara tinha feito desaparecer há muito os elefantes e a 

Baixa Núbia, por volta do ano 2000 a. C. já não era um país rico como no milénio 

anterior. Os rebanhos de bois de chifres compridos dos nómadas do «Grupo C» eram 

cada vez mais conduzidos para leste, à procura de humidade, pela via natural do Uadi 
                                                                 
79 O «Grupo C» era uma cultura na antiga Núbia. Sem qualquer referência à população que o constituía, 
George Reisner, atribuí-lhe uma letra. O «Grupo C» distingue-se dos outros grupos A e B, pela sua 
cerâmica e pelos seus túmulos. As origens deste Grupo são incertas. Alguns estudiosos vêem-no como a 
evolução dos grupos precedentes, mas outros pensam ser mais provável que o «Grupo C» tivesse vindo 
com os invasores ou migrantes talvez vindos do Saara que se misturavam com a população local. A sua 
população era constituída por agricultores e pastores seminómades. Eram considerados povos pacíficos 
devido à falta de armas nos seus túmulos. A comprovar esta passividade, foi a sua presença em todas as 
fortalezas construídas pelos Egípcios. Actualmente o que se sabe sobre este povo, vem das escavações 
feitas na Baixa Núbia. Na VI dinastia egípcia a Baixa Núbia era conhecida como uma série de pequenos 
estados. No Império Médio boa parte das terras pertencentes ao «Grupo C» na Baixa Núbia foram 
conquistadas pelos Egípcios. Este grupo desaparece ou funde-se com a civilização de Kerma, após a 
conquista da Núbia pelo faraó Tutmés I.  
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Allaki. Perante este enfraquecimento os Egípcios do Império Médio embrenharam-se 

mais profundamente para sul, em direcção às terras ricas e povoadas do país do Kuch, 

cuja capital (Kerma) ficava a setecentos quilómetros de Elefantina, pelo Nilo. A 

montante da segunda catarata havia o perigoso Batn El-Hagar. O acanhamento das 

margens obrigava as expedições militares a um avanço difícil e arriscado, por isso 

construíram-se aí fortalezas para controlar o movimento dos núbios na área. Ao sul da 

bacia de Dongola80, estendia-se a cultura de Kerma, tipicamente núbia, que se 

assemelhava com a do «Grupo C». Os dirigentes eram enterrados em túmulos de 

grandes dimensões. Nestes funerais faziam-se sacrifícios humanos.  

Depois da unificação do Egipto, os reis da XI dinastia fizeram tudo para 

restabelecer a sua influência na Núbia. Aliás, a cultura núbia estava presente entre as 

pessoas que os rodeavam, incluindo mulheres de pele escura e corpo tatuado, e em 

alguns artefactos, como os bonecos em forma de remo que eram sepultados com elas. A 

27 quilómetros a sul de Assuão encontra-se um grafito que mostra violentos combates e 

revela que a reconquista da Núbia tinha começado no reinado de Mentuhotep II:    

 

«Ano 41 do reinado (de sua majestade) Nebhepetré, veio o portador do selo 

real, único companheiro, tesoureiro-chefe, Kheti, nascido de Sitré, triunfante, e os 

navios para Uauat […]»81  

 

Mentuhotep III, seu sucessor, herdou um reino unido e tranquilo dedicando-se, 

por isso, às artes da paz. No entanto, nas paredes de um templo erigido em Deir El-

Ballas82, este rei gaba-se de ter reunido ao Egipto o país de Uauat e o oásis de Selima. 

Mentuhotep III enviou uma expedição naval à terra de Punt para obter mercadorias 

exóticas, incumbindo o funcionário Henu de chefiar tal expedição. Henu partiu da 

cidade de Copto com uma escolta de 3.000 homens e determinou a abertura de poços e a 

extracção de pedra no Uadi Hammamat, a vigilância sobre os beduínos hostis e ainda a 

construção de um navio, nas costas do mar Vermelho, para o transporte de resinas de 

mirra dessas terras distantes. Os blocos de pedra cortada eram para os santuários que o 

rei mandou construir em Elefantina, Abido e em outros lugares perto de Tebas. Henu 

regressou no oitavo ano do reinado carregando uma fortuna enorme em resina preciosa, 
                                                                 
80 Dongola era uma província da Alta Núbia que ocupava os dois lados do Nilo e era um centro da 
civilização núbia, como o demonstraram os achados arqueológicos.  
81 BREASTED, Ancient Records of Egypt, p. 206. 
82 Colónia egípcia situada no lado Oeste do Nilo a cerca de 45 quilómetros a norte da moderna Lucsor; 
SHAW, « Deir El-Ballas», em SHAW e JAMESON (dir.), Dictionary of  Archaeology, p. 196.  
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metal e madeiras raras. Mandou esculpir em pedra a sua própria epopeia marítima. 

Mentuhotep III enviou também Henu às minas de Uadi Hammamat:  

 

Expedição de Henu 

 

«[Meu senhor, vida, prosperidade], saúde! Enviou-me para expedir um navio 

para o Punt e trazer para ele mirra fresca dos chefes da Terra Vermelha, em razão do 

medo dele nas terras altas. Então eu saí de Copto por estrada, que sua majestade me 

ordenou. Não havia comigo um exército do sul do […] da província de Oxirrinco; o 

início foi até Gebelein; o fim foi até […], todos os cargos da casa do rei, aqueles que 

estavam na cidade e no campo, unidos, vieram atrás de mim. O exército […] abriu o 

caminho antes, derrubou os hostis ao rei, os caçadores e os filhos do planalto foram 

colocados como protecção aos meus membros. Cada organismo oficial de sua 

majestade foi colocado sob a minha autoridade. Eles relatavam mensagens para mim 

como um só comando, a quem ouvi muitas.  

Eu saí com um exército de 3.000 homens. Eu fiz o caminho de um rio, e da 

Terra Vermelha (deserto) um recinto de um campo, para quem eu dei uma garrafa de 

couro, um carro carregado com jarros de água e 20 pães para cada um de entre eles 

todos os dias. Os jumentos iam carregados com as sandálias […].  

Agora eu fiz 12 poços no mato, e dois poços no Idehet, 20 côvados 

quadrados em um, e 31 noutro. Eu fiz um outro no Iheteb, 20 por 20 côvados de cada 

lado […] 

Então cheguei ao mar Vermelho, depois que eu fiz este navio, e despachei-o 

com tudo, então fiz para ele uma grande oferta de gado, touros e cabras. 

Agora, depois do meu retorno a partir do mar Vermelho, eu executei o 

comando de sua majestade, e eu trouxe para ele todos os presentes, que eu tinha 

encontrado nas regiões da Terra dos Deuses. Voltei pelo Uadi Hammamat, eu trouxe 

para ele majestosos blocos, para as estátuas pertencentes ao templo. Nunca foi tirado 

nenhum bloco dali para a corte do rei; nunca qualquer confidente do rei foi enviado, 

desde o tempo dos deuses. Eu fiz isso por causa da grandeza de meu senhor, porque 

ele tanto me amou [...]»83. 

 

                                                                 
83

 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, p. 209. 
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Os reis da XII dinastia iriam dedicar-se à conquista da Núbia. Amenemhat I 

iniciou esta dinastia. As conquistas estenderam-se ao sul da Núbia e os exércitos 

egípcios reabriram as rotas das caravanas, submetendo as tribos nómadas de Medjai84 e 

de Uauat, atingindo a meio caminho entre Assuão e Buhen a cidade de Korosko, onde 

foi erigida uma estela vitoriosa.  

 

«Ano 29, do rei do Alto e do Baixo Egipto, Sehetepibré (Amenemhat I), que 

viva para sempre. Nós viemos vencer Uauat»85. 

 

O rei passou a capital para perto de Mênfis e deu-lhe o nome de Iti-taui, que 

significa «aquela que domina as Duas Terras»86. 

Senuseret I, seu filho e sucessor, seguindo os passos do pai, continuou a 

pacificar a Núbia. Com uma grande expedição guerreira, subiu o rio até à segunda 

catarata. Um certo Ameni, nobre da província de Orix que acompanhou o rei à Núbia, 

deixou relatado no seu túmulo, esta expedição:  

 

«[…] Atravessei o país de Kuch, naveguei para sul e atingi as fronteiras da 

terra. Recebi tributos; os meus louvores chegaram aos céus. Então sua majestade 

voltou são e salvo, tendo vencido os seus inimigos do país de Kuch. Eu segui-o, como 

um homem eficaz. Não houve baixas entre os meus soldados»87. 

                                                                                                                                                                                                                

 Oito anos depois desta diligência, Senuseret I envia novamente o seu exército 

para sul até à segunda catarata. Descendo mais para sul, o seu general Mentuhotep foi 

até Buhen onde instalou a nova fronteira egípcia. Aqui, Senuseret I mandou erigir uma 

estela comemorativa e construir uma fortaleza, tornando a Baixa Núbia numa província 

do Egipto. Kuch (Alta Núbia) foi explorado sobretudo pelo seu ouro, mas os Egípcios 

procuravam também ametista, turquesa, cobre e gnaisse88 para a joalharia e para a 

escultura. Após esta jornada, todo o exército egípcio, liderado pelo rei, assumiu uma 

posição na fortaleza de Buhen. De lá, o exército realizou uma - ou várias – campanha (s) 

mais ao sul, em pleno coração do país de Kuch. Confiando nos textos, não nos parece 

                                                                 
84 Os Medjai, descendentes dos grupos emigrados para o Egipto, foram utilizados pelos Egípcios como 
forças policiais. 
85 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, p. 228. 
86 BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista Árabe, p. 67. 
87 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, p. 251. 
88 Gnaisse é uma rocha metamórfica. Pode ter sido granito que a pressão e o calor modificaram.    
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que o rei tenha dirigido esta parte das operações. Teria ficado em Buhen, e confiado a 

liderança do seu exército ao general Montuhotep. Assumindo ser assim, podemos 

interpretar o texto de uma estela do Museu de Florença (2540): 

 

«O Hórus Ankhmesut, rei do Alto e Baixo Egipto, Kheperkaré nomeou-me 

como [emissário real?]. Ano 18, primeiro (mês) da estação da germinação (Peret), dia 

8, sob [a majestade do Hórus Ankhmesut], estendeu estas expedições, o rei do Alto e 

do Baixo Egipto, Kheperkaré [dotado de vida eternamente]. [Eu avancei para o sul?] 

destruindo as tropas [s] […] 

A sua vida está completa. [eu?] massacrei [...]; [eu coloquei] fogo nas [suas] 

tenda [s] [...] os seus grãos de cereal foram deitados ao rio.  

[Eu sou] alguém que obedece, que não transgride [as instruções do palácio?]. 

A inscrição termina com um juramento: (?) (também verdadeira) viu o filho de Ré, 

Senuseret (?), eu disse o que realmente aconteceu.»89. 

 

Os combates parecem ter sido de grande violência se analisarmos e 

acreditarmos nas frases que, apesar de incompletas, não deixam de ser uma menção 

muito explícita dos massacres, dos incêndios e da destruição de bens alimentares. 

Nesta estela pode-se observar o rei Senuseret I em frente ao deus Montu, 

senhor de Tebas, seguindo-se uma linha de representações convencionais das cabeças e 

dos ombros dos cativos, cujos corpos são substituídos pelos nomes das dez cidades 

conquistadas [ver fig. 11]. O texto regista as palavras do deus: 

 

«Eu trouxe todos os países que estão em Ta-seti (colocados) sob [tuas 

sandálias]»90. 

 

Daí em diante o Egipto controlou as ricas minas de ouro do Uadi Allaqui, a 

meio caminho entre o Nilo e o mar Vermelho. Sihathor, tesoureiro-assistente de 

Amenemhat II, registou com orgulho na sua estela funerária que obrigou os chefes do 

país das minas a lavarem o ouro, derrubados pelo medo do senhor das Duas Terras, indo 

até ele, na região de Abu Simbel, levar a sua produção: 

 

                                                                 
89 FAVRY, Sésostris Ier et le début de la XIIe dynastie, pp. 81-82. 
90

 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, p. 247. 
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«Eu visitei o país das minas (Sinai) quando era jovem, e forcei os chefes 

(núbios) a lavarem o ouro. Trouxe comigo malaquite, cheguei à Núbia dos pretos 

(Nehesy)91. Eu fui derrubando, pelo temor do senhor das Duas Terras; Eu vim até ele, 

eu percorri as suas ilhas, eu trouxe para ele os produtos»92. 

 

Mas, tanto Amenemhat II como o seu sucessor, Senuseret II, só se ocuparam 

mediocremente das terras do sul. No entanto, o funcionário Hapu93 conta numa 

inscrição que no ano 3 do reinado de Senuseret II, a mando deste percorreu a Núbia, 

para fazer inspecção às fortalezas de Uauat. A inscrição contém duas datas, fazendo 

referência, assim, à co-regência de Senuseret II com seu pai. Mostra também que os 

Egípcios faziam inspecções regulares às suas fortalezas, mas infelizmente apenas temos 

o registo desta do funcionário Hapu, numa rocha perto de Assuão:  

 

«Feita no ano 3, sob sua majestade o Hórus Sechemutaui (nome de Hórus de 

Senuseret II), correspondendo ao ano 35 sob sua majestade o Hórus Hekaenmaet 

(Amenemhat II). O […], Hapu veio, por ordem fazer uma inspecção nas fortalezas de 

Uauat»94. 

 

Senuseret III completa a conquista da Núbia. O seu nome ficou de tal forma 

ligado ao domínio deste país que, séculos mais tarde, foi adorado como deus protector 

dessas regiões conquistadas. No início do seu governo mandou abrir um canal nos 

rochedos da primeira catarata. A inscrição da ilha de Sehel, datada do ano 8 do reinado, 

fala em cento e cinquenta côvados de profundidade do canal. Esta obra teve o nome de 

«Belas são as vias de Khaukauré» (Senuseret III) e a sua utilização seria preciosa não só 

para as frotas de guerra, que iriam apoiar as quatro campanhas necessárias ao faraó para 

estabelecer o poder egípcio na Núbia, como também para permitir a passagem de barcos 

com mercadorias. A estela comemorativa apresenta o rei sentado perante a deusa 

Anuket, com a seguinte inscrição:  

 

                                                                 
91 Nehesy, ou Nehesiu, nome dado pelos Egípcios à população que habitava a Baixa Núbia, quase toda de 
raça e língua berbére bem como a maior parte da sua história e da do povo do Sudão. Em alguns 
contextos, o termo nehasiu refere-se especialmente aos núbios que viviam ao longo do rio em contraste 
com o medjaiu, que habitavam o deserto e que eram usados pelo Egipto como policias; GARDINER, 
Egypt of the Pharaohs, pp. 33-34. 
92 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, p. 274. 
93 VANDERSLEYEN, L’Égypte et la vallée du Nil, II, p. 79. 
94 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, p. 278. 
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«Eu fiz este monumento para Anuket, senhora da Núbia […], fazendo para 

ela um canal, cujo nome é “Belas são as vias de Khakauré”, que viva para sempre»95. 

 

Uma segunda estela for erigida pelo rei, mas desta vez sentado em frente da 

deusa Satet de Elefantina: 

 

«Ano 8 sob a majestade do rei do Alto e do Baixo Egito: Khakauré 

(Senuseret III) que viva para sempre. Sua majestade ordenou que se fizesse um novo 

canal chamado: «Belos são os caminhos de Khakauré que viva para sempre», quando 

sua majestade prosseguiu rio acima para derrubar o miserável Kuch. 

O canal tinha de comprimento 150 côvados; de largura 20; de profundidade 

15»96. 

 

Com o mesmo espírito de protecção e apoio, apanágio da XII dinastia, 

Senuseret III mandou construir em Chellal97 um muro em adobe dos dois lados da 

primeira catarata. Para proteger a passagem na segunda catarata, mandou edificar ainda 

uma sólida linha de fortalezas entre as quais as mais célebres são as de Buhen, 

Mirguissa, Semna e Kumna, fazendo desta região uma permanente possessão do Egipto, 

exceptuando-se o tempo em que o país das Duas Terras esteve parcialmente sob o 

controlo dos Hicsos. Em Semna, o rei mandou erguer uma estela comemorativa do seu 

domínio sobre todo o vale do Nilo, situado a jusante dessa cidade e marcando a 

fronteira sul.         

 

«Fronteira meridional estabelecida no ano 8, sob sua majestade do rei do 

Alto e do Baixo Egipto, Khakauré (Senuseret III), que viva para todo o sempre; para 

impedir que algum preto a transponha descendo a corrente [indo para norte], quer por 

terra, quer por barco, nem nenhum rebanho dos pretos, a não ser para o transporte dos 

animais: bois, cabras, carneiros, pertencentes aos pretos, que iam comerciar em Iken 

[Mirguissa] ou iam participar em qualquer embaixada – o que se pode fazer de melhor 

                                                                 
95 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, p. 291. 
96 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, p. 292. 
97 Chellal é uma pequena aldeia antiga, nas margens do Nilo, ao sul de Assuão, no Egipto. Foi a fronteira 
tradicional norte da região Núbia até ao Império Romano. Durante o período do antigo Egipto era uma 
área de pedreiras muito importante para a produção de granito. http://dictionary.sensagent.com/shellal/en-
en/.  
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com eles […], sem permitir todavia que qualquer barco dos pretos passasse Heh em 

direcção a jusante para sempre»98. 

 

Duas estelas, tão importantes como a primeira, foram erigidas em Semna e na 

ilha de Uronarti. A estela de Semna, comemorava a vitória final de Senuseret III sobre 

Kuch [ver fig. 12]:  

 

«No ano 16, terceiro mês da segunda estação sucedeu que a minha majestade 

levou a fronteira tão longe como os meus antepassados. Verifiquei aquilo que me 

havia sido dito […] Esses pretos não são pessoas dignas de respeito; são miseráveis e 

sem coragem. A minha majestade viu-os e isso não é nenhuma mentira. 

Eu capturei as mulheres deles, dominei os seus habitantes, fui até aos poços, 

destrui o seu gado, colhi ou queimei o seu trigo. Pela minha vida e por meu pai, digo a 

verdade: não há nisto nenhum exagero […] 

Agora, quanto a cada um dos meus filhos que mantiver essa fronteira, que a 

minha majestade traçou, é meu filho, nascido da minha majestade, e retrato de um 

filho que é campeão de seu pai e que mantém a fronteira daquele que o engendrou. 

Agora, aquele que não se bater por ela não será meu filho, não é nascido de mim 

[…]»99. 

 

Ao mesmo tempo que a fronteira sul ia sendo deslocada mais para baixo, por 

uma política de expansão, a fronteira nordeste que havia sido bastante fustigada pela 

invasão dos asiáticos era defendida por uma barreira conhecida como a «Muralha do 

Príncipe», constituída por uma série de fortalezas colocadas em pontos estratégicos. A 

dinastia seguinte reina num século confuso e o que se sabe dos vários reinados é 

insuficiente. Apesar das fortalezas a norte, invasores vindos de Leste apoderaram-se 

destas terras, fixaram-se na região do Delta e, de acordo com os textos, queimaram 

cidades, arrasaram templos e trataram as populações com brutalidade.  

Mesmo com a progressiva seca, o país de Uauat, continuava a ser uma região 

agradável. As chuvas deviam ser relativamente abundantes, como testemunham as 

regueiras para a saída das águas encontradas nas ruas das cidades fortificadas 

                                                                 
98 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, pp. 293-4. 
99 BREASTED, Ancient Records of Egypt, I, pp. 295-6. 
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egípcias100, ou as pinturas rupestres e as decorações da olaria que revelam abundância 

de rebanhos nas pastagens junto às margens do Nilo.  

Embora submetida à dura lei egípcia, a Baixa Núbia, protegida das incursões 

dos povos do Sul pela força das guarnições egípcias, conheceu a prosperidade. Esta paz 

egípcia coincidiu com o apogeu da civilização do «Grupo C», porque a presença militar 

e comercial não deixou de exercer influência sobre a cultura autóctone.  

A Senuseret III, sucede Amenemhat III, cuja actividade construtiva se estende 

por todo o Egipto mas especialmente ao Faium com a construção do grande canal de 

irrigação, continuando assim a obra de desenvolvimento agrícola. Constrói também no 

Sinai e na Núbia, onde reforça a fronteira em Semna e constrói um templo em Kuban, 

não hesitando em admitir trabalhadores estrangeiros101.  

 

 

2.2. O IMPÉRIO MÉDIO E AS FORTALEZAS DA NÚBIA  

 

Como temos vindo a mencionar, desde muito cedo que os reis egípcios 

mostravam interesse pelo território a sul da primeira catarata do Nilo. Não é por isso 

surpresa, que o primeiro forte egípcio tenha surgido nessa zona, na ilha de Elefantina.  

As fortalezas do Império Médio na Núbia eram o símbolo do poder militar da 

época e o seu tamanho não dependia tanto da vontade do rei mas mais da ambição dos 

arquitectos que as construíram. Variavam de tamanho e formato, conforme a sua 

localização. Tinham uma larga vala protectora em toda a sua volta no exterior e podiam 

ser facilmente defendidas por um pequeno punhado de soldados. O muro do recinto de 

cada fortaleza era maciço, construído em tijolo de lama, reforçado com vigas de 

madeira ao longo do seu comprimento, e era protegido com baluartes e talude externo. 

O interior era formado por uma rede rectangular de ruas pavimentadas e drenadas, 

habitações, armazéns, oficinas, alojamentos, a casa do governador e um templo simples. 

Na sua maioria, existiam acomodações para cerca de trezentos soldados e suas famílias.  

Estas fortalezas situavam-se perto da segunda catarata no rio Nilo e eram 

excessivamente largas apenas para o propósito de defesa, o que sugere que poderiam ter 

um outro fim. A sul, os Egípcios tinham como vizinho um povo pastoril a quem os 

arqueólogos e os historiadores chamaram de «Grupo C», como já vimos no número 

                                                                 
100 BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista Árabe, p.73. 
101 PADRÓ, Historia del Egipto faraónico, p. 187; GRIMAL, Historia del Antiguo Egipto, pp. 187-188. 
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anterior, parecendo, por isso, improvável que a ameaça viesse desse povo. Talvez as 

fortalezas se destinassem à defesa contra um invasor mais do sul, das terras de Kuch. 

Justificam-se, assim, as estelas encontradas em Semna com inscrições dos anos 8 e 16 

do reinado de Senuseret III, nas quais este rei nos fala com desprezo dos seus inimigos 

núbios. Por outro lado, sabemos que no reinado de Mentuhotep II arqueiros núbios 

lutaram ao lado de lanceiros egípcios durante a reunificação do Egipto. As provas estão 

nos modelos de madeira de soldados no túmulo de Mesehti em Assuão.  

Papiros da XII dinastia dão-nos algumas ideias da vida nas fortalezas, porque 

contêm extractos dos despachos de Semna, onde os comandantes de outras fortalezas na 

área relatam triviais idas e vindas dos núbios na zona e o movimento dos pastores e dos 

seus rebanhos no deserto. Outra fonte102sugere que Senuseret I fundou fortalezas na 

segunda catarata para controlar o comércio na Baixa Núbia, de onde vinha o ouro, 

produtos agrícolas e outros produtos importados. Claude Vandersleyen103 afirma que 

este rei, entre o ano 2 e o ano 16 do seu reinado, não fez qualquer expedição mineira na 

Núbia, mas que é entre estas duas datas que se fizeram esforços repetidos para a 

conquista da Núbia. No ano 18, Senuseret I marca a fronteira sul na segunda catarata. 

Peter Clayton104conta-nos que mais tarde Senuseret III reconstruiu o canal em volta da 

primeira catarata, em Assuão, para facilitar o acesso das tropas e dos navios de 

comércio a Buhen e à segunda catarata. 

No Império Antigo, Buhen era uma cidade colonial egípcia cercada por um 

muro maciço de pedra bruta. A sua vida dependia da fundição do cobre. Margaret 

Drower105 ao escavar neste sítio encontrou escória de cobre, carvão e gotas de cobre 

puro em cadinhos, perto da margem do rio. Além deste material, Drower encontrou 

cerâmica egípcia, selos de argila em potes dos reinados de Khafré e de Menkauré, da IV 

dinastia, e rolos de papiro. Nestes papiros existem indicações que esta cidade era 

abastecida a partir do Norte e mantinha contacto por correio. O cobre era também 

produzido nas fortalezas de Kuban e Mirguissa. A cidade de Buhen tornou-se 

importante no Império Médio, ao longo da XII dinastia, no Império Novo e no reinado 

de Taharka na XXV dinastia [ver fig. 13].  

No final do Império Antigo, o comércio entre a Núbia e o Egipto diminuiu 

aquando da falta de um governo estável no decurso do Primeiro Período Intermediário, 

                                                                 
102 CLAYTON, Chronicle of the Pharaohs, p. 168.  
103 VANDERSLEYEN, L’Égypte et la vallée du Nil, II, p. 59. 
104 CLAYTON, Chronicle of the Pharaohs, p. 85.  
105 DROWER, Núbia, a Drowining Land, p. 17.  
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como já vimos no número anterior. Quando o Egipto se reunificou no Império Médio, o 

comércio recomeçou, bem como a exploração dos recursos da Baixa Núbia mais 

propriamente no reinado de Senuseret I. O seu sucessor, Amenemhat II, continuou a sua 

política de expansão e mais tarde Senuseret III vai assumir o controlo total da Baixa 

Núbia até à segunda catarata. Semna viria a ser a fronteira sul.  

As fortalezas desta zona foram começadas por Senuseret I e acabadas por 

Senuseret III, instalando uma linha defensiva sobre a segunda catara. Foram construídas 

em Buhen, Kor, Dorginarti, Mirguissa, Dabenarti, Askut, Chelfak, Uronarti, Semna, 

Semna Sul e Kumma, como nos mostra o mapa [ver mapa 2]. Segundo Peter Clayton106, 

estas fortalezas eram auto-suficientes com casas para todo o pessoal necessário tanto à 

sua defesa como ao restante propósito. Oito destas fortalezas estendiam-se ao longo de 

60 quilómetros do rio Nilo entre Buhen a norte e Semna a sul e cada uma tinha contacto 

visual com a sua vizinha mais próxima [ver fig. 14].  

Todas estas estruturas da XII dinastia lembram-nos um governo forte, capaz de 

administrar e gerir os milhares de homens necessários à sua construção. Não se 

destinavam apenas à defesa da fronteira sul, mas também para proteger as expedições 

que iam e vinham pelas rotas dos desertos em direcção às pedreiras e às minas de ouro. 

Servindo de excelentes postos de vigia, permitiam avisar quando da abordagem das 

embarcações no Nilo, bem como a vinda por terra de potenciais invasores. Como o 

comércio das mercadorias precisava ser transferido a partir de barcos para norte da 

segunda catarata, ou por terra e depois por barco abaixo da mesma, havia apoio de 

docas, cais, porteiros, etc.  

As fortalezas egípcias estão intimamente ligadas com as fronteiras e como 

vimos anteriormente, as fronteiras podiam-se definir como o deserto ocidental, o deserto 

do Sinai, a leste, a costa do Mediterrâneo para o norte e a primeira catarata em Assuão 

no sul. Tratava-se de barreiras físicas naturais capazes de proteger os Egípcios desde a 

Época Pré-Dinástica. Contudo, não foram o suficiente para os proteger em períodos de 

fraqueza e assim necessitaram que fossem as fortalezas a fazê-lo, tornando-as cada vez 

mais importantes, quanto mais se expandiam as fronteiras.  

No Império Médio, os governantes estavam conscientes das necessidades do 

controlo de fluxo de pessoas estrangeiras para o Egipto. Além das fortalezas a norte, no 

Delta, as quais não interessam para este trabalho, construíram-se as mais sofisticadas 

fortalezas a sul. Inicialmente, a fronteira estava marcada na cidade de Elefantina 
                                                                 
106 CLAYTON, Chronicle of the Pharaohs, p. 87.  
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defendida naturalmente pela sua situação insular, perto da primeira catarata, tendo 

ficado marcada no final da XII dinastia em Semna, na segunda catarata.  

Os reis desta dinastia tiveram um projecto de expansão militar em direcção ao 

sul, isto é, para a Núbia, reforçando a sua posição com uma cadeia de fortalezas entre 

Elefantina e a segunda catarata. Estes fortes assentavam em sítios estratégicos da rota 

comercial do sul, sendo simultaneamente postos militares e estações aduaneiras. A sua 

principal função parece ter sido a protecção do monopólio do comércio do Egipto sobre 

os mercadores provenientes da África mais profunda, já conhecida dos Egípcios do 

Império Antigo como Iam. Outra função das fortalezas do Império Médio foi a de 

servirem de elo de ligação entre a África, o norte do Egipto e o mar Mediterrâneo e 

também como a de Aniba, mais a norte, servir para apoiar as pedreiras de diorito, que se 

situavam a cerca de 80 quilómetros a sudoeste, numa zona muito frequentada por 

núbios. Era uma guarnição destinada principalmente ao controlo militar da região107. A 

existência de fortes menores na zona, como os de Faras e Serra, a apenas 15 e 25 

quilómetros a norte de Buhen, indicia a preocupação com a regularização do tráfego 

fluvial.  

Pode-se dizer, então, que estes fortes parecem não ter sido usados apenas para 

a defesa contra a pacífica população do «Grupo C», mas também serviram de apoio e 

controlo do comércio com o sul108, fornecendo espaço de armazenamento para as 

mercadorias em trânsito e provisão aos comerciantes e marinheiros, bem como áreas de 

processamento de cobre e outras matérias-primas. Ao longo do reinado de Senuseret III, 

a civilização Kerma, ganha força e acaba por controlar a Baixa Núbia na XIII dinastia.   

Amenemhat III, como vimos, constrói em todo o Egipto e na Núbia. Uma das 

obras nesta última região foi o reforço da fortaleza de Semna, onde se situava a fronteira 

sul. Informações sobre as patrulhas na fronteira podem ser encontradas nos despachos 

de Semna escritos durante este reinado. Compõem-se de cópias de uma série de 

despachos originários de Semna e de outras fortalezas que foram compilados de forma a 

criar um relatório em papiro109. 

 

 

 

 
                                                                 
107 VOGEL, The Fortifications of Ancient Egypt 3000-1780 BC, p. 27. 
108 VOGEL, The Fortifications of Ancient Egypt 3000-1780 BC, p. 12. 
109 VOGEL, The Fortifications of Ancient Egypt 3000-1780 BC, p. 53. 
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2.3. O IMPÉRIO MÉDIO E A SUA RELAÇÃO COM A NÚBIA VISTA 

ATRAVÉS DA LITERATURA  

 

Em vários contextos arqueológicos foram encontrados muitos papiros com 

textos literários de várias épocas do antigo Egipto. Muitos destes textos serviram de 

exercício de cópia aos escribas e de estudo intensivo aos estudiosos actuais. Telo 

Ferreira Canhão traduziu para português vários destes textos do Império Médio na sua 

tese de doutoramento110. É citando algumas passagens deste trabalho que nos vamos 

referir às relações do Império Médio com a Núbia. Examinando o trabalho deste autor, 

deparamo-nos com três textos que falam sobre a Núbia – Os Hinos a Senuseret III, as 

Profecias de Neferti e O Conto do Náufrago.    

Do conjunto de hinos destinados ao culto de Senuseret III apenas o primeiro e 

o quarto hino se reportam ao tema deste trabalho – As relações entre o Egipto do 

Império Médio e a Núbia. Segundo Telo F. Canhão, o «primeiro hino apresenta-nos o 

rei como protector do Egipto» e o «quarto mostra-nos a chegada do rei junto do seu 

povo»111. Destes dois hinos apenas iremos considerar as frases que falam sobre a Núbia, 

tal como fizemos anteriormente em relação aos episódios históricos.  

 

 

2.3.1. Hinos a Senuseret III 

 

Os hinos a Senuseret III, contemporâneos do faraó, eram textos destinados ao 

culto deste rei que teve uma política de protecção e demarcação de fronteiras, revelando 

preocupação com as relações comerciais externas do Egipto e foi um poderoso chefe 

militar na Alta Núbia, reorganizado o aparelho administrativo e tendo uma forte política 

religiosa. Nos «Hinos a Senuseret III o rei é apresentado como campeão do Egipto e são 

expostas uma série de virtudes militares, bem como a sua capacidade de oratória, que 

sublinham as suas qualidades de chefia.»112 

 

 

 
                                                                 
110 CANHÃO, A literatura egípcia do Império Médio: espelho de uma civilização. 
111 CANHÃO, A Literatura egípcia do Império Médio, Espelho de uma civilização, p. 484. 
112 Ibidem. 
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2.3.1.1. Primeiro hino  

 

«Saudações a ti Khakauré, nosso Hórus, divino de formas! 

Que protege o país e alarga as suas fronteiras, 

que submete os países estrangeiros com a sua coroa dupla. 

 

 

Hr  nTr  xprw  nbty  nTr  mswt  Hr  nbw  xpr  nsw-bit  xa-kAw-ra  sA  ra  s-n-wsrt 

Hórus: Divino de formas; as Duas Senhoras: Divino de nascimento; Hórus de Ouro: Que vem à 

existência; rei do Alto e do Baixo Egipto Khakauré; filho de Ré Senuseret,  

 

 

iTi.[.n.]f  tAwy  m  mAa-xrw  inD-Hr.k  xa-kAw-ra  Hr.n  nTr  xprw 

Ele tomou posse das Duas Terras em triunfo. Saudações a ti Khakauré, nosso Hórus, divino de 

formas! 

 

 

mki  tA  swsx  tASw.f  dAir  xAswt  m  wrrt.f 

Que protege o país e alarga as suas fronteiras, que submete os países estrangeiros com a sua 

coroa dupla. 

Que mantém unidas as Duas Terras com as suas acções, 

que ... ... ... ... os países estrangeiros com os seus braços. 

Que mata os estrangeiros sem um golpe de clava, 

que lança a flecha sem puxar a corda do arco. 

Que reprime com o seu terror as tribos na sua própria terra, 

o seu temor destrói os Nove Arcos. 

 

 

inq  tAwy  m  r-awy.f[y]  ...   ...  xAswt  m  rmn[wy].fy 

Que mantém unidas as Duas Terras com as suas mãos, que … … os países estrangeiros com os 

seus braços. 
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smA  pdtyw  nn  sxt  xt  sti  Ssr  n  itH  rwd 

Que mata os estrangeiros sem um sopro de bastão, que lança a flecha sem puxar a corda do arco. 

 

 

Hwi.n  nrw.f   iwntyw  m  tA.sn  smA  snd.f  pDt  psDt 

Que reprime com o seu terror as tribos na sua própria terra, o seu temor destrói os Nove Arcos. 

 

[…] 

A língua de sua majestade reprime a Núbia, 

os seus discursos fazem fugir os Asiáticos. 

e faz cair milhares quando ignoram o seu poder. 

 

 

sxr.f  xAw  m  xmw  bAw.f  nst  n  Hm.f  rtH  sty 

E faz cair milhares quando ignoram o seu poder. A língua de sua majestade reprime Seti. 

 

Este hino além de ser um cântico de louvor ao “herói” é também uma forma de 

demonstrar ao inimigo o poder do rei como de propaganda política se tratasse. «Ele 

mata os estrangeiros» mesmo sem manejar o arco ou a lança, «ele reprime o terror das 

tribos na sua própria terra», querendo dizer que tem os povos estrangeiros submetidos 

ao seu poder e que os destrói se ignoram a sua autoridade. Veremos mais tarde no 

Império Novo este tipo de propaganda política ser efectuado através das gravuras nas 

fachadas dos monumentos onde a simbologia fala por si.  

 

 

2.3.1.2. Quarto hino 

 

Embora não referindo propriamente a Núbia, o hino alude à conquista de terras 

estrangeiras e à defesa das fronteiras. Ora sabemos que Senuseret III construiu 

fortalezas na fronteira sul já em região núbia.  
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«[…] 

Ele veio e esmagou os países estrangeiros, 

ele derrotou as tribos que ignoraram o seu temor. 

Ele veio e combateu na sua fronteira, 

ele salvou-a de ser roubada.» 

 

 

ptpt.n.f  xAswt  Hwi.n.f  iwntyw  xmw  snD.f 

(Ele veio), ele esmagou os países estrangeiros, ele derrotou as tribos que ignoraram o seu temor.  

 

 

saHA.n.f  tAS.f  nHm.n.f   awA 

(Ele veio), ele combateu na sua fronteira, ele salvou-a de ser roubada.  

 

Mais uma vez, aqui, neste hino o rei impõe a sua autoridade, desta feita junto à 

fronteira. Não podemos esquecer que por esta altura do Império Médio, na Núbia, 

habitavam as populações do «Grupo C» que embora submissas deixavam-se influenciar 

pelas populações mais a sul, as primeiras populações da civilização de Kerma, que não 

estavam ainda sob a alçada do governo egípcio. Além disso, havia ainda tribos nómadas 

do deserto que nunca se subjugaram e que viviam do saque das caravanas.      

 

2.3.2. Profecias de Neferti 

 

As profecias de Neferti pertencem à linha literária de carácter pessimista, 

própria de épocas conturbadas. Embora referindo o reinado de Seneferu, da IV dinastia, 

anuncia a vinda de um rei unificador vindo do Sul, de nome Ameni, diminutivo de 

Amenemhat I, fundador da XII dinastia. «O final atribulado do Império Antigo, o 

Primeiro Período Intermediário, época de anarquia, revolução social e invasão 

estrangeira é mais uma vez exposto, porventura com a finalidade de o contrapor ao 

esforço unificador e pacificador de Amenemhat I.»113. Para alguns autores esta obra 

mencionando data anterior, serviu para encobrir a contemporaneidade dela ao reinado 

de Amenemhat, destinando-se a glorificar e a «propagandear» o rei e a nova dinastia 

                                                                 
113

 CANHÃO, A literatura egípcia do Império Médio, Espelho de uma civilização, p. 335. 



 

 

55 

vinda do Sul. No entanto, através do papiro de S. Petersburgo 1116B datado da XVIII 

dinastia114sabemos que este texto foi redigido apenas nesta data, embora se julgue ter 

sido idealizado no início da XII dinastia. Não havendo provas, fica a incerteza. 

 

 

nn  wn  HqAt-aD  r  tA  msxnt  nt  nTr  nb  nsw  pw  r  iit  n  rsy  imny 

Deixará de existir o «domínio da prosperidade» na terra, lugar de nascimento de cada deus. Um 

rei virá do Sul, Ameni,  

 

 

mAa-xrw  rn.f  sA  Hmt  pw  n  tA-sty  msi  pw  n  xnw  nxn  iw.f  r  Ssp 

Justo de voz, é o seu nome. Será filho de uma mulher de Ta-seti, e nascerá no interior de 

Nekhen. Ele receberá 

 

 

HDt  iw.f  r  wTs  dSrt  iw.f  smA  sxmty  iw.f  r  sHtp 

A coroa branca, ele erguerá a coroa vermelha, ele unirá as duas coroas, ele satisfará  […]. 

 

Este texto anuncia a vinda de um rei que vem do sul, filho de uma mulher de 

Ta-Seti e nascido em Nekhen e que porá fim ao caos e estabelecerá a Maat.  

Quando o autor se refere a Ta-seti, quer dizer que a mãe deste rei é núbia, pois 

Ta-seti é o nome dado pelos antigos Egípcios à Núbia. O autor refere também a cidade 

de Nekhen (Hieracômpolis) que foi a capital religiosa e política do Alto Egipto durante 

o final da Época Pré-dinástica do Egipto. Assim sendo, o rei vinha do sul, do Alto 

Egipto e iria unir as duas coroas, isto é, unir de novo o Egipto, que estava a sair da crise 

gerada pelo Primeiro Período Intermediário. Esta profecia é importante como 

documento histórico, porque através dela conseguimos saber como se vivia e o que se 

passou durante este período conturbado da história do Egipto.  

 

 

 

 

                                                                 
114 SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, p. 214. 
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2.3.3. Conto do Náufrago 

 

O Conto do Náufrago partilha de linguagem simples e um certo dramatismo 

como todos os contos do Império Médio. Fala do comandante de um navio que depois 

de uma viagem à Núbia regressa de mãos vazias e teme ser punido pelo fracasso da 

expedição. Um passageiro incute-lhe ânimo, contando-lhe uma história exemplar.  

 

Início do conto 

 

 
Dd.in  Smsw  iqr  wDA  ib.k  HAty-a 

Então o excelente companheiro disse: «Sossega o teu coração, comandante!  

Vê, nós chegámos à pátria. 

[…] 

 

iswt.tn  iit  adt  nn  nhw  n  mSa.n 

Cada um abraça o seu companheiro. A nossa equipagem regressou sã e salva, sem perdas na 

nossa expedição. 

 

 

pH.n.n  pHwy  wAwAt  sni.n.n  snmwt  mk  r.f  n  ii.n  m  Htp 

Atingimos os confins de Uauat e passámos Senmut115. Olha, nós voltámos em paz, 

 

[…] 

 

sDd.i  r.f  n.k  mitt  iry  xpr  m-a.i  Ds.i  Sm.kwi  r  biA  n  ity   

Eu vou contar-te qualquer coisa de idêntico ao que me aconteceu a mim próprio, quando me 

dirigia para a região mineira do soberano. 

 

 

 

                                                                 
115 Senmut nome dado à ilha de Biga a sul de Assuão na região da primeira catarata. 
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hAi.kwi  r  wAD-wr  m  dpt  nt  mH  120  m  Aw.s  mH  40  m  sxw.s   

Eu descia pelo Grande Verde116 num barco de cento e vinte côvados de comprimento por 

quarenta côvados de largura 

 

[…] 

 

Sr.sn  Da  n  iit (.f)  nSny  n  xprt.f  Da  pri  iw.n  m 

Eles podiam prever um vendaval antes da sua chegada e uma tempestade antes da sua formação. 

Um vendaval saiu quando estávamos no 

 

 

wAD-wr  tpa  sAH.n  tA  fAit  Taw  iri.f  wHmyt  nwyt 

Grande Verde, antes que conseguíssemos alcançar terra. O vento levantou-se, ele fazia um 

bramido, e a ondulação 

[…] 

 

aHa.n.i  rdi.kwi  r  iw in wAw  n wAD-wr  iri.n.i  hrw Hmt  wa.kwi  

Então fui depositado numa ilha por uma vaga do Grande Verde. Passei três dias sozinho, 

[…] 

 

gm.n.i  dAbw  iArrt  im iAqt  nbt Spst 

Encontrei ali figos e uvas, todo o tipo de excelentes legumes, 

 

 

kAw  im  Hna nqawt Sspt mi irt.s  rmw  im  Hna  Apdw 

Figos de sicómoro entalhados (estavam) lá assim como figos de sicómoro não entalhados, e 

pepinos como se eles tivessem sido feitos; (também) havia lá peixes e aves. 

 

[…] 

                                                                 
116 O Grande Verde era o nome tradicionalmente dado ao mar Vermelho, contudo alguns estudiosos, 
como Vandersleyen, provam que o termo se refere ao próprio Nilo.  
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Sdit.i DA sxpr.n.i qt iri.n.i sb n sDt n nTrw aHa.n sDm.n.i 

Agarrei num pau para fazer fogo, acendi um fogo e deitei o fogo para os deuses. Foi então que 

ouvi 

 

 

Xrw qri ib.kwi wAw pw n wAD-wr xwt 

Um barulho de trovão e imaginei que fosse uma vaga do Grande Verde. As árvores 

 

 

Hr gmgm  tA  Hr mnmn kf.n.i Hr.i gmi.n.i HfAw pw 

Estalavam e a terra tremia. Destapei a minha cara e vi que era uma serpente,  

 

 

iw.f  m iit n(y)-sw mH 30 xbsw.f  wr.s  r  mH 2  Haw.f  sxrw  m  nwb  

Era ela enquanto vinha. Trinta côvados pertenciam-lhe e a sua barba era maior que dois 

côvados. O seu corpo estava coberto de ouro, 

 

 

inwy-f  m  xsbd  mAa  ark sw  r  xnt  iw wpi.n.f  r.f  r.i  iw.i  Hr  xt.i 

E as suas sobrancelhas de verdadeiro lápis-lazúli. Ela inclinou-se para diante. Então abriu a sua 

boca para mim, enquanto eu permanecia sobre o meu ventre 

[…] 

 

 

m  Atw Hr.k  pH.n.k  wi nTr  rdi.n.f  anx.k  ini.f  tw  r  iw  pn n  kA 

Não branqueies o teu rosto! Tu estavas-me reservado! Vê, deus fez com que tu vivesses e 

conduziu-te à ilha do Ka,  
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nn  ntt  nn  st  m  Xnw.f  iw.f  mH  Xr  nfrwt  nbt  mk  tw  r  irit 

Não há nada que não (haja) aí no seu interior. Ela está cheia de tudo o que é bom. Olha! Tu 

passarás 

 

[…] 

 

m  nn  Dd(w).n.i  m  nf  m  ib.f  Dd.f  n.i  n  wr  n.k  antyw  xpr.t(i)  nb  snTr 

daquilo que eu tinha dito de errado para o seu coração. Ela disse-me: «(Então) a mirra não é 

importante para ti? Tornaste-te possuidor de incenso? 

 

 

ink  is  HqA  pwnt  antyw  n.i.  im  sw  Hknw  pf  Dd.n.k  ini.t(w).f  

Na verdade, eu sou o soberano do Punt: a mirra pertence-me! Aquele hekenu que tu afirmaste 

que me trariam,  

 

 

bw  pw  wr  n iw  pn  xpr  is  iwd.k  tw  r  st  tn  n  sp  mA.k  iw  pn 

é a coisa mais importante desta ilha! Chegará, na verdade, (o momento) em que deixarás este 

lugar e jamais voltarás a ver esta ilha 

[…] 

 

 

m-bAH.f   aHa.n  rdi.n.f   n.i.  sbt  m  antyw  Hknw  iwdnb  

diante dela, e eis que ela me deu um carregamento de mirra, hekenu, iudeneb,  

 

 

XsAyt  tiSps  SAasx  msdmt  sdw  nw  mm  

canela (?) , tichepés117, chaasekh, galena, caudas de girafa,  

 

 

 

                                                                 
117 Segundo Telo Canhão, tichepés é cânfora.  
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mrryt   aAt  nt  snTr  nDHyt  nt  Abw  Tsmw  

resina de terebentina, um grande pedaço de incenso, dentes de marfim, cães de caça, 

 

 

gwfw  kyw  Spssw  nb  nfr  aHa.n  Atp.n.i  st  r  dpt  tn  

Macacos, babuínos e todo o tipo de riquezas de qualidade. Depois carreguei isto no barco.  

[…] 

 

 

É um conto de fé e esperança. Fé para acreditar que tudo corre pelo melhor e se 

o melhor acontecer virá a esperança. O conto está dividido em duas partes, a primeira, 

quando o comandante de navio está decepcionado pelo fracasso da sua expedição a 

Uauat, Núbia, e chega ao Egipto através do Nilo, a segunda, quando um dos seus 

companheiros para o encorajar lhe narra uma história que se passou com ele mesmo. 

Este conto fala de uma viagem ao Punt através do Grande Verde e nele alude-se a um 

naufrágio. O náufrago vai ter a uma ilha habitada por uma serpente que o enche de 

riquezas. A serpente afirma ser a senhora do Punt, e portanto, não precisava das ofertas 

que o náufrago lhe queria oferecer, como pagamento do que fez por ele (não está neste 

texto), pois tinha tudo na sua ilha. Esta afirmação pode-se confirmar pelos presentes que 

ofereceu ao náufrago, aquando da sua partida da ilha. O Punt era a terra de onde vinha a 

mirra, o incenso e outros produtos exóticos tão necessários aos Egípcios. A serpente, no 

conto, representa a esperança.  

Telo Canhão diz que toda a acção é passada no Nilo, porque só pelo Nilo se 

chega a Uauat de barco. Apesar de início não concordarmos com esta afirmação, fomos 

persuadidos através de explicações rigorosas e coerentes que o referido egiptólogo deu 

numa aula do IV Curso de Egiptologia do Centro de História da Faculdade de Letras de 

Universidade de Lisboa. Para chegar ao Punt, além de se poder ir por mar, também se 

podia fazer o caminho através do Nilo. Analisando por nós próprios a situação, diríamos 

que a passagem na primeira catarata era fácil visto que já tinha sido aberto um canal 

para os barcos passarem. Quanto à segunda, faríamos o transbordo na fortaleza de 

Buhen e depois seguiríamos de novo pelo rio até à terceira catarata, onde adoptando o 

método utilizado pelos Egípcios a ultrapassaríamos rapidamente. Esse método era, 

aparentemente, expedito e praticável: quando não era viável a passagem através das 
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cataratas, transportava-se o barco por terra, para colocá-lo de novo na água após a 

passagem do obstáculo fluvial. O conto não está todo apresentado neste trabalho, 

porque quisemos apenas falar da Núbia. 
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 CAPÍTULO 3 

 

3.1. O IMPÉRIO NOVO E OS CONTACTOS COM O SUL 

 

Segundo Mohamed Sherif118, parece provável que o reino de Kuch tenha tido 

como capital a cidade de Kerma devido à ligação geográfica existente entre ambas, e à 

evidência de que os túmulos de Kerma serviam de sepulturas aos poderosos soberanos 

nativos. A cultura de Kerma floresceu durante o Segundo Período Intermediário (1730-

1580 a. C.). Os sítios explorados desta cultura vão apenas até Mirguissa, indicando que 

a segunda catarata fazia fronteira entre esta cultura e a cultura do «Grupo C».  

A cultura de Kerma caracteriza-se pelos seus rituais funerários. Uma sepultura 

de Kerma constitui-se por um túmulo de barro em forma de cúpula, contornado por um 

círculo de pedras pretas entremeadas com seixos brancos. Um dos grandes túmulos de 

Kerma compreendia paredes de tijolo formando um círculo de 90 m de diâmetro. Este 

círculo era atravessado por duas paredes paralelas que formavam um corredor central. 

No lado sul abria-se uma entrada para um vestíbulo que levava à câmara principal da 

sepultura. O defunto era colocado num leito deitado sobre o lado direito. Colocava-se 

um travesseiro de madeira, um leque de penas de avestruz e um par de sandálias. Em 

redor das paredes da câmara eram depositados muitos vasos de cerâmica. O mais 

surpreendente nesta cultura eram os sacrifícios humanos. O dono do túmulo fazia-se 

acompanhar por duzentas ou trezentas pessoas, a maioria mulheres e crianças, que eram 

enterradas vivas no corredor central119.  

Ao longo do Segundo Período Intermediário os Hicsos governavam o Norte do 

Egipto e foi o último rei da XVII dinastia, Kamés, que iniciou uma guerra contra os 

estrangeiros na tentativa de reunificar de novo as Duas Terras. Uma estela mandada 

erguer por este rei narra a situação vivida neste período no vale do Nilo [ver fig. 15]. 

Como veremos, a estela fala de um reino independente (Kuch) cuja fronteira norte se 

situava em Elefantina. Outra estela erigida por Kamés fala-nos de uma carta do rei hicso 

ao rei cuchita, na qual propunha uma aliança entre ambos para depor o rei egípcio120.  

                                                                 
118 SHERIF, «A Núbia antes de Napata», p. 257. 
119 SHERIF, «A Núbia antes de Napata», p. 259. 
120 VANDERSLEYEN, L’Égypte et la vallée du Nil, II, pp. 193-194. 
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Os Hicsos são finalmente expulsos e perseguidos pelo rei Ahmés, sucessor de 

Kamés, que fundou uma nova dinastia, a XVIII, com a qual começa o Império Novo 

(1580-1085 a. C.). Ahmés, após impor de novo a ordem no país, volta-se para sul, 

conquistando a Núbia. A autobiografia de Ahmés-siabana, inscrita nas paredes do seu 

túmulo em El-Kab, é bem o testemunho desta passagem da história inicial da XVIII 

dinastia. Através dela sabemos que Ahmés reconstruiu a fortaleza de Buhen e erigiu 

nesse sítio um templo. Este rei mandou erguer também uma estela em Tochka, perto de 

Abu Simbel, e noutras na ilha de Sai.  

Os reis que lhe sucederam – Amen-hotep I e Tutmés I – mantiveram esta 

política de avanço para sul, e com Tutmés I a Núbia é totalmente conquistada até ao 

norte do actual Sudão, acabando com a independência do reino de Kuch. Ahmés 

mandou gravar uma inscrição comemorativa desta conquista no extremo sul da terceira 

catarata, continuando em seguida para sul até à quinta catarata onde gravou outra estela, 

proibindo o acesso ao país de Dongola às populações do Sul. Em Tombos insculpiu uma 

epígrafe que narra esta campanha. Ao longo do seu reinado, as fortalezas núbias do 

Império Médio foram reconstruídas e novas cidades foram fundadas, tendo os canais da 

primeira catarata sido fundeados. A fortaleza de Buhen passou a ser o novo centro 

administrativo do país121.  

A ocupação da Núbia afectou grandemente os costumes indígenas e a 

civilização do «Grupo C» desapareceu, dando lugar a uma população empobrecida. 

Segundo Brissaud122, este facto é notado, sobretudo, na construção tumular. Os túmulos, 

outrora baseados numa estrutura circular, passam a estruturas rectangulares onde junto 

dos corpos se colocavam alguns objectos funerários, constituídos por unguentos, khol, 

objectos de maquilhagem, jóias, escaravelhos e amuletos. 

Após a morte de Tutmés I, o seu sucessor Tutmés II enfrenta algumas rebeliões 

perto da terceira catarata provocada por populações insubmissas de Kuch. Em Assuão e 

em Filae mandou gravar inscrições narrativas destes factos123.  

A paz manteve-se na Núbia durante muitos anos. Os anais de Tutmés III falam- 

-nos dos tributos pagos por Uauat e Kuch. Olhando para estas listas, ficamos com a 

noção da grande quantidade de ouro que vinha das minas do Uadi Allaki e da região da 

                                                                 
121 BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista árabe, pp. 95-96; VALBELLE, Histoire de 
L’État pharaonique, pp. 213-214; VANDERSLEYEN, L’Égypte et la vallée du Nil, II, p. 259. 
122 BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista árabe, p. 97. 
123 BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista árabe, pp. 98-99; VANDERSLEYEN, 
L’Égypte et la vallée du Nil, p. 243.  
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quarta catarata. Enquanto nos hinos a Senuseret III os textos são de exaltação ao rei, 

narrando as suas façanhas e impondo a sua autoridade aos estrangeiros, nos anais de 

Tutmés III temos a listagem de colectas recebidas, indicativas das quantidades de 

produtos como pagamento de tributos e relatam as campanhas militares do rei, 

nomeando as cidades conquistadas. A avaliar pelos dois textos, as relações entre o 

Egipto e a Núbia, quer no Império Médio quer no Império Novo, foram ambas de 

subjugação e imposição à população núbia. Mas, pela amostragem descrita nos Anais 

podemos indicar que a política do Império Novo foi mais de conquista e de expansão 

em comparação com a do Império precedente.  

Mesmo em tempo de paz, por vezes levantavam-se rebeliões localizadas para 

as quais era necessário enviar expedições punitivas como as campanhas dos reinados de 

Amen-hotep II, Tutmés IV e de Amen-hotep III. Durante as expedições os reis 

mandavam erguer templos e estelas para mostrarem a sua supremacia na zona. Foi o 

caso deste último, que mandou construir um templo em Soleb, a 220 km de Uadi Halfa, 

dedicado à sua imagem divinizada, e outro em Sedinga dedicado à imagem de sua 

esposa Tié.  

Tutmés IV gravou uma inscrição na ilha de Konosso, perto de Filae, que fala 

de uma expedição à Núbia no ano 8 do seu reinado para dominar uma revolta no país de 

Uauat:  

 

«Que viva Hórus: …… o rei do Alto e do Baixo Egipto: Menkheperuré 

(Tutmés IV), que viva para sempre. Ano 8, terceiro mês da segunda estação, dia 2. 

Eis que sua majestade estava na cidade do Sul, na cidade de Karnak. As suas 

mãos estavam puras com a pureza de um rei, e realizou as cerimónias para agradar ao 

seu pai Amon, porque lhe tinha dado a [ele] a eternidade e longevidade como rei, 

enquanto permanecesse no trono de Hórus. Alguém chegou e disse a sua majestade: 

“Os pretos vieram de Uauat e planearam uma revolta contra o Egipto”. Então ele 

prendeu todos os bárbaros e os rebeldes dos outros países.»124.     

 

Amen-hotep III, seu sucessor, organizou no quinto ano do seu reinado uma 

expedição punitiva contra as tribos negras da Alta Núbia. Foi o primeiro rei a penetrar 

                                                                 
124 BREASTED, Ancient Records of Egypt, II, pp. 327-328.  
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mais para sul até Karoi. Em Semna, onde havia uma fortaleza, mandou erguer uma 

estela comemorativa deste facto125.  

 Durante o reinado de Amen-hotep IV (Akhenaton) a paz manteve-se na Núbia, 

apesar das suas reformas religiosas, mas a autoridade egípcia na região começa a 

fragilizar. Contudo, este rei, antes de aderir à nova imagem divina, manda construir na 

Núbia um conjunto de três templos em Sesibi, junto à terceira catarata, que constituíam 

o núcleo de uma nova cidade que iria dedicar ao deus Aton. Os reis seguintes não 

tiveram força suficiente para reorganizar o país e a anarquia ameaçou instalar-se. 

Todavia, nesse momento sobiu ao trono Horemheb, líder experiente, que durante o 

reinado de Tutankhamon, na qualidade de general dos exércitos do rei, percorreu a 

Núbia para verificar a lealdade desta região após o regresso do antigo regime religioso 

reposto depois da morte de Akhenaton126.  

Ramsés I inicia a XIX dinastia, com um curto reinado. Seti I, seu filho e 

herdeiro, subiu ao trono e a sua actividade principal na Núbia foi a renovação da 

actividade mineira do ouro, da qual se iria aproveitar o seu filho Ramsés II. 

Apesar de Ramsés II se ter interessado mais pela Ásia, dispomos de 

representações das várias campanhas militares à Núbia ao longo do seu reinado. Porém, 

estas representações não mencionam datas nem lugares, e assim este rei ficou mais 

conhecido pelas numerosas construções nesta região. Mandou construir seis templos 

entre a primeira e a segunda catarata, dos quais o mais importante é o de Abu Simbel. 

Tal como seu pai, desenvolveu a actividade mineira e ergueu uma estela comemorativa 

em Kuban, na estrada que conduzia às minas, onde se narra a façanha de ter encontrado 

água e aberto um poço, coisa que seu pai não conseguiu.  

A estela de Amada fala-nos dos problemas de Merenptah com o povo da 

Núbia. As informações fornecidas, apesar de confusas, revelam que enviou uma 

expedição militar contra Kuch e massacrou as populações de Uauat. Segundo Claude 

Vardersleyen127, estes acontecimentos revelam que a Núbia não era definitivamente 

submissa e pacífica. Isto pode explicar o declínio final da produção de ouro de Kuch na 

XIX e XX dinastias.  

                                                                 
125 BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista árabe, p. 105; SHERIF, «A Núbia antes de 
Napata», p. 264. 
126 BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista árabe, pp. 105-107; SHERIF, «A Núbia 
antes de Napata», pp. 265-266.  
127 VANDERSLEYEN, L’Égypte et la vallée du Nil, II, pp. 568-569.  
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Ramsés III volta a interessar-se pelas minas de ouro da Núbia, principalmente 

pelas do Uadi Allaki. A autoridade do rei nas províncias do sul estava cada vez mais 

débil e os vice-reis tinham cada vez mais autonomia, encorajados pelas lutas pelo poder, 

conspirações e anarquia em Tebas, que se desenvolveu entre os reinados de Ramsés II e 

de Ramsés III. No reinado deste último rei chega a haver uma conspiração do harém 

para depor o soberano. Um dos conspiradores era a irmã de um dos comandantes dos 

arqueiros da Núbia, que lhe pede auxílio na realização do projecto128.  

Com o último rei desta dinastia, Ramsés XI, houve uma revolta em Assiut. 

Com a ajuda do vice-rei Panehesi, Ramsés XI restaurou a ordem. Logo em seguida um 

tal Herihor tornou-se sumo sacerdote de Amon em Tebas, ajudado por Panehesi e pelos 

seus soldados. Quando este vice-rei morreu, Herihor foi nomeado vice-rei de Kuch e 

vizir de Tebas, passando a ser o senhor do Alto Egipto e da Núbia. Existem registos 

simultâneos de Ramsés XI e deste sumo sacerdote afirmando-se também como faraó, 

mas nunca é reconhecido como tal. Esta ascensão de Herihor deveu-se ao aumento de 

poder dos sacerdotes do deus Amon no decorrer da XX dinastia. Conforme atesta 

Valbelle129, a titulatura do primeiro sacerdote sob os últimos ramséssidas compõe-se de 

elementos inesperados que estendem a sua autoridade a muitas áreas, tais como a 

agricultura, o exército, a Núbia e os seus recursos e mesmo ao viziriato. Herihor foi a 

personagem chave desta evolução que conduziu os sacerdotes de Amon ao trono. 

Mencionamos aqui esta ascensão do clero de Amon porque a XXV dinastia dos reis 

núbios, de que iremos falar mais à frente, vai-se apoiar no influente clero amoniano.  

Como podemos constatar, o declínio da influência egípcia na Núbia confirma-

se com os últimos Ramsés e a partir desta data o caos instala-se no Egipto, e na Núbia 

iniciou-se uma fase crítica que durou até Kuch se elevar como potência130.  

Durante o Império Novo a Núbia era governada por um vice-rei que tinha a 

cargo toda a administração e ostentava o título de «governador dos países do Sul» 

acumulado com o de «filho real de Kuch» (sa-nesu en Kuch). Era ajudado por altos 

funcionários escribas e sacerdotes.  

A Núbia, como já sabemos, estava dividida em dois vastos territórios: a zona 

entre Assuão (no Alto Egipto) e Buhen (na segunda catarata), era chamada de Uauat, e 

toda a zona a sul, entre a segunda e a quarta catarata, era chamada de Kuch. Cada uma 

                                                                 
128 BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista árabe, p. 116; SHERIF, «A Núbia antes de 
Napata», p. 272.  
129 VALBELLE, Histoire de l’État pharaonique, pp. 336-337. 
130

 SHERIF, «A Núbia antes de Napata», p. 272.  
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destas províncias era governada por um hatiá131, sendo a organização administrativa das 

províncias em tudo semelhante à do Egipto. A segurança interna estava a cargo de 

forças policiais, guarnições nas cidades e um pequeno exército protegia as minas de 

ouro. A participação dos príncipes locais na organização e administração do seu próprio 

território, garantia ao Egipto uma relativa lealdade por parte deles.132 

No início do Império Novo houve resistência por parte dos núbios em aceitar o 

poder egípcio, mas com o correr dos tempos, as construções dos monumentos e o 

desenvolvimento de novas cidades em torno destes, os autóctones acostumaram-se à 

situação. Toda a Núbia foi organizada segundo padrões egípcios. Para colocar esta 

máquina em movimento era necessária a presença de um número considerável de 

escribas, sacerdotes e artesãos. Os nativos adoptaram a religião egípcia, passando a 

adorar as suas divindades, aceitaram as técnicas aplicadas pelos Egípcios, quer nas 

artes, quer na arquitectura, substituíram os velhos costumes funerários pelos ritos 

egípcios, numa completa egipcianização do país. De acordo com Mohamed Sherif133, 

«as sepulturas desse período passaram a ser de três tipos: uma cova rectangular simples; 

um poço cavado na rocha com uma câmara subterrânea; uma cova rectangular com um 

nicho lateral cavado num dos lados. Os objectos encontrados nesses túmulos 

compunham-se de artefactos egípcios, típicos da época», nomeadamente as estatuetas 

funerárias, objectos de maquilhagem, vasos de unguentos e jóias.   

 Este processo de egipcianização não se deu repentinamente, veio a ser iniciado 

deste o Segundo Período Intermediário, atingindo o seu auge no Império Novo, devido à 

política adoptada pela administração faraónica. Como foi referido atrás, a política 

levada a cabo pelo Império Novo era a de assegurar a lealdade e o apoio dos chefes 

nativos levando os seus filhos para serem educados na corte egípcia onde aprendiam a 

língua dos Egípcios, fazendo-os esquecer a própria, o que ajudou a garantir uma 

lealdade destes príncipes para com o Egipto e para com a sua cultura. Ao regressarem à 

sua terra eram imitados pelas outras classes, alargando-se assim o processo de 

egipcianização. Os Egípcios sabiam que quando um chefe se convertia a uma outra 

cultura ou religião era seguido pelos seus súbditos, e assim abriram caminho para uma 

rápida difusão deste processo de aculturação, principalmente entre a população da Baixa 

Núbia.   

                                                                 
131 Administrador ou governador da província. 
132 SHERIF, «A Núbia antes de Napata», p. 268.  
133 SHERIF, «A Núbia antes de Napata», p. 269.  
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Um dos exemplos sugeridos por Mohamed Sherif134 foi o da adopção da 

cultura egípcia por parte de um príncipe local no reinado de Hatchepsut. Este príncipe 

de nome Djehuti-hotep herdou o trono de seu pai e, através de uma estatueta pertencente 

a seu irmão que lhe sucedeu, sabemos que trabalhou como escriba na cidade de Buhen 

antes de se tornar príncipe, o que prova que a classe nativa educada já participava na 

administração do território núbio juntamente com os Egípcios.  

O que sabemos da economia desta região ao longo do Império Novo vem-nos 

através das listas esculpidas nos muros dos templos e das pinturas murais nas paredes 

dos túmulos dos altos funcionários egípcios, que nos apresentam os tributos pagos em 

produtos trazidos da Núbia. Sabemos, também, que os Egípcios intensificaram a 

exploração mineira na Núbia a fim de obter cornalina, hematite, feldspato verde, 

turquesa, malaquite e outros minerais, principalmente ouro, que vinha da região situada 

em torno do Uadi Allaki e do Uadi Gabgaba no deserto oriental e das minas espalhadas 

ao longo do vale do Nilo até Abu Hamad.  

Além do minério, a Núbia fornecia também ébano, marfim, incenso, óleos, 

gado, leopardos, plumas de avestruz, peles de animais, galgos, babuínos e cereais. As 

pinturas do túmulo de Ai135 fornecem-nos ainda mais informação, porque vemos lá 

representados escudos, tamboretes, camas e poltronas como tributo da Núbia ao Egipto.  

Após esta breve exposição do que foram as relações entre o Império Novo e a 

Núbia, podemos concluir que a Núbia contribuiu para a estruturação do poder egípcio, 

quer a nível político, quer económico, quer ainda militar.  

 

 

3.2. AS INSCRIÇÕES E A LITERATURA DO IMPÉRIO NOVO NA 

SUA RELAÇÃO COM A NÚBIA 

 

Já atrás falámos das várias inscrições em estelas ou nas rochas ou ainda em 

monumentos que os vários reis do Império Novo deixaram gravadas ao longo dos 

caminhos da Núbia. Estes documentos fazem prova das relações existentes entre dois 

povos, o egípcio e o núbio, ao longo da sua história e, neste caso em particular, ao longo 

do Império Novo.  

                                                                 
134 SHERIF, «A Núbia antes de Napata», p. 269.  
135 Ai, depois de ter sido um alto funcionário nos reinados de Amen-hotep III, de Amen-hotep IV e 
Tutankhamon, veio a subir ao trono após a morte deste último rei.  
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Como atrás foi dito, Kamés, que lutou contra os Hicsos, deixou-nos uma estela 

que narra a situação vivida no vale do Nilo aquando deste período. O reino de Kamés 

estava entalado entre dois reinos. Um no Delta, onde estavam os Hicsos, e outro abaixo 

de Elefantina, o de Kuch.  

 

3.2.1. Primeira estela de Kamés 

 

«Ano 3 do reinado do Hórus, aquele que apareceu no seu trono; o que 

multiplica os monumentos; «As Duas Senhoras»; Hórus de ouro, que pacifica as Duas 

Terras, rei do Alto e do Baixo Egipto [Uadj]-kheper-[ré, filho de Ré] Kamés, dotado 

de vida, amado de Amon-Ré senhor dos tronos das Duas Terras, como Ré para todo o 

sempre! Um poderoso rei nascido de Uaset, Uadj-[kheper]-ré, que viva para sempre, 

como um rei bom! Ré [que fez] dele rei, e que autorizou a vitória por ele em verdade! 

Sua majestade falou no seu palácio para o conselho dos nobres que estava na 

sua comitiva: “Deixem-me perceber qual é a minha força! (Um) príncipe está em 

Auaris, outro na Núbia, e (aqui) estou eu associado a um asiático e a um preto! Cada 

um destes homens tem uma fatia deste Egipto, dividindo a terra comigo. 

Ninguém pode chegar a Mênfis (embora seja) águas egípcias! Vejam que 

(ainda) tem Hermópolis! 

Nenhum homem pode instalar-se, porque é despojado pelos impostos dos 

Asiáticos. Eu vou lutar com ele para que eu possa rasgar o seu ventre! O meu desejo é 

salvar o Egipto e derrotar os Asiáticos!” 

Então falaram os magistrados do seu conselho: "Vê, como em Kis é água 

asiática, e eles fizeram um acordo na sua língua. Estamos a fazer tudo certo com a 

nossa (parte) do Egipto: Elefantina é forte, e o interior está connosco até Kis. A sua 

terra é livre e cultivada por nós, e o nosso gado pasta nos pântanos do Delta, enquanto 

o restolho é enviado para os nossos porcos. O nosso gado não foi apreendido, e ... não 

foi comido. Ele tem a terra dos Asiáticos, nós temos o Egipto. Só quando vem aquele 

que [age contra nós] devemos agir contra ele." 

Mas eles perturbaram o coração de sua majestade. “Quanto ao vosso 

conselho ... oponente a mim. Aquele que partilha a terra comigo nunca me vai 

respeitar ... os Asiáticos que ... com ele. Eu navegarei para o norte para enfrentar os 

Asiáticos e o sucesso virá! Se ele pretende estar à vontade no ... os seus olhos chorarão 
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por toda a terra!” Possa eu cortar a sua barriga! O meu desejo é salvar o Egipto e 

esmagar os Asiáticos!»136. 

 

3.2.2. Segunda estela de Kamés 

 

Na segunda estela, Kamés conta-nos como interceptou uma mensagem do rei 

hicso ao soberano de Kuch, pedindo auxilio contra o rei egípcio.  

 

[…] 

«Eu capturei este mensageiro no oásis, quando ele estava indo para o sul 

para Kuch com uma mensagem escrita, e eu encontrei nela o seguinte, escrito pela 

mão do senhor de Auaris: [?] filho de Ré, Apopi cumprimenta o meu filho o 

governador de Kuch. Como chegaste a governante, sem me dizeres? Vês o que o 

Egipto me tem feito? O senhor que está no meio, Kamés, o Poderoso, pleno de vida, 

está a empurrar-me para fora da minha (própria) terra! Eu não o ataquei de forma 

alguma comparável a tudo o que ele te fez; a sua violência tem desbaratado e 

estropiado as Duas Terras, a minha terra e a tua. Vem para norte! Não fiques parado! 

Vem ver, ele está aqui comigo: Ninguém se erguerá contra ti no Egipto. Vê, eu não o 

vou deixar até que tu chegues! Então iremos dividir as cidades do Egipto, e [Khent]-

hen-nofer ficará em alegria»137. 

 

Os textos das duas estelas de Kamés são elucidativos do sufoco existente no 

reino de Kamés e no Egipto em geral e ainda da usura por parte dos Asiáticos, 

principalmente na exigência de elevados impostos, além da traição por parte dos dois 

governantes que dividiam as terras egípcias com Kamés.  

 

 3.2.3. Campanha contra a Núbia  

 

Foi através da extensa autobiografia de Ahmés-sibiana, um comandante de 

navio, que sabemos das actividades do primeiro rei da XVIII dinastia, Ahmés, na Núbia. 

Conta-nos Ahmés o seguinte em determinada altura da sua narrativa:  

                                                                 
136 GRIMAL, Historia del Antiguo Egipto, p. 212; GARDINER, Egypt of the Pharaohs, p. 166; 
http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/kamose_inscription.htm#end – 23-09-2011, 18:51 
137 GRIMAL, Historia del Antiguo Egipto, pp. 212-213; GARDINER, Egypt of the Pharaohs, pp. 167-
168; http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/kamose_inscription.htm#end – 23-09-2011, 18:53 
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[…] 

«Agora, depois de sua majestade ter matado os asiáticos, subiu o rio até 

Khenthennofer, para destruir os trogloditas núbios; sua majestade fez uma grande 

matança entre eles. Então eu trouxe cativos de lá, dois homens vivos, e três mãos. Um 

deles presenteou-me com ouro em dose dupla, [além de] me dar duas escravas. Sua 

majestade navegou a jusante, o seu coração alegrou-se com a força da vitória, por ele 

ter apreendido sulistas e nortistas»138. 

 

Esta narrativa indica-nos que o Egipto no início do Império Novo já estava de 

novo unificado, pela derrota dos Asiáticos e que a Núbia já se encontrava de novo 

submetida ao governo egípcio.    

 

3.2.4. Estela de Tombos 

 

A chamada «estela de Tombos» mandada erguer neste lugar por Tutmés I narra 

três importantes factos:  

No ano 2 do seu reinado, Tutmés I derrotou os núbios e conquistou o país até à 

terceira catarata139; 

Construiu um forte para as suas tropas em Tombos estabelecendo aí a fronteira 

sul; 

O seu Império estendeu-se desde a fronteira sul até ao Eufrates.  

 

3.2.4.1. Vitória sobre a Núbia 

 

«Ele derrubou o chefe dos núbios, o preto estava [desamparado, indefeso] 

em suas mãos. Ele uniu as fronteiras dos seus dois lados, não há um sobrevivente entre 

os dos cabelos encaracolados140, que vêm para atacá-lo; não há um único sobrevivente 

entre eles. Os trogloditas núbios caíram à sua espada, e são afastados das suas terras; a 

sua impureza inunda os vales; o […] de suas bocas é como uma inundação violenta. 

Os pedaços deles que foram cortados são demais para os pássaros, carregando a presa 

                                                                 
138 BREASTED, Ancient Records of Egypt, II, p. 8 
139 Segundo Breasted, uma inscrição inédita deste rei, na ilha de Argo, mostra que ele avançou até cerca 
de quarenta milhas a sul da terceira catarata (Ancient Records of Egypt, II, p. 28). 
140 Epíteto para os habitantes da Núbia, usado também por Amen-hotep III e que surge em documentos da 
XIX disnastia. BREASTED, Ancient Records of Egypt, II, p. 30. 
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para outro lugar. ... o único grupo de Amon; Geb, divino progenitor, cujo nome está 

oculto, reprodutor, touro da Enéade divina, emanação escolhida dos divinos membros 

que fazem o prazer dos espíritos de Heliópolis.»141 

 

3.2.4.2. Construção do forte de Tombos 

 

«Os senhores do palácio fizeram uma fortaleza para o seu exército, 

(chamada) "Ninguém o enfrenta entre os Nove Arcos todos juntos"142; como uma 

pantera jovem entre o gado fugitivo; a fama de sua majestade cegou-os.»143 

 

3.2.4.3. Triunfo universal 

 

«(Ele) trouxe os confins da terra para o seu domínio; (ele) pisou as suas duas 

extremidades com sua espada poderosa, em busca de batalha; (mas) ele não encontrou 

ninguém que o encarasse. (Ele) penetrou em vales que os ancestrais (reais) não 

conheciam, que usaram o duplo diadema nunca tinham visto. O seu limite sul é tão 

longe como a fronteira desta terra144, (o seu) norte, vai até à água que corre ao 

contrário, que vai para baixo indo para cima, vai de jusante a montante145. [...]»146. 

 

Esta estela elucida-nos sobre as conquistas efectuadas por Tutmés I na Núbia e 

como estendeu o seu império até ao Médio Oriente. Mais uma vez comprovamos, 

através desta estela, a política de conquista e expansão dos faraós desta época, 

nomeadamente, e porque interessa a este trabalho, a conquista da Núbia até à terceira 

catarata.  

A paz na Núbia mantinha-se quando subiu ao trono Tutmés III, e por isso 

recebia-se no Egipto regularmente os tributos deste território enviados pelo vice-rei 

Nehi, que foram listados nos chamados «Anais de Tutmés III»: 

 

 

 

                                                                 
141 BREASTED, Ancient Records of Egypt, II, p. 30. 
142 Breasted diz-nos haver dúvidas sobre o nome deste forte, que é também referida numa inscrição de 
Tutmés II em Assuão; BREASTED, Ancient Records of Egypt, II, p. 30. 
143 BREASTED, Ancient Records of Egypt, II, p. 30. 
144 Núbia.  
145 Rio Eufrates. 
146 BREASTED, Ancient Records of Egypt, II, pp. 30 e 31. 
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3.2.5. Anais de Tutmés III 

 

«Uauat 

Ano 31: 92 animais, uma colheita. 

Ano 33: 20 escravos, 104 animais, uma colheita. 

Ano 34: 254 deben147 de ouro, dez escravos e um número desconhecido de 

animais.  

Ano 35: 34 escravos, 94 animais, uma colheita. 

Ano 38: 2844 deben de ouro, 16 escravos, 77 barcos. 

Ano 39: 89 animais, marfim e ébano. 

Ano 41: 3144 deben, 3 kidet148 de ouro, 114 animais e uma quantidade 

desconhecida de marfim. 

Ano 42: 2374 deben, 1 kidet de ouro e uma colheita». 

 

«Kuch 

Ano 34: 300 deben de ouro, 60 escravos nehesy149, 275 animais, marfim e 

ébano. 

Ano 35: 70 deben, 1 kidet de ouro, uma quantidade desconhecida de 

escravos, de animais, de marfim e de ébano, uma colheita. 

Ano 38: 100 deben, 6 kidet de ouro, 36 escravos nehesy e uma quantidade 

desconhecida de animais. 

Ano 39: 144 deben, 3 kidet de ouro, 101 escravos nehesy e uma quantidade 

desconhecida de animais.  

Ano 41: 94 deben, 2 kidet de ouro, 21 escravos nehesy e uma quantidade 

desconhecida de animais»150. 

 

Se verificarmos estas listas, concluímos que os tributos, à excepção da grande 

quantidade de ouro, eram muito fracos, como já tínhamos referido anteriormente.  

                                                                 
147 Medida equivalente a aproximadamente 90/1 gramas, mas nem sempre tinha este valor, que podia ser 
calculado em ouro, prata ou cobre. Esta medida generaliza-se no Império Novo para servir de referência e 
facilitar a transacção de produtos e serviços. MALHEIRO, «Deben», Dicionário do Antigo Egipto, 
 p. 266. 
148 O deben subdividia-se em 10 Kite ou kedet. MALHEIRO, «Deben», Dicionário do Antigo Egipto, 
 p. 266. 
149 Nehesy ou Nehesiu (núbios), povo que vivia ao sul do Egipto, na Baixa Núbia, no vale entre os 
desertos oriental e ocidental. VARDERSLEYEN, L’Égypt et la vallée du Nil, p. 19. 
150 BRISSAUD, A civilização Núbia, das origens à conquista árabe, pp. 101-102. 
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3.2.6. Estela de Kuban 

 

Ramsés II, seguindo a vontade do pai no desenvolvimento da mineração de 

ouro, mandou erguer uma estela em Kuban, na estrada de acesso às minas de Uadi 

Allaki, quando ao mandar escavar um poço consegue encontrar água no deserto. Este 

poço servirá de apoio às minas. 

 

[…] 

«Disse sua majestade a estes príncipes: "Como é tudo verdade o que vos 

tenho dito [ ], que nenhum poço de água tem sido escavado neste país desde o tempo 

do deus, como dizeis. (Mas) eu vou abrir um poço, [fornecer] a água todos os dias no 

[o vale do Nilo], à ordem de meu pai, Amon-Ré, senhor de Tebas, e todos os deuses 

da Núbia, de acordo com o que o seu coração deseja. Ordenarei que isso seja dito na 

região”». 

[…] 

«Vieram, trazendo uma carta do filho do rei do miserável Kuch, dizendo: 

"[O poço está concluído]; o que a tua majestade proferiu com sua própria boca tem-se 

vindo a passar, a água sai dele com 12 côvados, tendo naquele lugar 4 côvados de 

profundidade […]»151. 

 

A estela de Ramsés II é a prova da contribuição deste faraó nas construções 

núbias por si empreendidas. As explorações mineiras eram necessárias para a sua 

política de grande construtor e para a expansão de novas terras na Ásia.  

  

 

3.3. A ARQUITECTURA EGÍPCIA NA NÚBIA 

   

Antes de descrever os templos do Império Novo na Núbia, convém sublinhar 

que do ponto de vista arquitectónico esta fase da história do Egipto representa o apogeu 

da arte templária egípcia. O poder da expansão política e económica do Egipto durante 

esta época ajudou na construção de numerosos templos. Alguns dos faraós desta fase, 

para além dos seus próprios templos funerários, quiseram desenvolver outros centros de 

                                                                 
151 BREASTED, Ancient Records of Egypt, III, p. 122. 
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culto, construindo templos dedicados às várias divindades. Pode-se dizer, por isso, que 

uma grande parte da arquitectura foi dedicada à construção de grandes templos  de culto 

aos principais deuses do panteão.  

A partir do reinado de Amen-hotep III, os arquitectos egípcios adoptaram uma 

planta modelo que serviu de base, salvo raras excepções, à construção destes templos. 

Estes templos, que se vão manter até ao fim da civilização faraónica, eram constituídos 

por elementos distintos e cada um destes elementos tinha um papel importante na 

simbologia da criação do mundo152.  

 Citando Josep Padró153 e Lise Manniche154, todos os templos eram precedidos 

de uma avenida de esfinges, o caminho do deus155 que conduzia ao pilone do templo, 

que representava a colina, a terra firme. As esfinges que a ladeavam, ostentavam 

normalmente a cabeça do animal sagrado, o deus a quem o templo era dedicado. Em 

frente do pilone eram erigidas estátuas do rei que mandava construir o templo. Nas 

paredes do pilone em cada lado da porta eram erguidos mastros com estandartes 

divinos. A porta conduzia a um pátio com colunatas laterais, que por sua vez dava 

acesso à sala hipostila, cujo chão se encontrava a um nível mais elevado. As colunas 

que sustentavam o tecto eram quase sempre papiriformes,156 representando a vegetação 

do mundo, podendo ser também palmiformes157 ou lotiformes158, sendo as da nave 

central mais altas que as laterais e apresentavam os capitéis abertos, já que a maior 

elevação da nave permitia a entrada de luz através de umas aberturas laterais; ao 

contrário, os capitéis das colunas laterais encontravam-se fechados porque permaneciam 

na penumbra. A sala hipostila era regularmente completada com capelas anexas, a mais 

importante das quais era o santuário da barca, onde se guardava a barca sagrada, na qual 

a estátua do deus saía em procissão aos ombros dos sacerdotes do templo. 

 A estátua divina estava colocada dentro de um naos159 que era aberto todos os 

dias para se purificar e adornar a estátua do deus antes do novo oficio religioso. Era o 

sítio mais pequeno, mais sombrio e mais sagrado do templo, só o faraó e grandes 

                                                                 
152 MANNICHE, L’Art Égyptienne, p. 114. 
153 PADRO, Historia del Egipto faraónico, pp. 275-276. 
154 MANNICHE, L’Art Égyptienne, p. 114. 
155 Caminho de acesso ao templo, normalmente ladeado de estátuas ou esfinges; PADRO, Historia del 
Egipto faraónico, p. 276.  
156 Capitel em forma de flor de papiro e o fuste a imitar feixes de papiros atados de secção triangular; 
ARAÚJO, «Coluna», Dicionário do Antigo Egipto, p. 214. 
157 Capitel em forma de folhas de palmeira; ARAÚJO, «Coluna», Dicionário do Antigo Egipto, p. 214. 
158 Capitel em forma de flor de lótus e o fuste a imitar feixes de lótus atados de secção redonda; 
ARAÚJO, «Coluna», Dicionário do Antigo Egipto, p. 214. 
159 PADRO, Josep, Historia del Egipto faraónico, p. 276.  
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sacerdotes tinham acesso a esta capela. Os templos tinham ainda outras instalações, 

como o lago sagrado onde surgiu a colina primordial, a primeira do cosmos e sobre ela 

apareceu o deus criador para fazer o mundo, criptas onde se guardavam imagens e 

insígnias sagradas, jardins, habitações para o clero, laboratórios, arquivos, biblioteca, 

etc. É de assinalar que à medida que se penetrava no interior do templo o chão levantava 

e o tecto baixava. Ao pátio das colunatas tinha acesso o povo, à sala hipostila só tinham 

acesso algumas personagens de cargos elevados e sacerdotes. O muro que cercava o 

templo era considerado o oceano primordial, construído de tijolos de barro, colocado em 

camadas para evocar o movimento das ondas160. 

Outros templos, como os de Abu Simbel, foram escavados na rocha. Os 

templos núbios, alguns dos quais desapareceram irremediavelmente, foram 

consequência da expansão do Egipto na fase do Império Novo e da reafirmação do 

poder faraónico em terras núbias. Artisticamente seguem o modelo dos templos 

clássicos. Na descrição destes, além da sua arquitectura, referir-nos-emos apenas a 

algumas cenas mais significativas, representadas nos relevos das suas paredes. Na época 

cristã quase todos foram convertidos em igrejas. Os coptas cobriram os relevos com 

gesso e tinta e, assim, involuntariamente, ajudaram a preservar grande parte das cores 

originais. Este tipo de templos e capelas rupestres não têm o santuário da barca, mas, em 

vez dele, nichos decorados com a imagem do rei entre duas divindades, que podem ser 

reconciliados com os restantes elementos que fazem parte das capelas ou sepulturas. 

Podemos mesmo dizer que estas grutas eram utilizadas como cenotáfios.  

Durante o Império Novo, todos os templos se organizavam simétricamente, o 

lado sul, referia-se sempre ao Alto Egipto e ostentava a respectiva planta heráldica, o 

junco, e o lado norte, referia-se ao Baixo Egipto e era representado pelo papiro. 

Devido à construção da grande barragem de Assuão e a pedido da UNESCO, 

muitos destes templos foram salvos antes que fossem submersos pelas águas do novo 

lago Nasser. Os templos foram desmantelados, trasladados e montados de novo em 

lugares mais seguros, reagrupados noutros conjuntos arqueológicos. Outros foram 

oferecidos pelo governo egípcio aos países que participaram e ajudaram nesta missão de 

salvamento. As descrições que se seguem, além de estarem dívididas pelos sítios 

geográficos a que pertencem (Baixa e Alta Núbia), dividem-se também pelos novos 

                                                                 
160 MANNICHE, L’Art Égyptienne, p. 114. 
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agrupamentos formados, à excepção dos templos que não pertencem a qualquer tipo de 

agrupamento.  

 

3.3.1. Baixa Núbia 

 

3.3.1.1. Os templos de Nova Kalabcha 

 

Templo de Beit el-Uali 

 

O templo de Beit el-Uali [ver fig. 16a] está hoje localizado numa esplanada 

especialmente preparada, a curta distância do templo de Kalabcha. Ambos se encontram 

agora numa quota acima do previsto para a subida das águas da barragem, numa zona 

chamada Nova Kalabcha. O templo de Beit el-Uali, cujo nome significa «casa do 

governador»161, distancia-se da grande barragem de Assuão em 50 km e foi resgatado às 

águas do lago Nasser por uma equipa de arqueólogos polacos, em 1960.  

Mandado erigir por Ramsés II, foi dedicado principalmente a Amon-Ré, mas 

também outros deuses se encontram representados, como o caso de Khnum, o deus de 

Elefantina, e as suas consortes Satet e Anuket; a deusa Mut, esposa de Amon-Ré; e 

formas núbias do deus Hórus. Como a maior parte dos templos núbios, Beit el-Uali 

terminou em igreja cristã. Em tempos foi conhecido como «a casa do homem santo», 

talvez porque serviu de residência a algum eremita.   

Trata-se de um templo escavado na montanha e é formado por dois recintos, 

um vestíbulo e um santuário, diante dos quais se encontra um pátio a céu aberto. As 

cenas mais interessantes encontram-se nas paredes norte e sul deste pátio e representam 

as campanhas de Ramsés II na Núbia, na Síria e na Líbia. O vestíbulo, transformado em 

igreja cristã no século VI, tem duas colunas proto-dóricas a sustentar o tecto abobadado, 

seguindo o exemplo dos armazéns do templo funerário Ramesseum em Tebas162. 

Segundo as regras dos templos do Império Novo, as cenas históricas seguem a sua 

orientação geográfica163. No santuário, três nichos apresentam figuras esculpidas na 

rocha, o da parede central exibe Ramsés II e duas deusas, o do lado sul contém a deusa 

                                                                 
161 MAGI, Giovanna; FABBRI, Patrizia, Egipto, 7000 anos de arte e história, p. 225. 
162 GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, p. 36. 
163 Do lado sul a representação de cenas com os núbios e do lado norte a representação de cenas com  
   asiáticos e líbios.  
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Ísis e o deus Hórus núbio (Hórus de Baki), o outro, no lado norte, o deus Khnum com a 

sua consorte Anuket164 [ver fig. 16b]  

De acordo com Richard H. Wilkinson165, o santuário é a parte mais bem 

preservada à excepção do nicho na parede central que foi destruído quando o templo 

passou a igreja cristã. Mas, apesar disso, o gesso colocado nas paredes na era cristã 

ajudou a preservar os relevos e as suas cores nesta parte do templo.   

 

Templo de Gerf Hussein 

 

Na margem oeste do Nilo, agora coberto pelo lago Nasser, jaz para sempre o 

templo de Gerf Hussein, a poucos quilómetros de Dendur.  

Mais correctamente chamado «Casa de Ptah», como lhe chamavam os antigos 

Egípcios, foi mandado construir por Ramsés II, para comemorar o seu primeiro jubileu, 

no ano 30 do seu reinado, tendo como supervisor da construção o vice-rei da Núbia, 

Setau166. Este templo é muito similar ao de Abu Simbel e ao de Uadi es-Sebua.  

Richard H. Wilkinson167 diz-nos que este templo é constituído por uma parte 

exterior e outra escavada na rocha, sendo dedicado a vários deuses, incluindo Ptah, 

Ptah-Tatenen168, Hathor e o próprio soberano deificado. É um templo simples com 

planta orientada de este para oeste.  

A entrada dá acesso a um pátio quadrangular rodeado em três lados por uma 

colunata composta de oito colunas lotiforme elegante, no quarto há estátuas do rei como 

Osíris. A parede traseira do pátio é cortada de forma a imitar um pilone com as suas 

torres. Este vestíbulo dá acesso a outro já escavado na rocha, cujo tecto é suportado por 

seis pilares com estátuas do famoso faraó em pose osiríaca, à semelhança das imagens 

de Abu Simbel. Nas paredes laterais existem quatro nichos, dois de cada lado com 

grupos que representam Ramsés entre dois deuses169. A antecâmara está ladeada por 

duas câmaras fundas entre pilares. Desta sala passa-se a três capelas decoradas com 

cenas do monarca em companhia das divindades. A capela do meio é dedicada a Ptah e 

                                                                 
164 GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, p. 40; NOBLECOURT, Le Secret des 
temples de la Nubie, p. 187. 
165 WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 217. 
166 BAINES; MÁLEK, Cultural Atlas of Ancient Egypt, p. 181. 
167 WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 219. 
168 O nome de Ptah está associado a uma antiga divindade de Mênfis chamada Tatenen, «Terra  
    emersa», a qual corporizava a colina primordial. 
169  DESROCHES-NOBLECOURT, Le Secret des Temples of Ancient Egypt, p. 277; 
http://www.touregypt.net/featurestories/gerfhussein.htm. 
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tem um nicho com as estátuas do grande deus menfita, e ainda de Ptah-Tatenen, do rei 

deificado e de Hathor.  

É de interesse referir que no Museu Núbio de Assuão se encontra uma das 

estátuas de Ramsés II que pertencia ao primeiro pátio. É talvez a única lembrança que 

nos resta de Gerf Hussein.  

 

3.3.1.2. Os templos de Nova Sebua 

 

Templo de Uadi es-Sebua 

 

Localizado a 150 km a sul de Assuão, o templo de Uali es-Sebua foi mandado 

erigir por Ramsés II e é considerado o segundo maior dos templos núbios, depois de 

Abu Simbel [ver fig. 17a]. A obra foi confiada ao vice-rei de Kuch, Setau, que 

beneficiava da confiança do rei e destinava-se à celebração quinto jubilei do soberano.   

O nome da localidade onde se situava, Uadi es-Sebua, significa em árabe «Vale 

dos Leões»170, derivado das muitas esfinges que decoravam o templo formando uma 

avenida [ver fig. 17b]. 

Quando da campanha de salvamento da Núbia, este templo foi transferido para 

um novo local, cerca de 4 km a oeste do sítio original.  

A parte externa do templo é construída em pedra, à excepção do santuário e 

dos vestíbulos que são totalmente escavados na rocha. Estava rodeado por um muro de 

tijolo de formato rectangular, com um contraforte em cada extremidade, um a norte e 

outro a sul. Infelizmente, este muro não pôde ser salvo das águas após a construção da 

barragem de Assuão. Foi dedicado ao culto de Ré-Horakhti, Amon-Ré e ao próprio 

faraó deificado. No início da era cristã uma das partes do templo foi transformada em 

igreja copta.  

O acesso à entrada está adornado com uma estátua em pé e uma esfinge de 

Ramsés II, de cada lado da avenida de esfinges. Os restos dos altos pilones de pedra têm 

como decoração as cenas habituais dos outros templos núbios, seguindo a sua ordem 

geográfica. Passando o pilone entra-se no primeiro pátio, decorado com uma avenida de 

seis esfinges com cabeça humana envergando a dupla coroa. Este pátio dá acesso a 

outro através de um portão de pedra embutido num pilone de tijolo que não foi 

reconstituído, pelo que o portão se ergue sozinho. O segundo pátio, tal como o primeiro, 
                                                                 
170 GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, p. 42. 
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apresenta uma avenida de quatro esfinges, desta vez com cabeça de falcão que 

representam as quatro formas de Hórus de Maha, de Miam, de Baki e de Edfu171 e entre 

as patas de cada esfinge encontra-se uma estatueta do rei.  

A entrada no templo é feita por um pilone tradicional. No lado esquerdo deste 

pilone, como a receber o visitante, está uma estátua de Ramsés II segurando na mão o 

bastão adornado com a cabeça de carneiro do deus Amon-Ré. Atrás da perna do rei, 

uma estatueta representa a sua filha e esposa Bentanat. A estátua que fazia par com esta 

encontra-se caída na areia a 30 km do templo. No seu interior, um segundo pátio 

apresenta uma colunata à direita e à esquerda. As colunas têm na frente estátuas do rei 

em pose osiríaca, mas a maior parte encontra-se decapitada. Na extremidade do pátio 

uma rampa dá concessão de passagem para um estreito terraço embelezado com cartelas 

reais esculpidas nas paredes. Em seguida, entra-se numa pequena sala hipostila com 

duas esfinges danificadas, uma com cabeça de falcão e a outra que não tem cabeça, 

supõe-se ter tido a de carneiro de Amon-Ré172.  

Referindo Jocelyn Gohary, o restante templo encontra-se escavado na rocha, 

como a maior parte dos templos núbios ramséssidas, e dele faz parte o habitual 

santuário tripartido com uma antecâmara e uma sala hipostila. Esta parte do templo foi 

transformada em igreja cristã. A entrada é feita de tijolo de modo a criar duas portas em 

arco, o que era no mínimo original, mas foi deitada abaixo aquando da trasladação do 

templo. A sala hipostila é formada com doze pilares quadrados que suportam o tecto de 

rocha. De cada lado da nave central existiam estátuas do faraó osirificado, que foram 

deitadas abaixo quando o templo se transformou em igreja cristã. A antecâmara, 

flanqueada por duas câmaras, dá acesso ao santuário tripartido. A capela do meio é a 

capela da barca que chegou a conter um nicho de estátuas que acabou destruído por 

padres cristãos. Como seria de esperar, os relevos encontram-se bem conservados 

devido à sua cobertura com gesso. Algum desse gesso ainda se encontra colocado e 

decorado com as suas respectivas pinturas cristãs, mostrando cenas incongruentes, 

como Ramsés II oferecendo flores a S. Pedro173 [ver fig. 17c]. 

 

 

                                                                 
171 Estes nomes do deus Hórus estavam associados às cidades onde era venerado; GOHARY, Guide to the 
Nubian Monuments on Lake Nasser, p. 43. 
172 GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, p. 43. 
173 WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 220; DESROCHES-NOBLECOURT, Le 
Secret des temples de la Nubie, pp. 269-270. 
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3.3.1.3. Os templos de Nova Amada 

 

Templo de Amada  

 

Situado numa das mais belas partes da Núbia, o templo de Amada é o mais 

velho e um dos mais significativos templos do lago Nasser e ao mesmo tempo um dos 

mais bonitos. Embora o exterior deste templo seja simples, ao contrário, o seu interior 

contém os melhores relevos de todos os templos núbios [ver fig. 18]. Foi construído por 

Tutmés III e pelo seu filho Amen-hotep II, da XVIII dinastia. Mais tarde, Tutmés IV 

acrescentou-lhe a sala hipostila. Ao longo do reinado de Akhenaton, devido ao seu culto 

a Aton, o nome do deus Amon foi apagado de todo o templo. Sofreu ainda algumas 

modificações e restauros nos reinados de Seti I e Ramsés II, faraós da XIX dinastia [fig. 

..]. No início do período cristão foi transformado em igreja. Foi construída uma cúpula 

em tijolo de barro sobre o telhado e os magníficos relevos foram cobertos por uma 

camada de gesso. Felizmente esta foi benéfica, porque conservou ao longo dos tempos 

não só os relevos como as suas cores174.  

Para além da sua excelente decoração e do seu valor como exemplo da 

arquitectura do Império Novo, o templo de Amada contém duas importantes inscrições 

históricas. A primeira encontra-se dentro do santuário e descreve a conclusão e 

dedicação do templo por Amen-hotep II aos deuses, finalizando ainda com a história de 

uma campanha militar do rei na Síria e o seu implacável tratamento aos sete chefes 

sírios, a quem matou com golpes da sua maça. Servindo para demonstrar o poder do rei 

e dar como exemplo a quem tentasse desafiar a sua autoridade, os corpos foram trazidos 

para o Egipto pendurados na proa do seu barco175. A outra inscrição no lado esquerdo 

do pórtico de entrada recorda a derrota dos Líbios numa tentativa de invasão do Egipto, 

no quarto ano do reinado de Merenptah176. 

Durante a campanha de salvamento da Núbia, o templo de Amada foi 

removido do lago Nasser, por uma equipa de engenheiros franceses, para uma quota 

mais elevada.  
                                                                 
174 GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, p. 54. 
175 ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan and the Nubian Temples, Art and Archaeology, p. 150; 
DESROCHES-NOBLECOURT, Le Secret des temples de la Nubie, pp. 157-158; WILKINSON, The 
Complete Temples of Ancient Egypt,  p. 221; BAINES; MÁLEK, Cultural Atlas of Ancient Egypt, p. 182. 
176

 ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan and the Nubian Temples, Art and Archaeology, p. 150; MÁLEK, 
Cultural Atlas of Ancient Egypt, p. 183. 
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Este templo foi dedicado aos deuses Amon-Ré e Ré-Horakhti, como a maior 

parte dos templos núbios. A entrada era constituída por um pequeno pilone com um 

pórtico de pedra ladeado por muros de tijolo de lama. A maior parte deste tijolo tinha 

desaparecido em meados do século XIX, mas quando o templo foi removido para o seu 

novo sítio, as duas alas foram parcialmente reconstruídas. Os relevos deste templo 

incluem as habituais cenas dos reis oferecendo aos deuses do templo e algumas referem 

os vice-reis da Núbia. A construção do templo foi feita com blocos de arenito da zona. 

A entrada conduzia a um pátio ao ar livre delimitado por muros de tijolo de lama. Na 

parte da frente existe um pórtico com quatro colunas proto-dóricas. Tutmés IV 

converteu este pátio numa sala coberta, cujo tecto era suportado por doze pilares 

quadrados. 

É interessante realçar que na cornija da fachada do pórtico existem relevos 

rudes representando camelos não contemporâneos da decoração faraónica, mas são 

desenhos (grafitos) provavelmente efectuados por viajantes ou beduínos no início da 

Idade Média, quando o templo já não era usado como igreja e estaria parcialmente 

coberto de areia177.  

Para além do pórtico, a parte interior do templo é composta por um vestíbulo e 

um santuário, o qual é flanqueado por duas pequenas câmaras. As paredes exteriores do 

templo de Amada não estão decoradas, à excepção de dois relevos ramséssidas na 

parede traseira e de duas representações do vice-rei Messui178 na parede sul.   

 

Templo de El-Derr 

 

O templo de El-Derr é outro exemplo dos templos escavados na rocha e 

mandados edificar por Ramsés II [ver fig. 19ª e 19b]. Foi construído no ano trinta do 

seu reinado para comemorar a sua festa Sed. Como muitos outros templos da vasta 

Núbia, foi desmantelado em 1964 para ser salvo das águas do lago Nasser. A sua nova 

localização é em Nova Amada na margem contrária do Nilo ao seu sítio original e 11 

km mais a sudoeste. De facto, este templo e o de El-Lessiya, de Tutmés III, eram os 

únicos na Núbia na margem oriental do Nilo. 

                                                                 
177 GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, p. 56; VANDERSLEYEN, L’Égypte et 
la vallée du Nil, p. 503. 
178 Vice-rei de Kuch no reinado de Merenptah. 
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Segundo Jocelyn Gohary, os antigos Egípcios chamavam-lhe «O templo de 

Ramsés amado de Amon na casa de Ré»179, porque foi dedicado a Ramsés II e aos 

deuses Amon-Ré e Ré-Horakhti. Tem uma construção e uma decoração pouco cuidada e 

as intempéries danificaram-no um pouco, causando de início uma má impressão a quem 

hoje o visita. No entanto, na sala hipostila as cenas de Ramsés II estão cheias de vida, o 

faraó foi adorado como um deus vivo e é mostrado fazendo ofertas a ele próprio como 

deus.  

Teve a mesma sorte de outros templos núbios ao ser utilizado como igreja 

cristã. No santuário os relevos faraónicos misturam-se com as pinturas cristãs dos restos 

de estuque pintado, dando origem a cenas burlescas misturando insolitamente o mundo 

faraónico e o mundo cristão. A sua entrada é simples e faz lembrar Abu Simbel, se bem 

que, sem os colossos da entrada. A primeira sala hipostila está dividida em cinco naves 

com quatro fileiras de pilares quadrados, sendo que a última linha está adornada com 

estátuas de Ramsés em pose osiríaca e as paredes desta sala têm reproduzidas cenas da 

batalha contra os núbios. A segunda sala hipostila, suportada por seis pilares quadrados, 

dá acesso a três capelas. Na capela central, estátuas representam o culto a quatro deuses, 

Ptah, Amon-Ré, Ramsés II e Ré-Horakhti. Hoje, a primeira sala hipostila é reconhecida 

apenas pelos vestígios dos pilares. Porém, o templo encontra-se em algumas condições, 

e é possível mesmo reconhecer as estátuas mutiladas e as modificações feitas pelos 

coptas quando transformaram o templo em igreja.   

 

Templo de Aniba 

 

Aniba, chamada de Miam pelos antigos Egípcios, encontra-se situada no lado 

ocidental do Nilo. Durante o Império Novo tornou-se uma cidade importante e o centro 

administrativo da Baixa Núbia (Uauat). A cidade tinha um forte erigido no Império 

Médio mas alargado no Império Novo e um templo dedicado ao culto de Hórus de 

Miam fundado por Senuseret I, da XII dinastia, mais tarde restaurado na XVIII e na 

XIX dinastia por Hatchepsut, Tutmés III, Amen-hotep II, Amen-hotep III, Ramsés II180.  

                                                                 
179 GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, p. 58; BAINES; MÁLEK, Cultural Atlas 
of Ancient Egypt, p. 183; DESROCHES-NOBLECOURT, Le Secret des temples de la Nubie, p. 253. 
180 ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan and the Nubian Temples, Art and Archaeology, p. 156; 
WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 223. Não se conseguiu encontrar qualquer tipo 
de descrição das partes constituintes do templo nem dos seus relevos. Segundo os autores de Egipto, 7000 
años de Arte e Historia, p. 235, aquando da construção da barragem de Assuão e da campanha para o 
salvamento dos monumentos da Núbia, estava já tudo destruído.  
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Tumba de Pennut  

 

Fora das muralhas da cidade de Aniba havia uma necrópole de várias épocas 

com túmulos escavados na rocha. Um deles, talvez o mais importante monumento de 

Aniba, é a tumba de Pennut, governador de Uauat e superintendente do templo de Hórus 

de Miam durante o reinado de Ramsés VI [ver fig. 20a]. Este templo foi trasladado 

durante a campanha de salvamento para o seu novo local, 40 km a sul de Nova Amada 

junto ao templo de El-Derr. 

É um templo totalmente escavado na rocha e apresenta uma planta cruciforme. 

Após a entrada somos deparados com uma extensa decoração em relevo das cenas da 

vida do defunto, como administrador de Uauat e como vice-rei de Kuch, que cobrem as 

paredes de um átrio [ver fig. 20b]. Algumas destas cenas referem-se ao seu funeral, 

outras representam a sua dedicação perante uma estátua de Ramsés VI no templo de El-

Derr. Sendo ainda possível verem-se alguns traços de cor, estes relevos estão, 

infelizmente, bastante danificados. Este monumento, como era usual no Império Novo, 

tem uma pequena capela de oferendas decorada com motivos religiosos associados ao 

julgamento dos mortos, e ainda um pequeno nicho com três estátuas inacabadas 

esculpidas na rocha. A estátua do meio aparenta ter cabeça de vaca, o que representa a 

deusa Hathor, as outras são de Pennut e a sua esposa181.  

 

3.3.1.4. Os templos de Kasr Ibrim 

 

O sítio de Kasr Ibrim situava-se no lado ocidental do rio Nilo, acerca de 60 km 

a norte de Abu Simbel. Com a construção da grande barragem de Assuão e a subida das 

águas do lago Nasser, tornou-se numa ilha. É um sítio arqueológico que tem mostrado 

grande informação acerca da história da Núbia.  

Há evidências de fortificações neste sítio datadas do ano 1000 a. C., mas é 

possível que esta fortaleza tenha sido construída durante a estratégica política gizada 

pelos reis do Império Médio. Foi de grande importância ao longo do Império Novo, 

quando quatro santuários, dedicados às formas núbias do deus Hórus com outras 

divindades, como Khnum, Satet e Hathor, foram escavados na rocha no lado oeste, na 

                                                                 
181 GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, pp. 61-62; ZECCHI, Marco, Abu Simbel, 
Aswan and the Nubian Temples, Art and Archaeology, p. 157.  
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falésia junto das águas do Nilo. Cada santuário tinha um nicho com estátuas do rei entre 

dois deuses. O melhor destes santuários era o de Usersatet, vice-rei de Kuch no reinado 

de Amen-hotep II, que veio a ser reconstruído no Museu Núbio de Assuão, e em cuja 

capela existem cenas de oferendas ao rei e deste aos deuses. Os restantes três santuários 

aguardam ainda a sua reconstrução em Nova Sebua. Um deles foi mandado escavar por 

Tutmés III, outro pelo vice-rei Setau que está representado com a família, e o terceiro 

pertenceu a Hatchepsut cujo nome foi apagado em todos os relevos.  

 

3.3.1.5. Os templos de Abu Simbel  

 

O Grande Templo 

 

O templo de Ramsés II no lado ocidental do Nilo, a 280 km de Assuão, em 

Abu Simbel é o maior dos sete templos escavados na rocha mandados construir na 

Núbia e o mais impressionante de todos os templos na área.  

Descoberto, por Jean-Louis Burckhardt em 1813 e mais tarde por Giovanni 

Belzoni em 1817, o primeiro a entrar lá dentro, sofreu uma trasladação do seu sítio 

original para uma quota mais elevada, devido à construção da grande barragem de 

Assuão, em 1960. Esta tarefa de salvamento tornou-o um dos mais famosos templos de 

todo o Egipto. Foi construído no ano 34 do reinado de Ramsés II e é dedicado a Ré-

Horakhti, Amon, Ptah e ao próprio Ramsés como deus.  

Totalmente escavado na pedra, em dois esporões rochosos chamados de Meha 

e Ibchek182, os seus arquitectos renunciaram aos pilones tradicionais do Egipto e 

transformaram-nos numa fachada imponente, com 38 metros de largura por 33 metros 

de altura esculpida na rocha rosada, voltada para o rio. Uma pequena escadaria leva-nos 

a uma saliência que se estende ao longo da fachada decorada com 10 esculturas 

alternadas de falcões, que simbolizam o deus sol, com estatuetas de Ramsés II, como 

Osíris. Por trás, quatro estátuas colossais do rei sentado com as mãos sobre os joelhos, 

peito desnudado, envergando o saiote real e de sandálias nos pés, imitando as de Amen-

hotep III em Tebas, enquadram a porte e revelam a força divina daquele que 

representam. Na cabeça o toucado real e a dupla coroa. De pé, entre as pernas do rei, 

estátuas representam onze membros da família real, filhos, filhas, esposas e a mãe. 

Encontram-se as estátuas da rainha Nefertari e Isitnefert, e da rainha mãe Mut-tuia, dos 
                                                                 
182 DEROCHES-NOBLECOURT, La grande Nubiade, p. 199. 
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príncipes Amen-herkhopechef e Ramsés, das princesas Beketmut, Bentanat, Nebet-taui, 

Meritamon [ver fig. 21a]183.  

Na extremidade norte encontra-se um altar solar, e na extremidade sul uma 

gruta foi transformada em capela dedicada ao deus Tot. As cenas de oferecimento, e as 

cenas de guerra nas paredes do lado norte do templo são dedicadas a Ré-Horakhti, deus 

do Norte, enquanto relevos similares nas paredes do lado sul dedicam-se a Amon-Ré. 

Nestas mesmas extremidades encontram-se estelas talhadas na rocha, das quais a que 

está no lado sul é a mais importante. É a famosa estela do casamento que comemora a 

união de Ramsés II com uma princesa hitita no ano 34 do seu reinado184.  

Nos dois tronos centrais do templo de Abu Simbel, onde está sentado o rei, nas 

laterais que dão acesso à porta, podem-se ver imagens de Hapi, deus do Nilo, e o 

símbolo de unificação das duas terras do Egipto, o sema-taui. Por baixo, gravuras dos 

representantes dos Nove Arcos185. Por cima da entrada encontra-se um nicho com uma 

imagem do deus Ré-Horakhti de corpo humano e cabeça de falcão sobre a qual está o 

disco solar, junto da sua perna esquerda está a deusa Maet, simbolizando a verdade, 

justiça e ordem, e à sua direita um hieróglifo estilizado da cabeça de um animal 

representando o ceptro, símbolo do poder (user), dando a leitura de Usermaetré, que é a 

criptografia do nome de coroação ou prenome do rei.186  O topo da fachada é composto 

por uma linha de vinte e dois babuínos em eterna adoração ao deus solar, e por baixo 

destes, duas linhas de inscrições hieroglíficas. A primeira linha é composta de cartelas 

de Ramsés ladeadas de serpentes, a segunda linha dá-nos os nomes do rei escrito em 

ambas as direcções a partir do centro187.  

A entrada no templo é feita através de um pequeno corredor que dá acesso a 

uma sala hipostila com oito pilares quadrados. Na fileira central os pilares têm 

adossadas estátuas do rei em pose osiríaca [ver fig. 21b], com o saiote e os braços 

cruzados sobre o peito. Nas estátuas do norte o rei usa a dupla coroa, enquanto as do 

                                                                 
183

 DESROCHES-NOBLECOURT, Le Secret des temples de la Nubie, pp. 204-205; ZECCHI, Marco, 
Abu Simbel, Aswan and the Nubian Temples, Art and Archaeology, p. 67; MAGI, Giovanna; FABBRI, 
Patrizia, Egipto, 7000 años de Arte e Historia, p. 240; GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on 
Lake Nasser, p. 73. 
184 Em consequência do acordo de paz estabelecido entre Ramsés II e o rei hitita, Hattusili III, após a 
batalha de Kadech, estabeleceram-se boas relações comerciais e o faraó acabou por casar com a filha do 
rei hitita, que recebeu o nome egípcio de Maatneferuré. DIAS, «Hattusili», Dicionário do Antigo Egipto, 
p. 408; VANDERSLEYEN, L’Égypte et la vallée du Nil, pp. 532-533. 
185 Os Nove Arcos são os países estrangeiros considerados inimigos pelos Egípcios.  
186 DESROCHES-NOBLECOURT, Le Secret des temples de la Nubie, p. 205; TREMOCEIRO, «Abu 
Simbel», Dicionário do Antigo Egipto, p. 23. 
187

 GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, p. 74. 
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lado sul o rei emprega a coroa branca do Alto Egipto. As restantes três faces das colunas 

têm representadas cenas de adoração a vários deuses. A parede norte está decorada com 

cenas da batalha de Kadech, que também se encontra relatado na maior parte dos 

templos mandados erigir por este faraó. Na parede do lado sul retrata cenas de combates 

contra a Núbia, a Líbia e a Síria. A sala possui câmaras anexas dedicadas às divindades. 

Uma porta ao meio dá acesso a nova sala hipostila com quatro pilares que se encontra 

decorada com cenas do soberano com a rainha (do mesmo tamanho que ele) fazendo 

ofertas aos deuses, Hathor de Ibchek, Amon-Ré, Ré-Horakhti, Tot, Satet, Onuris-

Chu188, Hórus de Baki, Mut, Anúbis, Isis e Amon-Min Kamutef. Continuando em 

frente, para a parte mais sagrada do templo, entra-se no vestíbulo e no santuário. O 

vestíbulo tem três capelas e a do meio é a sala da barca. No santuário, a ocupar a parede 

do fundo, um nicho contém quatro estátuas talhadas na rocha que representam, da 

esquerda para a direita, Ptah, Amon-Ré, Ramsés II, como deus, e Ré-Horakhti. Os 

arquitectos e astrónomos calcularam de acordo com o desenho do templo, a 

possibilidade de os raios solares conseguirem iluminar duas vezes por ano, a 22 de 

Fevereiro e a 22 de Outubro, as faces das estátuas de Amon, Ré-Horakhti e Ramsés no 

âmago santuário por 20 minutos189 [ver fig. 21c].  

 

O Pequeno Templo 

 

Situado não muito longe do grande templo de Abu Simbel, o pequeno templo 

foi dedicado à deusa Hathor de Abshek, uma forma local da deusa do amor e da beleza, 

e à rainha Nefertari, a esposa preferida de Ramsés II. Tal como o templo do grande 

faraó este também se encontra totalmente escavado na rocha.  

A sua fachada tem forma trapezoidal tomando a forma de um pilone. Aqui 

temos pela primeira vez a representação estatuária da rainha do Egipto entre as do rei, 

decorando a fachada de um templo. Em cada um dos lados existem nichos escavados 

directamente na rocha com duas estátuas do rei com a rainha entre elas [ver fig. 22a]. O 

rei enverga o saiote real e em três das esculturas apresenta a dupla coroa, na quarta 

                                                                 
188 Onuris-Chu era filho do deus Ré. Divindade sincrética que resulta da associação de Onuris, divindade 
solar venerada em Sebenitos, no Delta, e em Tis, no Alto Egipto, com Chu, também divindade solar. 
ARAÚJO, «Henut-taui: uma dama do antigo Egipto», p. 78.  
189

 GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, pp. 70-79; DESROCHES-
NOBLECOURT, Le Secret des temples de la Nubie, pp. 200-221; ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan 
and the Nubian Temples, Art and Archaeology, pp. 63-74; MAGI, Giovanna; FABBRI, Patrizia, Egipto, 
7000 años de Arte e Historia, pp. 239-242;  
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mostra-se com o toucado coroado de chifres de carneiro, o disco solar e plumas de 

avestruz. A rainha está coroada com o disco solar e duas plumas de avestruz entre a 

cornamenta representativa da deusa Hathor190 [ver fig. 22b]. Cada estátua mede 11,5 m 

de altura e está acompanhada por duas imagens que representam os filhos do casal. Uma 

das colunas de inscrições da fachada lembra que o rei «fez grandes trabalhos191 para a 

grande esposa real». Um friso de serpentes192 compõe a parte de cima do lintel da porta 

de entrada.  

Um pequeno corredor dá entrada à sala hipostila com seis pilares quadrados, 

cujos capitéis representam a cabeça da deusa Hathor (pilares hatóricos)193. Estes pilares 

estão desenhados como se o tecto se apoiasse neles e encontram-se adornados com 

cenas do rei e da rainha que fazem oferendas a diversas divindades principais e locais. 

Na parede este desta sala aparece a única cena de guerra representada no templo. 

Ramsés II encontra-se a golpear um asiático e um núbio perante o deus Hórus de Maha 

e de Amon-Ré. Três passagens conduzem ao vestíbulo antes do santuário, que se 

encontra ladeado de duas capelas não decoradas, que serviam provavelmente de 

despensas. Este átrio está adornado com cenas de adoração aos deuses. Duas delas 

chamam-nos atenção, sendo uma a divindade da rainha Nefertari entre representações 

idênticas das deusas Hathor de Ibchek e de Ísis, que transformam a rainha em deusa 

viva, e outra a imagem da barca sobre a qual se encontra a vaca Hathor. No santuário 

em frente da entrada existe um nicho com a deusa Hathor em forma de vaca protegendo 

Ramsés II. A importância da rainha é expressa desde a entrada na decoração dos dois 

primeiros pilares, onde se encontra retratada com o sistro na mão e nos textos 

dedicatórios do rei à sua esposa194.  

 
                                                                 
190 Jocelyn Gohary e os outros egiptólogos mencionam que esta ornamentação que apresenta a rainha 
Nefertari é a da deusa Hathor. No entanto, Desroches-Noblecourt discorda e diz que, não se trata da 
representação hatórica mas sim da deusa Sothis. O seu penteado é dominado por duas penas altas e 
direitas cercadas por dois chifres muito finos de Satet. DESROCHES-NOBLECOURT, Le Secret des 
temples de la Nubie, pp. 233-234; SALES, As Divindades Egípcias, p. 302; WILKINSON, «Sopdet», 
Dictionary of Ancient Egypt, p. 233; ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan and the Nubian Temples, Art 
and Archaeology, p. 88; GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, p. 79.  
191 Desroches-Noblecourt refere que estes trabalhos dizem respeito a grandes monumentos. (Le Secret des 
temples de la Nubie, pp. 231-232).  
192 Desroches-Noblecourt salienta que este friso é composto por serpentes esculpidas de forma pouco 
vulgar, enquanto que, outros autores dizem tratar-se apenas de um friso de serpentes uraeus.  
193 Pilar hatórico, tem o capitel que o remata composto por uma cabeça de mulher com orelhas de vaca 
que evocam a deusa Hathor. ARAÚJO, «Colunas», Dicionário do Antigo Egipto, p. 214. 
194 BAINES; MÁLEK, Cultural Atlas of Ancient Egypt, p.184; ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan and 
the Nubian Temples, Art and Archaeology, pp. 88-92; DESROCHES-NOBLECOURT, Le Secret des 
temples de la Nubie, pp. 231-244; ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan and the Nubian Temples, Art and 
Archaeology, pp. 88-97; GOHARY, Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, pp. 79-81. 
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3.3.1.6. Templos doados  

 

Templo de El-Lessiya 

 

O pequeno templo escavado na rocha de El-Lessiya, foi oferecido a Itália 

depois da campanha de salvamento da Núbia, hoje encontra-se reconstruído e exposto 

no Museu Egípcio de Turim. Encontrava-se originalmente no lado oriental do Nilo, tal 

como o templo de El-Derr, a cerca de quatro quilómetros a norte de Kasr Ibrim. Data do 

reinado de Tutmés III e é constituído apenas por uma capela com um nicho. Está longe 

de apresentar o aspecto imponente das grutas fundas por Ramsés II, no entanto, as suas 

paredes estão decoradas com cenas de Tutmés III entre o deus Deduen e o faraó 

deificado Senuseret III. O nicho contém estátuas do rei com Hórus de Miam (Aniba) e 

Satet de Elefantina. Infelizmente, foram danificadas no período amarniano e foram 

substituídas por Ramsés II, que se fez representar juntamente com Amon e Hórus de 

Aniba195. Tal como outros templos da Núbia, foi ocupado por padres cristãos que 

danificaram uma vez mais as imagens engalanando a gruta de cruzes de diversos 

formatos196. 

 

3.3.2.Alta Núbia 

 

Templo de Abahuda 

 

O templo de Abahuda é um pequeno templo escavado na rocha, mandado 

construir por Horemheb e dedicado aos deuses Amon e Tot. Situa-se no lado oriental do 

Nilo, em frente a Abu Simbel. A entrada consiste em uma simples abertura talhada na 

parede rochosa. O templo tinha uma sala hipostila com quatro elegantes colunas 

papiriformes de capitel fechado e talhadas na rocha, duas capelas laterais sem decoração 

e um santuário, em cujas paredes se podiam ver cenas do rei entre os deuses. Numa 

dessas cenas está Horemheb criança a ser alimentado pela deusa Anuket, senhora da 

                                                                 
195 WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 222. 
196 DESROCHES-NOBLECOURT, Le Secret des temples de la Nubie, p. 139; GOHARY, Guide to the 
Nubian Monuments on Lake Nasser, p. 85. 
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Núbia. Foi convertido em igreja no início da era cristã. Blocos deste templo estão agora 

expostos no Museu Núbio de Assuão197.  

 

Templos de Faras 

 

O sítio original de Faras ficava no lado ocidental do Nilo, entre Abu Simbel e 

Uadi Halfa. Neste momento encontra-se submerso no lago Nasser. 

Neste mesmo local, antes existiu um outro templo, pertencente à VXIII dinastia 

e mandado erigir por Tutankhamon, e uma capela escavada na rocha dedicada à deusa 

Hathor de Ibchek.198 Contudo, desta capela não se tem a datação precisa, talvez tenha 

sido construída por Tutmés III, sabendo-se apenas que foi alargada nos reinados de 

Tutankhamon e Ramsés II.  

O templo de Tutankhamon possuía uma planta simétrica e dela faziam parte 

um pátio quadrado enfeitado de ambos os lados por um pórtico, uma sala hipostila com 

doze colunas e um santuário com anexos. Centenas de blocos que compunham o templo 

de Faras foram removidos, talvez para a reconstrução do templo de Buhen199.  

 

Templo de Mirguissa 

 

A fortaleza de Mirguissa localizava-se 15 km a sul de Uadi Halfa, e hoje 

encontra-se submersa pelo lago Nasser. Mirguissa foi identificada como a antiga cidade 

de Iken. Esta fortaleza continha um pequeno templo dedicado a Hathor, provavelmente 

reconstruído por cima da estrutura de um templo do Império Médio200.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
197 WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 226; DESROCHES-NOBLECOURT, Le 
Secret des temples de la Nubie, pp. 176-177.  
198 Ibchek é o nome egípcio do local onde se encontram os templos de Abu Simbel 
199 WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, pp. 228-229. 
200 Não se conseguiu encontrar qualquer tipo de descrição das partes constituintes do templo, nem dos 
seus relevos. WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, pp. 229-230. 
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Templo de Uronarti 

 

A pequena ilha de Uronarti, mesmo a norte de Semna, continha um templo em 

tijolo de argila, datado do reinado de Tutmés III. Foi dedicado ao deus tebano da guerra, 

Montu, e ao deus núbio Deduen201. 

 

Templo de Amara Ocidental  

 

Cerca de 250 km a sul de Uadi-Halfa no lado ocidental do Nilo, foi construído 

o templo de Amara por Ramsés II em honra do deus Amon e de outros deuses locais 

representados nas capelas subsidiárias. Um adro rodeado de um muro com duas portas, 

dá acesso ao pilone de entrada. Passado este, entra-se num pátio com uma colunata em 

seu redor. Dois corredores, um de cada lado do pátio fazem a passagem às capelas 

subsidiárias. Seguindo pelo pátio, penetra-se na sala hipostila de doze colunas e passa-

se de seguida à parte mais sagrada do templo, o vestíbulo que dá acesso ao santuário 

flanqueado por duas capelas. Inúmeros textos encontram-se inscritos nas suas paredes 

contendo listas de nomes asiáticos e africanos202. 

 

Templo de Sedeinga 

 

20 km a sul de Amara, no lado ocidental do rio Nilo, construiu-se um pequeno 

templo de Amen-hotep III, em honra de sua esposa, a rainha Tié, talvez na forma de 

Hathor. Este templo presentemente já não se encontra intacto203. 

 

Templo de Gebel Docha 

 

Alguns quilómetros a sul de Sedeinga, o sítio de Gebel Docha recebeu um 

templo escavado na rocha datado do reinado de Tutmés III204. 

 

                                                                 
201 Não se conseguiu encontrar qualquer tipo de descrição das partes constituintes do templo, nem dos 
seus relevos. WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 230. 
202 WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt,  p. 230. 
203 Não se conseguiu encontrar qualquer tipo de descrição das partes constituintes do templo, nem dos 
seus relevos. WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, pp. 230-231. 
204 Não se conseguiu encontrar qualquer tipo de descrição das partes constituintes do templo, nem dos 
seus relevos. WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 231. 
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Templo de Soleb 

 

Mesmo a sul da terceira catarata, na margem ocidental do Nilo, Soleb tem um 

importante templo construído em tijolo de barro por Amen-hotep III, dedicado ao deus 

Amon-Ré de Karnak, Nebmaatré205 à variante local do deus Khonsu e ao próprio rei 

como deus [ver fig. 23]. 

Este templo é o que se encontra em melhor estado de conservação de entre 

todos os templos egípcios no Sudão. Foi construído com dois pilones, uma sala 

hipostila, um pátio e um santuário onde as colunas têm forma papiriforme. À 

semelhança do templo de Lucsor, Soleb foi expandido, recebendo um pátio aberto ao 

sol e uma espécie de pequena colunata. As cenas deste templo incluem o primeiro 

festival Sed do rei. Outras representações indicam uma dualidade, a de Amon-Ré, como 

«olho solar», e a de Amen-hotep como «olho lunar» do Egipto mitológico. O «olho 

lunar» está associado à deusa leoa Tefnut-Mehit (cujo nome refere a lua cheia) e a dois 

leões de granito vermelho instalados neste templo pelo faraó206.  

 

Templo de Sesebi 

 

O sítio de Sesebi situava-se acerca de 80 km a sul de Soleb e continha um 

templo dedicado a Aton, mandado construir por Akhenaton, e um outro, mais tardio, 

dedicado à tríade tebana, Amon, Mut e Khonsu, construído por Seti I207. 

 

Templo de Kaua 

 

Alguns templos em honra de Amon foram construídos neste sítio, na margem 

oriental do Nilo, por Amen-hotep III, Tutankhamon, Taharka e vários reis de Napata e 

de Meroé208.  

 

 

                                                                 
205 Nebmaatré, o Senhor da Núbia, que simboliza um deus com atributos de Amon e de uma divindade 
 lunar; WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 232. 
206 WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 232. 
207 Não se conseguiu encontrar qualquer tipo de descrição das partes constituintes do templo, nem dos 
seus relevos. WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 232. 
208 Não se conseguiu encontrar qualquer tipo de descrição das partes constituintes do templo, nem dos 
seus relevos. WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, pp. 232-233. 
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3.3.2.1. Agrupamento de Cartum 

 

Templo de Akcha (Serra West) 

 

Situava-se a 25 km a Norte de Uadi Halfa e possuía um templo e várias capelas 

de Ramsés II. O templo era dedicado a Amon, Ré e ao próprio Ramsés como deus. No 

início do ano 1961, com a campanha de salvamento da Núbia foi removido para 

Cartum209.  

 

Templos de Buhen 

 

A fortaleza de Buhen, datada do Império Médio, localiza-se junto à segunda 

catarata do Nilo e perto de Uadi Halfa, a cerca de 260 km a montante de Assuão. 

Escavada e estudada desde 1957, encontra-se presentemente submersa pelas águas do 

lago Nasser. Tinha dois templos do Império Novo, um dedicado à deusa Ísis e ao deus 

Min, e outro em honra de Hórus de Buhen. Ambos foram removidos e reconstruídos em 

Cartum em 1962-63. 

 

O templo norte de Buhen  

 

Nos primeiros tempos do Império Novo, foram muito poucos os templos 

dedicados à deusa Ísis. Em contrapartida, o primeiro santuário encontrado no país de 

Uauat data do início da XVIII dinastia e é consagrado à grande mãe Ísis. Mandado 

erguer por Ahmés, foi reconstruído em grande parte por Amen-hotep II. É constituído 

por dois pilones que dão entrada para um pátio com uma meia colunata, um vestíbulo e 

a sala da barca flanqueados por duas capelas. Foi edificado sobre as ruínas de um 

anterior santuário de Senuseret I e estava orientado para sul210. 

  

 

 

 

                                                                 
209 Não se conseguiu encontrar qualquer tipo de descrição das partes constituintes do templo, nem dos 
seus relevos. WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 229. 
210 DESROCHES-NOBLECOURT, Le Secret des temples de la Nubie, pp. 113-114; MALHEIRO, 
«Buhen», Dicionário do Antigo Egipto, p. 158. 
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O templo sul de Buhen 

 

Foi construído sobre fundações do Império Médio. Diferente do templo norte, 

apresenta colunas protodóricas. Um grande pátio rectangular rodeado de colunas 

introduz-nos num vestíbulo que dá acesso a três capelas estreitas e longas. A capela 

central comunica com a que fica do seu lado sul, a qual dá passagem a um local que 

ocupa toda a largura do edifício. Foi mandado edificar por Hatchepsut em honra de 

Hórus de Buhen, forma local do grande sol que se encarna na rainha. Parece que a 

decoração mural veio a ser completada pelo rei contemporâneo da soberana, Tutmés II, 

e pelo seu descendente Tutmés III, com acrescentos datados do reinado de Taharka211.  

  

Templo de Semna 

 

A fortaleza de Semna situava-se no lado ocidental do Nilo, acerca de 80 km a 

sul de Uadi-Halfa. Dentro dela existia um templo de Senuseret III, dedicado a ele 

próprio como deus, e ao deus núbio Deduen que foi renovado por Tutmés I, Tutmés III 

e por Hatchepsut, com outros acrescentos por parte de Taharka. A personagem mais 

representada é o dedicado faraó Tutmés III, em diálogo com o deus Deduen, e abraçado 

por Amon ou Senuseret como Osíris. Podemos ver o rei Senuseret, viajando na sua 

barca junto com outras divindades. Hoje podemos visitar este templo em Cartum para 

onde foi transferido212.  

 

Templo de Kumma (Semna Oriental) 

 

Um templo dedicado ao deus Khnum, datado dos reinados de Tutmés I e 

Amen-hotep II, foi construído nesta fortaleza do Império Médio e mais tarde 

acrescentado ou remodelado por Tutmés III. A figura de Senuseret III está muito 

presente nesta região das fortalezas onde ofereceu bastante protecção nas fronteiras 

meridionais. Devido a isso, aparece também representado nas paredes dos templos 

como neste de Kumma, por ordem de Tutmés III, sentado na sua barca solar em pose 

osiríaca, participando de rituais com outros deuses. Numa das salas sob a imagem do 

                                                                 
211 DESROCHES-NOBLECOURT, Le Secret des temples de la Nubie, pp. 114-115. 
212 WILKINSON, The Complete Temples of Ancient Egypt, p. 230; DESROCHES-NOBLECOURT, Le 
Secret des temples de la Nubie, pp. 118-119. 
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rei, surge agora a de Hatchepsut entre os deuses Khnum e Tot, que escreve os nomes 

reais. Na entrada e na antecâmara encontra-se o nome da rainha faraó e a sua silhueta 

martelados sob a imagem de Tutmés III. Este templo também se encontra reconstruído 

em Cartum213. 

 

A expansão na XVIII dinastia até Kugus, a sul da rota caravaneira que ia até 

Abu Hamed, foi muito importante. A política externa adoptada nesta dinastia deu os 

seus frutos, pois o facto de trazer os príncipes das terras conquistadas para serem 

educados na corte e mais tarde devolvidos às suas terras, como altos funcionários, 

ajudou na egipcianização dessas regiões e na obtenção da paz.  

Como podemos verificar pela descrição dos templos construídos na Núbia ao 

longo do Império Novo, os reis que mais construíram nesta zona, foram Tutmés III e 

Ramsés II, ambos numa clara atitude de propaganda política e de imposição da presença 

egípcia. Toda a iconografia utilizada na construção dos templos fala por si, a 

representação do sema-taui, as coroas colocadas nas estátuas, as cenas esculpidas nas 

paredes e a homenagem aos deuses gerais e locais. Dois faraós guerreiros e dois grandes 

construtores tirando partido do clima de paz que se vivia na Núbia, e da política externa 

utilizada, bem como dos regulares recebimentos de tributos e riquezas vindas deste país. 

Embora saibamos da usurpação de muitos templos por parte destes faraós, apagando os 

nomes e imagens dos seus antecessores e colocando os seus, não deixaram de ter mérito 

e de conseguir obter os seus intentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
213 DESROCHES-NOBLECOURT, Le Secret des temples de la Nubie, p. 120.. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1. A NÚBIA DO NEOLÍTICO À XXV DINASTIA 

 

Ao longo de muitas décadas, os historiadores debateram-se sobre a cor da pele 

e sobre a competência dos faraós cuchitas. Em 1942, os egiptólogos Keith Seele e 

George Steindorff resumiram a dinastia cuchita no «When Egypt Ruled the East». Mas 

os preconceitos da época, completamente imbuídos pelo fascínio do Egipto, 

demonstraram-se pela indiferença quanto à dinastia núbia. Alguns arqueólogos 

passaram pelo Sudão, como Giuseppe Ferlini e Richard Lepsius, mas infelizmente para 

a história o primeiro destes senhores provocou danos em pelo menos uma pirâmide 

removendo-lhe o topo, e o segundo tirando conclusões precipitadas em relação à origem 

dos cuchitas. George Reisner foi o primeiro a fornecer as primeiras evidências 

arqueológicas sobre os reis núbios, todavia ao insistir que os monumentos que escavou 

não foram construídos por africanos negros, desacreditou a sua descoberta. O 

arqueólogo Charles Bonnet, deu-nos a conhecer, então, uma nova civilização quando 

escavou no Sudão na década de 1960, antes da subida das águas da grande barragem de 

Assuão. É sobre ela que nos vamos debruçar nas próximas páginas deste capítulo214.  

Os primeiros vestígios do Neolítico aparecem na Alta Núbia com a cultura de 

Cartum (no actual Sudão) e remontam ao VI milénio a. C., com a introdução de bovinos 

domésticos. A inclusão destes animais deu-se como um fenómeno explosivo por todo o 

Sudão central, ao longo de quinhentos anos [ver mapa 3]. A economia pecuária está 

associada com a adopção de modelos de mobilidade, talvez favorecidos pela degradação 

ambiental. O aumento da mobilidade em busca de pastagens pôs fim à instabilidade e à 

economia da caça e da recolecção, tendo também por ouro lado desenvolvido as 

tradições culturais. Também a cerâmica neolítica de Cartum continua com uma 

decoração impressa com movimentos ondulatórios em espinha de peixe e com os vasos 

de boca negra215.  

A região que maior informação nos deu sobre o Período Neolítico tardio, na 

Alta Núbia, é a de Kadruka na terceira catarata. Estendendo-se por uma área de 30 km, 

forneceu-nos cemitérios com datação absoluta de cerca do ano 5500-4000 a. C., 

                                                                 
214 DRAPER, «Faraós negros», pp. 7-8.  
215 MANZO, Introduzione alle Antichità Nubiane, pp. 21-22. 
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caracterizando-se por uma cerâmica de variadas formas. As habitações consistiam de 

cabanas ovais ou circulares, com um diâmetro compreendido entre 1 a 7 m, sendo as 

mais tardias de formato rectangular. As paliçadas serviam para a recolha de animais e as 

mais externas tinham carácter protector e serviam ainda como delimitador da aldeia.  

O verdadeiro arranque deste período pré-histórico corresponde à cultura do 

«Grupo A» (3500 a. C.-2800 a. C.) na Baixa Núbia. Este grupo decompõe-se em três:  

Grupo A - antigo (3500-3250 a. C.); 

Grupo A - clássico (3250-3150 a.C.);  

Grupo A - recente (3150-2800 a. C.). 

Situada na rota comercial da África profunda, a Núbia viu desenvolverem-se 

trocas comerciais intensas entre a cultura de Cartum e a cultura do «Grupo A»216. 

A Baixa Núbia, localizada entre a primeira e a segunda cataratas, fica 

progressivamente despovoada a partir de 2900-2800 a. C. por volta da Época Arcaica no 

Egipto (I e II dinastias). Motivos climáticos ou simplesmente o desenvolvimento do 

poder egípcio no seu gradual avanço para sul podem ter estado na origem deste 

despovoamento. Com o Império Antigo a Baixa Núbia é completamente subjugada217. 

Segundo Margaret Drower218 e Mohamed Sherif219, a Baixa Núbia na fase final do 

Império Antigo egípcio era habitada por um povo nativo distinto que procedera ao do 

«Grupo A». A este grupo mais empobrecido foi dado o nome de «Grupo B». No 

entanto, David O’Connor220 diz-nos que a presença deste grupo entre o «Grupo A» e o 

«Grupo C» tem-se demonstrado inválida. Por seu lado, Andrea Manzo221 sublinha que a 

observação cronológica e a reclassificação dos enterramentos atribuída a Reisner para o 

«Grupo B» indica uma acentuada diminuição da população na Baixa Núbia entre 2900 e 

2400 a. C., confirmada através de testes radiométricos. Para esta autora, o aparente 

desaparecimento da população do «Grupo A» deve-se talvez à adopção de uma vida 

mais móvel, ou por outro lado, o contacto deste grupo com grupos pastoris ou, mesmo a 

presença no ceio da população de uma componente especificamente pastoril e móvel.   

Ao longo das fases históricas do Egipto (Época Arcaica e parte do Império 

Antigo) na Alta Núbia, por volta de 3000-2400 a. C. (fase pré-Kerma), desenvolveu-se 

                                                                 
216 AAVV, O Antigo Egipto, Os segredos do Alto Nilo, p. 12. 
217

 Ibidem. 
218 DROWER, Nubia, A Drowning Land, p. 16. 
219 SHERIF, «A Núbia antes de Napata», p. 238. 
220 O’CONNOR, Ancient Núbia, Egypt’s Rival in África, p. 25. 
221 MANZO, Introduzione alle Antichità Nubiane, p. 45. 
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um reino que viria a perdurar durante muito tempo, à volta da terceira catarata, em 

Kerma. Charles Bonnet222 diz-nos que o território dos núbios do «Grupo A» e o dos 

habitantes da região de Shendi, perto de Cartum, distanciavam mais ou menos 600 km e 

que entre estas duas zonas de culturas muito diferentes a cultura de Kerma constituía no 

final do Neolítico um marco essencial, como intermediário, na região compreendida 

entre a segunda e a terceira catarata. Paralelamente, em cerca de 2300 a. C., após o 

declínio do Império Antigo no Egipto e a retirada gradual dos Egípcios da Núbia, 

aparece na Baixa Núbia uma nova cultura, a do «Grupo C»223. 

A cultura do «Grupo C» divide-se em duas fases, a primeira fase corresponde 

ao desaparecimento do Império Antigo e à retirada total dos Egípcios durante o 

Primeiro Período Intermediário e ao seu regresso sob o Império Médio, a segunda 

assiste à queda do Império Médio e à perda de importantes fortalezas egípcias durante o 

Segundo Período Intermediário. No entanto, está particularmente atestada no Alto 

Egipto e na Baixa Núbia a presença de uma cultura seminómada núbia, de criadores de 

gado, caracterizada pelas sepulturas circulares rasas chamadas «pan graves», que 

preservavam a tradição núbia de sacrifícios animais, como gazelas, bois e carneiros. A 

cerâmica da cultura «pan grave» mostrou afinidades com a cultura do «Grupo C» bem 

como com a cultura de Kerma224.  

Mas é do Sul profundo que vem a ameaça com a expansão de Kuch na Alta 

Núbia, que se apodera da região da Baixa Núbia. A cidade de Kerma, que se desenvolve 

na Alta Núbia (c. 2400-1750 a. C.) passa a ser a capital do reino a que os antigos 

Egípcios chamavam de Kuch e desenvolveu-se em três fases:  

Kerma antigo (2400-2050 a. C.) 

Kerma médio (2050-1750 a. C.) 

Kerma clássico (1750-1550 a. C.) 

Os sítios da cultura de Kerma descobertos na Núbia, ao norte, vão até Mirgissa, 

o que indica que a segunda catarata servia de fronteira entre o «Grupo C» e esta cultura, 

que tinha como característica uma cerâmica torneada fina feita em torno de oleiro e 

muito polida, vermelha e com a parte superior preta [ver fig. 24], vasos em forma de 

animal ou decorados com desenhos de animais [ver fig. 37], punhais de cobre e artigos 
                                                                 
222 BONNET, «Kerma, Territoire et Métropole», pp. 5-6.  
223

 AAVV, O Antigo Egipto – Os segredos do Alto Nilo, p. 12. 
224 SHAW, Ian; NICHOLSON, Paul, «Pan-grave culture», The British Museum Dictionary of Ancient 
Egypt, pp. 218-219. 
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de madeira incrustados em marfim. Apesar da maior parte destes objectos terem 

tradição cultural nativa, não se pode ignorar a influência de técnicas egípcias. Esta 

civilização vê chegar o seu fim sob o domínio dos faraós egípcios do Império Novo que 

vão controlar toda a Núbia até à quarta catarata.  

Por volta do ano 1100 a. C., com o final da XX dinastia, o Egipto entra em 

decadência e retira-se da Núbia permitindo o desenvolvimento do reino de Napata, que 

se situava entre terceira e a quarta catarata. Este reino atinge o seu apogeu com a XXV 

dinastia, conhecida por «cuchita», por volta de 750 a 656 a. C., quando se apodera do 

Egipto. Em 656 a. C. são expulsos do Egipto pelos reis assírios e os soberanos núbios 

encerram-se num isolamento no que diz respeito ao Egipto [ver mapa 4].  

Segundo Chales Bonnet225, os conhecimentos históricos e arqueológicos sobre 

as diversas populações que ocuparam a Núbia é bastante incompleto. Os primeiros 

dados sobre as fases cronológicas do povoamento entre a primeira e a segunda catarata, 

só foi possível aquando das campanhas de salvaguarda efectuadas antes da subida das 

águas do lago Nasser. Esse estudo colocou em evidência as originalidades núbias e a 

influência egípcia sofrida por estas populações.  

Novos trabalhos arqueológicos efectuados a montante da terceira catarata, ao 

longo de Atbara, deram-nos a informação que as vias comerciais seguiam em direcção 

do centro do continente africano e até ao mar Vermelho. Os seus produtos, como o 

ouro, o incenso, o ébano, gado e outros eram encaminhados até ao Mediterrâneo desde o 

Império Antigo egípcio. As expedições realizadas pelos Egípcios a esta zona tinham por 

parte dos governantes locais núbios apoio logístico e militar contra as tribos mais 

belicosas da zona.  

O ouro da Baixa Núbia e de Kuch, na Alta Núbia, foi a base da economia e do 

poder egípcio na Ásia durante a XVIII dinastia. A posição do Egipto como potência 

dependia da grande quantidade de ouro extraído na Núbia. Quando o império de Napata 

estava em ascensão com a XXV dinastia cuchita, o ouro foi fundamental para os seus 

objectivos dinásticos226. Mas o ouro não era o primeiro metal que atraía a atenção dos 

estrangeiros. O forte de Buhen fundia cobre, cuja origem é ainda desconhecida. 

Também o granito rosa de Assuão era procurado para colunas, obeliscos e estelas, e o 

marfim, que nos sugere a angariação de elefantes através de intermediários núbios.  

                                                                 
225 BONNET, «O Reino de Kerma», p. 50.  
226 HARKLESS, Nubian Pharaohs and Meroitic Kings, p. 56. 
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Ao longo de muitos séculos os Egípcios pensaram que os povos que viviam a 

sul de Elefantina eram perigosos. Tinha sido um rei do Sul que uniu as Duas Terras de 

modo que o potencial perigo vindo do sul sempre existiu. Historicamente, a «Terra do 

Arco» era o antigo nome da província egípcia entre Tebas e Assuão, à qual os 

documentos egípcios se referem como Ta-seti, hoje, conhecida como Núbia. A proeza 

dos núbios na luta e na habilidade com o arco garantiu-lhes a fama, tendo combatido 

muitas vezes no exército egípcio como mercenários.  

Como vimos nos capítulos precedentes, a política externa egípcia estava 

dependente da estabilidade e da força do poder central. No Império Médio, a 

emergência de um poder forte na Núbia incitou os reis egípcios a fortificarem a fronteira 

sul, e assim enormes fortalezas são edificadas junto à segunda catarata. Esta ostentação 

militar mostra até que ponto os Egípcios temiam ataques dos povos estabelecidos mais a 

sul, para lá de Elefantina. 

Porém, as perturbações que marcaram o Segundo Período Intermediário 

egípcio iriam favorecer o controlo por parte dos reis de Kerma de um território que se 

estendia da primeira à quarta catarata, permitindo o desenvolvimento desta civilização.  

Os Egípcios não apreciavam a existência de tão poderoso vizinho a sul, 

sobretudo porque dependiam das minas de ouro núbias para sustentar o seu domínio 

sobre a Ásia. Por isso, no Império Novo os faraós conquistaram a Alta Núbia pondo fim 

à independência de Kuch e instalaram ou reocuparam guarnições ao longo do rio Nilo, 

nomeando chefes núbios como administradores e educando em Tebas os filhos de 

núbios da classe mais elevada. A jusante da quarta catarata, na extremidade da região de 

Dongola, a montanha sagrada, a «Montanha Pura» ali existente denominada Gebel 

Barkal, cativara os faraós egípcios do Império Novo, crentes que Amon nascera naquele 

local227. Este foi o sítio escolhido para a constituição de uma nova colónia que marcava 

a fronteira sul do Império egípcio. Nasce assim Napata, que por volta do ano 1100-1000 

a. C. viria a ser a capital política e espiritual do novo reino independente de Kuch, 

impregnado de cultura egípcia. Junto a ela ergueram-se pirâmides pontiagudas e 

templos imponentes. Segundo Damiano-Appia228, na época em que Napata foi fundada 

os sacerdotes de Amon constituíram a primeira sede do que veio a ser e religião do reino 

de Napata. Sob o reinado de Amen-hotep II Napata era já uma importante cidade. Aqui 

                                                                 
227 DRAPER, «Faraós negros», p. 26.   
228 DAMIANO-APPIA, «O mistério dos faraós negros», p. 61. 
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nesta região rica de Dongola situavam-se as minas de ouro de Kuch e de Karei, que 

depois viriam a ser exploradas pela dinastia cuchita.  

Devido à política de aculturação levada a cabo pelos reis egípcios a Núbia 

manteve-se em paz. A população local vivia do comércio e da agricultura mantendo os 

costumes núbios. Os nobres cuchitas ao serviço do Egipto adoptaram os costumes 

egípcios devido à sua educação na corte faraónica, como aludimos no capítulo III. Os 

faraós construíram templos e a população adorava o deus Amon. Ramsés II mandou 

erguer um templo a este deus em Napata que viria a tornar-se tão importante como o de 

Karnak e como o centro da fé núbia.  

Após o reinado de Ramsés II a derrocada egípcia começa e foi apenas 

retardada pelos dois reis seguintes, Merenptah e Ramsés III. Na crise que se seguiu as 

relações entre o Egipto e a Núbia cessaram, deixando a Núbia a nível de documentação 

numa escuridão completa. Todavia, os núbios continuaram a submeter-se ao clero 

tebano de Amon que continuava a sua ascensão e a obtenção de títulos e poder, 

nomeadamente o de «filho do rei de Kuch», isto é, vice-rei da Núbia. Após a morte de 

Ramsés XI, o Império Novo viu chegado o seu fim, já há muito esperado. O 

desaparecimento dos ramséssidas permitiu à Núbia encontrar de novo a sua 

independência e sob a XXII dinastia a fronteira sul egípcia fixou-se em Assuão como no 

tempo do Hórus Djoser229.  

A influência do clero de Amon tinha vindo a crescer desde a segunda metade 

da XVIII dinastia. Akhenaton tenta dominar essa ascendência, mas a normalidade 

regressa após a sua morte. Tendo o clero amoniano instituído o cargo de adoradora 

divina230, que só podia ser uma princesa da família real, forçaram a união do soberano 

com o deus. Com o princípio do reinado de Smendes, antigo vizir do Baixo Egipto no 

tempo de Ramsés XI, começou a XXI dinastia e o Terceiro Período Intermediário, que 

se dividiu em três fases, denominadas fase tanita (XXI dinastia), fase líbia (XXII à 

XXIV dinastias) e a fase cuchita (XXV dinastia), por alguns designada de «época 

etíope». O caos instalou-se em Tebas e houve duas linhas dinásticas, uma em Tânis e 

outra em Tebas que coexistiram durante cerca de cinco anos. Os reis do Norte 

                                                                 
229 Société des cultures nubiennes, «La XXVe Dynastie: Un retour aux sources». 
 http://nubie-international.fr/accueil.php?a=page144000 
230

 Título sacerdotal feminino muito comum durante o Império Novo com notória importância no Terceiro 
Período Intermediário. A adoradora divina era sempre da família real. Devia manter-se virgem, e a 
herdeira do cargo era sua filha por adopção. Teoricamente era casada com o deus Amon, prestando-lhe 
culto. ARAÚJO «Adoradora divina», Dicionário do Antigo Egipto, pp. 29-30. 
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renunciaram ao enterramento em Tebas, preferindo sepultar-se em Tânis dentro do 

templo de Amon231.  

Enquanto a política externa dos reis do Baixo Egipto beneficiou do comércio 

da prata com a Península Ibérica e de outros produtos com vários povos do 

Mediterrâneo, a dinastia teocrática de Tebas perdeu o controlo da Núbia e foram 

incapazes de governar mesmo internamente, sujeitando-se constantemente aos oráculos 

do deus Amon mesmo em questões banais. Esta corrida aos vaticínios fomenta a 

superstição. Se já havia saques a túmulos, estes foram aumentando devido à desordem e 

à pobreza geral. As cidades desertificaram-se e os templos foram abandonados232. O 

final da XXI dinastia registou o poder crescente de tribos Machauach233 instaladas no 

Delta. Com estas tribos instalou-se a chamada anarquia líbia que acabou por dividir o 

Egipto e os sacerdotes tebanos, que após terem fomentado a guerra civil refugiam-se em 

Napata favorecendo nesta cidade o culto a Amon. Durante este período da história do 

Egipto, na Núbia começou a formar-se um pequeno reino indígena em Napata, que se 

foi engradecendo e egipcianizando progressivamente.  

A origem do reino de Napata tem gerado controvérsias entre os historiadores, 

sendo uma das hipóteses, a retirada dos Egípcios da Núbia e o poder tanto da Núbia 

como do Egipto ser tomado pelos sacerdotes de Amon que governavam a partir de 

Karnak e de Napata. No entanto, estes sacerdotes para se poderem impor devem-se ter 

apoiado em grupos de guerreiros. Escolheram uma família núbia de Kurru e pequenos 

reis obscuros foram elevados à categoria de soberanos reivindicando o trono do Egipto. 

Apresentavam-se como defensores da fé do deus Amon, transformando a Alta Núbia 

num reino reunificado. Outra hipótese é que os novos senhores de Napata tenham vindo 

de uma linhagem de príncipes núbios egipcianizados, deixada pelos faraós egípcios do 

Império Novo, quando criaram a cidade de Napata em Gebel Barkal, e que se 

apropriaram do poder do centro urbano234. Entendemos que a segunda hipótese será a 

mais correcta devido aos ritos funerários encontrados em Kurru e à lei da sucessão, 

tipicamente africana. Desde a queda do Império Novo não houve qualquer documento 
                                                                 
231 PADRÓ, Historia del Egipto Faraónico, p. 307. 
232Société des cultures nubiennes, «La XXVe Dynastie: Un retour aux sources». 
 http://nubie-international.fr/accueil.php?a=page144000; PADRÓ, Historia del Egipto faraónico, p. 311. 
233 Machauach eram tribos berberes líbias. Segundo Josep Padró, a linha dinástica de uma destas tribos 
derivava provavelmente de Heracleópolis, onde elementos líbios se instalaram durante a XX dinastia, lá 
se mantendo no início da XXI dinastia. Obtiveram do rei o comando supremo das tropas mercenárias 
líbias e ameaçaram estender a sua influência por todo o vale do Nilo. Circunstâncias desconhecidas 
colocaram Chechonk I como sucessor de Psusennes II, começando a XXII dinastia (Historia del Egipto 
Faraónico, p. 311). 
234 MANZO, Introduzione alle Antichità Nubiane, pp. 146-147. 



 

 

103 

nem vestígios arqueológicos sobre este período da história da Núbia até às escavações 

arqueológicas realizadas por Reisner no cemitério de Kurru. Através destas estruturas 

tumulares e religiosas foi possível corrigir o hiato existente na cronografia, quer do 

Egipto, quer da Núbia235.   

A lei de sucessão era característica de uma raça claramente indígena, onde se 

destacava, como ainda hoje, uma sociedade matriarcal, que dava preferência ao irmão 

antes dos filhos236. David O’Connor não concorda com esta designação e diz tratar-se de 

uma sociedade patriarcal que decretava que o herdeiro tinha de ser um filho do irmão 

paterno do rei falecido237. Assim, não haveria apenas um candidato mas vários 

candidatos, de entre os quais o exército escolhia o rei. Esta escolha tinha de ser 

autenticada pelo deus Amon, supondo-se haver alguma influência por parte dos 

sacerdotes.  

Segundo Damiano-Appia238, um membro da sexta geração dos soberanos 

sepultados em Kurru, chamado Alara, começou a conquista do território a norte de 

Kuch, fundando a dinastia dos faraós negros e adoptando características reais egípcias 

como a inscrição do seu nome numa cartela239. Dominou a Alta Núbia até Kaua onde 

mandou construir um santuário para o deus Amon. Quando Alara faleceu, sucedeu-lhe o 

seu irmão Kachta que resolveu conquistar Tebas, beneficiando das divisões internas 

existentes entre as várias dinastias no Egipto, sendo, portanto, o primeiro núbio a cingir 

a coroa do Alto e do Baixo Egipto e a apresentar-se como faraó, como testemunha uma 

estela deste rei em Elefantina240.  

Em nome de Amon e apoiados pelo influente clero amoniano, os reis cuchitas, 

repuseram a maet no país das Duas Terras. Nessa época, a classe dirigente núbia estava 

completamente convertida aos hábitos e costumes egípcios quer através da religião, da 

cultura, da escrita e mesmo da raça, devido aos muitos casamentos contraídos ao longo 

de gerações entre núbios e Egípcios. Mais, desde há séculos o exército egípcio integrava 

contingentes de archeiros núbios, e por isso Kachta tinha adoptado parte dos títulos, 

língua e espírito religioso egípcio. Quando este rei se apresentou em Tebas foi acolhido 

como um guardião da fé de Amon. O rei assegurou-se da fidelidade da adoradora divina 
                                                                 
235 WILLIAMS, «A prospectus for exploring the historical essence of ancient Nubia», p. 92. 
236 PADRÓ, Historia del Egipto faraónico, p. 314; GRIMAL, Historia del Antiguo Egipto, pp. 365-366. 
237 O’CONNOR, Ancient Nubia, Egypt’s Rival in Africa, p. 75. 
238 DAMIANO-APPIA, «O mistério dos faraós negros», p. 62. 
239Société des cultures nubiennes, «La XXVe Dynastie: Un retour aux sources». 
 http://nubie-international.fr/accueil.php?a=page144000  
240 MANZO, Introduzione alle Antichità Nubiane, p. 153; SALES, «O poder do Sul: a dominação núbia», 
p. 41. 
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de Amon, filha do rei Osorkon III, obrigando-a a adoptar a sua própria filha, Amenirdis 

I, assegurando a esta a sucessão numa função prestigiosa e reforçando o apoio do clero 

egípcio à família núbia. Depois de se sentir estável Kachta regressou a Napata onde 

morreu por volta do ano 751 a. C.  

Antes de entrarmos propriamente na dinastia núbia, convém deixar aqui este 

pequeno apontamento sobre o nome real cuchita. Serge Sauneron e Jean Yoyotte241 

voltaram a sua atenção para a estela que narra a campanha núbia de Psametek II242, 

achada em Tânis, onde se encontra o título do rei de Kuch e explicaram porque se 

pronunciava kūr, tendo sugerido que este nome estava ligado a Kurru e ao cemitério da 

XXV dinastia, explicaram também que a palavra qēre significava rei na língua 

meroítica. Como que a confirmar o estudo destes egiptólogos, Anthony Arkell243 diz-

nos, no seu artigo, que em Darfur podem ser encontrados vestígios da palavra kūr, o 

título do rei núbio. 

 

 

4.2. A XXV DINASTIA 

 

Após ter conquistado a maior parte do Egipto através da influência da sua irmã, 

a adoradora divina de Amon, no decorrer do primeiro ano do seu reinado, o filho de 

Kachta, Pié, deixa de se interessar pelo Egipto e mantém-se na sua cidade de Napata, 

por cerca de vinte anos. Por volta de 730 a. C. Tefnakht de Sais, um dos príncipes do 

Delta, rei fundador da XXIV dinastia, rival de Osorkon III244, de Leontópolis, 

empreendeu a conquista do Egipto até Tebas, opondo-se ao domínio cuchita no Alto 

Egipto. Para isso, pôs cerco em primeiro lugar a Heracleópolis. Os sacerdotes tebanos 

enviaram uma mensagem a Napata implorando que Pié viesse proteger os domínios de 

Amon: 

 

                                                                 
241 SAUNERON e YOYOTTE, «La Campagne Nubienne de Psammétique II et sa Signification  
Historique», pp. 157-207. 
242 Psametek II foi um dos monarcas da XXVI dinastia, oriundo da cidade de Sais, no Delta Ocidental. 
Utilizando mercenários gregos e cários lançou numa campanha contra a Núbia que culminou com o saque 
de Napata.  
243

 ARKELL, «Kur, the title of the King of Cush», pp. 123-124. 
244 Orsonkon III foi o terceito monarca da XXIII dinastia, reinando a partir de Leontópolis em 
concorrência com os reis da XXII dinastia em Bubástis. ARAÚJO, «Osorkon», Dicionário do Antigo 
Egipto, p. 653.  
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«Ano 21, primeiro mês da primeira estação, do rei do Alto e do Baixo 

Egipto, Meriamon Pié, que viva para sempre. 

[…] 

 

Vieram dizer a sua majestade: um chefe do Ocidente, o grande príncipe de 

Neter, Tefnakht da província de … apoderou-se de todo o Oeste, desde as terras baixas 

até Iti-taui, chegando ao sul com um exército poderoso, enquanto vai unindo as Duas 

Terras e os principies das cidades fortificadas andam como cães nos seus calcanhares. 

Nenhuma fortaleza lhe fechou as portas nas províncias do Sul… Todas as cidades do 

Ocidente lhe abriram as portas com receio dele. Voltou-se então para leste, e as portas 

abriram-se-lhe do mesmo modo… A seguir, pôs cerco a Heracleópolis e dominou-a 

completamente…»245. 

  

Pié recebeu estas notícias com indiferença aparente e sentindo-se seguro da sua 

força riu-se perante os seus vassalos que o queriam forçar a agir. Perante a atitude 

pacífica do soberano, os sacerdotes enviam-lhe de novo outra mensagem: 

 

«Estes príncipes e os comandantes militares que residiam nas suas cidades 

dirigiram-se nesse mesmo dia para junto de sua majestade e disseram-lhe: Ficarás 

silencioso até esqueceres as províncias do Sul? Enquanto Tefnakht desenvolve as suas 

conquistas e não encontra ninguém que lhe faça frente, Nemrod, príncipe de Hatueret, 

deitou abaixo as muralhas de Nefrus. Demoliu a sua própria cidade, temendo que ele 

[Tefnakht] pudesse apoderar-se dela, e para fazer com que ele fosse sitiar outra cidade. 

Partiu para ir atrás de Tefnakht, depois de ter rejeitado o consolo de sua majestade 

[Pié]. Ficou junto de Tefnakht; é um dos seus vassalos na província de Orix e dá-lhe 

tudo o que recebeu desde que ele o deseje…»246. 

 

A notícia afectou deveras Pié que se apercebeu que Tefnakht se aproximava 

perigosamente de Tebas e era necessário agir contra o príncipe do Delta. Então o rei, 

numa evidente demonstração de poder, veio a Tebas à frente de uma poderosa 

expedição militar cuchita para impor a sua autoridade: 

 

                                                                 
245 BREASTED, Ancient Records of Egypt, IV, pp. 419-420. 
246 BREASTED, Ancient Records of Egypt, IV, p. 420. 
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«Então sua majestade enviou as suas ordens aos príncipes e aos comandantes 

dos exércitos que se encontravam no Egipto: “Acelerem a posição das tropas em linha 

de batalha, ataquem Hermópolis e capturem os seus habitantes, o seu gado e os seus 

barcos no rio! Não deixem os camponeses partir para os campos, não deixem os 

trabalhadores laborar, cerquem as fronteiras da província, combatam-nos todos os 

dias!” E assim fizeram, tal como ele tinha ordenado…»247. 

 

Depois Pié dirige-se ao seu exército núbio e recomenda:  

 

«Não se demorem nem um dia nem uma noite, como se se tratasse de um 

jogo de rascunhos248, mas combatam à vista! Imponham o combate de longe! Se ele 

[Tefnakht] ordenar à infantaria e aos carros de outra cidade: “Acelerem!”, esperem 

então que o seu exército chegue para combater. Mas se os seus aliados estiverem 

noutra cidade, então apressem-se a chegar junto deles. A esses principes que ele 

obrigou a apoiá-lo, líbios e soldados cortesãos, forcem-nos à batalha em primeiro 

lugar! Digam: “Não sabemos o que ele grita às suas tropas reunidas!”, emparelhem os 

cavalos de guerra, os melhores da cavalariça de Amon; ponham-se em linhas de 

batalha! Tu sabes, Amon, que tu és o deus que nos enviou…Quando chegares a Tebas, 

diante de Karnak, lavem-se no rio sagrado, vistam roupa apropriada e afrouxem os 

vossos arcos. Não se gabem da vossa força, pois os poderosos só têm a força de 

Amon, que torna os fracos fortes. Diante dos altares, devem aspergir-se com água 

sagrada e ajoelhem em terra diante dele, dizendo: “Mostra-nos o caminho, para que 

nós possamos combater à sombra da tua espada…”[…]»249. 

 

Para celebrar o triunfo Pié mandou erguer uma estela em Napata, cujo texto 

mencionámos, onde narra a sua investida contra o invasor e as vitórias devidas à sua 

coragem e astúcia descrevendo também como foi tomada a cidade de Hermópolis e 

depois Mênfis. O país foi rapidamente conquistado mas a Pié apenas interessava a 

segurança de Tebas. Esta estela encontra-se actualmente no Museu Egípcio do Cairo e 

se não fosse ela nada sabíamos deste rei [ver fig. 25].  

Como podemos verificar, estes extractos da estela, traduzidos por James 

Breasted, dão-nos a conhecer a forma como os exércitos egípcios faziam a guerra, com 

                                                                 
247 BREASTED, Ancient Records of Egypt, IV, p. 421. 
248 BREASTED diz-nos que talvez seja uma referência à lentidão do jogo. 
249 BREASTED, Ancient Records of Egypt, IV, pp. 421-422. 
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a protecção do deus Amon. Apesar de vários contratempos provocados pelos príncipes 

rebeldes, Pié conquistou o Egipto, cidade após cidade derrubando os revoltosos. Depois 

de ter tomado Mênfis, todas as outras cidades revoltadas se submeteram ao novo faraó 

mas a guerra não terminou por aqui, porque Tefnakht escondeu-se numa ilha do Delta. 

Pié foi atrás dele, e o fugitivo, compreendendo que não tinha saída, rendeu-se ao faraó 

núbio, enviando-lhe uma carta:  

 

«Não quero resistir-te durante mais tempo… Sou um pobre miserável e o 

medo habita os meus ossos. Não tenho podido sentar-me a beber cerveja e ninguém 

tocou música para mim. Estou cheio de fome e de sede; os ossos doem-me, a minha 

cabeça está nua; a minha roupa está feita em farrapos…»250. 

 

Esta submissão arrastou os últimos revoltosos do Delta que foram de imediato 

prestar vassalagem ao faraó que passou a ser o senhor de um vastíssimo território, desde 

as margens do Mediterrâneo até à sexta catarata.  

Depois de ter vencido Osorkon IV, um dos pretendentes ao trono do Egipto, 

Pié tomou todos os títulos de rei, além do nome de coroação de Tutmés III, 

Menkheperré, e formou a XXV dinastia. Segundo Anthony Spalinger251, a campanha 

militar de Pié teve duas fases em que primeira consistiu em expulsar Tefnakht do Médio 

Egipto e instaurar de novo a maet, e a segunda, talvez a mais importante, impedir no 

Delta a política social hostil aos movimentos cuchitas. Apesar do crescente 

nacionalismo a norte, a campanha consistiu numa profunda análise das manobras 

militares e do estudo dos contramovimentos dos oponentes. Este autor lamenta que à 

excepção de Breasted pouco se tenha escrito sobre este assunto e analisa neste seu artigo 

toda a estela de Pié. Ao longo deste tempo de conquista, a filha da adoradora divina de 

Amon, Chepenupet I (antecessora da irmã de Pié, Amenirdis) assumiu esse alto cargo. 

Pié regressou então a Napata onde viveu em paz.  

Após a partida de Pié para Napata, Tefnakht, considerando-se desligado do seu 

acto de vassalagem, recomeçou a conspiração contra o soberano núbio com os príncipes 

do Norte, acabando por se afirmar como faraó das Duas Terras, apesar de dominar 

apenas na zona do Baixo Egipto. Bakenrenef sucedeu-lhe no trono após a sua morte, 

mas a instalação da dinastia núbia em Tebas virá pôr fim a este reinado. Enquanto 

                                                                 
250 BREASTED, Ancient Records of Egypt, IV, pp. 441-442. 
251 SPALINGER, «The Military Background of the Campaign of Piye (Piankhy)», p. 273.  
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reinou Bakenrenef incitou os príncipes palestinianos a revoltarem-se contra o rei da 

Assíria. Mas as forças assírias derrotaram os exércitos da Palestina coligados com o 

contingente egípcio. Após a morte de Pié, seu irmão Chabaka [ver fig. 26] e o seu filho 

Chabataka sucederam-lhe no trono. Fizeram de Tebas a capital do império e foi a partir 

dessa cidade que reinaram e conquistaram todo o Egipto. Chabaka mostrou-se prudente 

a respeito do poderoso rei da Assíria, apesar de apoiar os líderes dos pequenos reinos da 

Palestina, sem nunca tomar partido por eles. Mas os reis núbios tiveram sempre 

dificuldade em impor-se no Delta, que os aceitou apenas devido à eminente ameaça da 

Assíria, grande potência militar da altura. Perante a gravidade da situação que se vivia a 

norte, o soberano núbio instalou-se em Mênfis e quando os assírios cercaram Jerusalém, 

enviou Taharka à frente de um exército em auxílio desta cidade252. A resposta assíria a 

esta coligação vem relatada no livro 2 dos Reis:  

 

«Pensas que para fazer a guerra, prudência e fortaleza sejam apenas questão 

de palavras! Em quem, portanto, confiaste, para te rebelares contra mim? Confias 

naquele sustentáculo de caniço quebrado que é o Egipto, que penetra na mão de quem 

nele se apoia e a perfura; assim é o faraó, rei do Egipto, para todos aqueles que nele 

confiam.» 253. 

 

Foi então por esta altura que Senaquerib, rei assírio, ficou a saber que estava a 

caminho de Jerusalém um contingente de tropas do rei cuchita: 

  

«Então Senaquerib, informado de que Taharka, rei dos cuchitas, vinha 

pelejar contra ele, enviou pela segunda vez emissários a Ezequias, com esta 

embaixada: «Não te iluda o teu Deus, em quem confias, levando-te a crer que 

Jerusalém não será entregue ao poder do rei da Assíria. Eis que tu mesmo sabes como 

os reis da Assíria trataram todos os países, votando-os ao extermínio…»…»254 

 

O soberano assírio, incitado pela conspiração egípcia organizou uma expedição 

punitiva contra o Egipto, mas devido a uma epidemia, que afectou o seu exército, o 

combate não se realizou. Foi então assinado um acordo de paz que durou até ao reinado 

seguinte.  

                                                                 
252 SHAW, The Oxford History of Ancient Egypt, pp. 352-353. 
253 Biblia Sagrada (II Reis 18, 20-21). 
254 Biblia Sagrada (II Reis 19,9). 
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Taharka, filho de Pié e irmão mais novo de Chabataka, sucede-lhe no trono, 

recebendo de herança um reino em paz que soube embelezar com templos, tornando-o o 

rei construtor da XXV dinastia. O reinado deste soberano está dividido em dois 

períodos, um muito próspero e um outro marcado pelos confrontos com o Império 

Assírio que foram dramáticos para o faraó negro255. Bafejado pela sorte, Taharka 

beneficiou das grandes inundações no ano 6 do seu reinado que lhe permitiram recolher 

abundantes colheitas256.  

 

«Deram-se maravilhas na época de sua majestade, no ano 6 do seu reinado. 

Coisa semelhante nunca tinha sido vista desde a época dos seus antepassados, tão 

amado é por seu pai, Amon-Ré. Sua majestade tinha implorado uma cheia a seu pai, 

Amon-Ré, senhor dos tronos do Duplo País, para que não houvesse fome na sua 

época. Ora tudo quanto saía dos lábios de sua majestade era concedido por seu pai 

Amon e quando chegou a estação das cheias, as ondas continuaram todos os dias com 

abundância, aumentando um côvado por dia.»257 

 

Sempre inquieto pelo poderio assírio, Taharka instalou-se em Tânis, no Delta 

Oriental, onde se fez coroar na presença de sua mãe.  

 

«Tinha estado separado dela, quando era um jovem de vinte anos, pois havia 

acompanhado sua majestade quando ele invadiu o Delta. Assim, quando depois de 

todos estes anos ela veio a Tânis onde eu estava, foi ver-me ser coroado faraó, tendo-

se alegrado muito e o povo inclinou-se até ao chão diante dela…»258 

 

Em política externa, o seu reinado foi marcado pela oposição ao imperialismo 

assírio então sob a liderança do rei Assaradão, filho de Senaquerib, que se dirigiu para o 

Egipto através do Sinai. Os beduínos facilitaram-lhe a passagem e a partir daí atingiu 

Mênfis, apoderou-se e saqueou a cidade levando o saque para a Assíria. Assaradão 

dividiu para reinar, distribuindo o poder por cerca de vinte pequenos reinos e colocando 

à frente de cada um deles um príncipe nativo da região. Nas cidades de Mênfis e de Sais 

                                                                 
255 Société des Cultures Nubiennes, «La XXVe  Dynastie, un retour aux sources».  
256 ARAÚJO, Os Grandes Faraós do Antigo Egito, p. 209. 
257

 BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista árabe, pp. 151-152. 
258 BREASTED, Ancient Records of Egypt, IV, p. 456. 
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colocou Necau, neto de Bakenrenef, e na cidade de Busíris reinstalou Chechonk que 

tinha sido destronado por Pié.  

Logo que o rei assírio partiu para a Ásia, Taharka tentou convencer os 

príncipes do Norte a revoltarem-se contra a Assíria, mas não conseguiu formar a 

coligação que desejava. Assaradão decidiu voltar ao Egipto para impor a ordem, mas 

morreu pelo caminho e, mais uma vez, a monarquia núbio-egípcia foi salva pela sorte. 

Taharka desceu de novo o Nilo com o seu exército núbio e reconquistou Mênfis, 

voltando a exercer a autoridade sobre o Delta.   

Assurbanípal, filho e sucessor de Assaradão, invadiu o Egipto em 671 a. C. à 

frente de um exército composto de mercenários sírios, fenícios e contingentes do Delta e 

conquistou todo o Norte. Taharka que ia no ano 24 do seu reinado, foi obrigado a 

retirar-se para Tebas onde os assírios por sua vez penetraram e fizeram grandes estragos 

sem destruir a cidade, obrigando o soberano núbio a escapar para Napata259. Depois da 

saída dos assírios, Mentuemhat, governador de Tebas, repara os danos:  

 

«Purifiquei todos os templos…como se deve fazer depois de violados após 

uma invasão, por estrangeiros impuros…»260. 

 

De regresso a Tebas, Taharka recebeu o apoio de todos os príncipes do Delta, 

unidos contra o estrangeiro assírio e levantou-se então ali uma revolta que foi logo 

dominada pelas tropas assírias, tendo sido levados em cativeiro os principais chefes, 

como Necau. Assurbanípal apercebendo-se de que precisava destes apoios, envia-os de 

novo para administrarem as suas províncias. Taharka era agora um homem doente, 

associando o seu sobrinho, Tanutamon, ao trono261. O soberano durante os primeiros 

anos do seu reinado dedicou-se à administração do seu vasto império. A sul o reino 

cuchita estendia-se para além da sexta catarata, até Kosti, no Nilo Branco, até Sennar no 

Nilo Azul, e até Djebel Moya, entre o Nilo Branco e o Nilo Azul262.  

Com a sua morte sucedeu-lhe Tanutamon, filho de Chabataka, que impetuoso 

como todos os jovens retornou ao Egipto e reconquistou o país, aproveitando-se do 

facto de o rei assírio ter deixado no Egipto apenas reduzidas guarnições de ocupação. 

                                                                 
259 KITCHEN, The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 BC), p. 392. 
260 BREASTED, Ancient Records of Egypt, IV, p. 460. 
261 KITCHEN, The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 BC), p. 393. 
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 BRISSAUD, A Civilização Núbia, das origens à conquista árabe, p. 150. 
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Faraó do Egipto e da Núbia, não conseguiu, todavia, controlar o Baixo Egipto em poder 

dos príncipes submetidos aos assírios cujo chefe era Necau.  

Numa estela, conhecida como «estela do sonho», Tanutamon conta que pouco 

antes da morte de Taharka se vira rodeado de duas serpentes domesticadas. Pensando 

ser um presságio feliz, tomou a decisão de expulsar os assírios e reunificar de novo o 

Egipto: 

  

«Ano 1, da coroação do rei… sua majestade teve um sonho durante a noite: 

duas serpentes, uma rodeava-o à direita, a outra à esquerda. Então sua majestade 

acordou, e não as encontrou. Sua majestade, disse: Porque viestes até mim? Então elas 

lhe responderam, dizendo: A tua terra é no sul; toma para ti (também) a terra do norte. 

As Duas Deusas brilharão sobre a sua fronte, a terra é-te dada, no seu comprimento e 

na sua largura. Nenhum outro dividirá contigo.»263 

 

O que poderia ser um sonho, tornou-se num pesadelo para o Egipto que se viu 

de novo atacado pelo exército assírio. A ira de Assurbanípal foi muita e ordenou a 

perseguição dos núbios até Tebas que pôs de novo a saque. Tanutamon conseguiu fugir 

para Napata donde não voltou a sair.   

Após a morte deste rei, a XXV dinastia chegou ao fim no Egipto e nenhum 

outro soberano núbio tentou colocar de novo o pé no país das Duas Terras. Esta atitude 

pacífica dos núbios, revelando desinteresse pelo Egipto, foi recompensada através da 

continuação do reino de Napata na cidade de Meroé que prosperou durante mil anos. 

Tanutamon foi o último rei a ser sepultado em Kurru. Depois dele, todos os outros se 

fizeram sepultar em Nuri, na margem esquerda do Nilo, em frente a Gebel Barkal. No 

final do século IV a. C. deu-se a transferência juntamente com a necrópole real de 

Napata para Meroé, após o que a cidade de Meroé passou a ser a capital política e 

Napata conservou-se como o centro religioso.  

Aventura sem futuro, a dinastia núbia, contudo, marcou fortemente a região 

tebana, numa tentativa de renovar a sua glória. Tebas reencontrou o seu esplendor 

através dos restauros e novas construções feitas pelos faraós cuchitas, que se 

consideravam descendentes directos dos grandes faraós egípcios milenares. Guardiões 

do passado fizeram poucas inovações, conservando piedosamente a arte, os cultos e a 

língua. Os reis da XXV dinastia eram filhos de Amon-Ré, intercessores entre as 
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divindades e o povo. Usaram as duas coroas, a coroa branca e a coroa vermelha e duas 

serpentes uraeus264, que testemunhavam os seus dois tronos, o de Tebas e o de Napata.  

Kenneth Kitchen265 fala-nos do estudo cronológico baseado em hipóteses, 

executado por Miles Macadam266 sobre as inscrições de Kaua267, o qual diz ter havido 

algumas co-regências pouco documentadas nomeadamente no reinado de 

Chabaka/Chabataka, de Chabataka/Taharka e de Taharka/Tanutamon. Este estudo, 

segundo Kitchen, encontrou seguidores entre os estudiosos do Antigo Testamento, mas 

foi, no entanto, contestado pelos egiptólogos. Leclant e Yoyotte dizem-nos que 

Macadam desenvolve a hipótese de uma associação real entre Taharka e Chabataka de 

seis anos antes da morte de Chabataka, conforme o conteúdo das estelas IV e V de 

Taharka encontradas no templo de Kaua. Após estudos feitos pelos mencionados 

autores franceses, chegaram à conclusão que parece imprudente considerar como 

garantida a existência de uma co-regência durante seis anos entre Chabataka e Taharka, 

como propôs Miles Macadam268. Para que a cronologia dada por este autor tenha a sua 

coesão é preciso admitir para além das co-regências Chabaka/Chabataka e 

Chabataka/Taharka, uma associação entre Pié/Chabaka, hipótese que Leclant e Yoyotte 

dizem não poder excluir, porque o nome de Pié está mencionado numa estátua, neste 

momento exposta no Museu Britânico, cuja descrição diz-nos que Pié ainda era rei no 

ano 15 de Chabaka269. Se Tanutamon foi coroado durante a vida de Taharka parece 

realmente possível que os reis cuchitas tiveram o princípio de associar o seu sucessor. 

No entanto, dizem-nos ainda Leclant e Yoyotte que se deve admitir que, se cada co- 

-regência for tomada isoladamente e não for comprovada no seu conjunto de dados 

suficientes e explícitos tornaria precário o sistema de Macadam.  

                                                                 
264 ACÚRCIO, «Serpente», Dicionário do Antigo Egipto, pp. 782-783. Forma latina da palavra grega 
ouraion, que, por sua vez, parece ser a transcrição do egípcio iaret, que significa «A que se ergue» em 
clara alusão à postura da serpente quando está prestes a atacar. 
265 KITCHEN, The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 BC), pp. 150 e 589. 
266 Macadam foi o arqueólogo responsável pela primeira escavação arqueológica ao templo de Kaua. 
Encontrou uma série de estelas de Taharka e numerou-as, sendo a primeira conhecida como K I e a última 
como K VII. 
267 WILKINSON, «Kawa», Dictionary of Ancient Egypt, p. 123. Cidade pouco conhecida, situada na 
margem este do rio Nilo entre a terceira e a quarta catarata a alguns quilómetros a sul da moderna 
Dongola. LECLANT e YOYOTTE, «Notes historiques et de civilisation éthiopiennes: à propros d’un 
ouvrage récent», em BIFAO 51, p. 2. 
268 LECLANT e YOYOTTE, «Notes historiques et de civilisation éthiopiennes: à propros d’un ouvrage 
récent», em BIFAO 51, p. 24.  
269

 LECLANT e YOYOTTE, «Notes historiques et de civilisation éthiopiennes: à propros d’un ouvrage 
récent», em BIFAO 51, p. 25. 
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Este período da história do Egipto e da Núbia, quando ambos os países tiveram 

o mesmo rei, como a recordar os tempos áureos da XVIII dinastia, foi um período de 

ascensão e queda. Ascensão para o Egipto com uma nova união, mas de queda rápida 

porque nunca mais se conseguiu unir sob um governante autóctone. A partir desta 

altura, tanto o Egipto como a Núbia foram alvo de sucessivas conquistas e de novas 

submissões por parte de povos estrangeiros. Quiçá, se os reis núbios não tivessem a 

ambição de alargar as fronteiras para além do Delta e do Sinai, a história teria tido outro 

rumo. Ontem, tal como hoje, a ambição dos homens é prejudicial.  

 

 

4.3. A ARTE NA XXV DINASTIA 

 

A arte está bem representada na XXV dinastia. O rei Pié, deixou em vários 

locais do Egipto a sua marca, devolvendo-lhe os antigos costumes faraónicos mas foi a 

influência avassaladora de Taharka que mais se fez sentir no país das Duas Terras, pelas 

construções de monumentos com bustos, estátuas e cartelas ostentando o seu nome e 

imagem, tendo as duas capitais sagradas, Tebas e Napata, recebido a sua maior atenção. 

É retratado como suplicante aos deuses, na presença protectora do deus Amon, ou 

mesmo como uma esfinge em pose de guerreiro. Na Núbia estes soberanos negros 

mantiveram os vestígios da influência egípcia após a XVIII dinastia, durante a qual se 

construíram templos egípcios. É possível que este fundo cultural comum tenha 

contribuído para o sucesso e para a estabilidade da dinastia de Pié que foi sucedido pelo 

seu irmão Chabaka e depois por seu filho Taharka que deixou, também ele, importantes 

monumentos.  

 

4.3.1. Arquitectura 

 

Os faraós e os grandes sacerdotes do Terceiro Período Intermediário 

empreenderam vastas construções em vários locais. Pié restaurou o grande templo de 

Gebel Barkal, construído na XVIII dinastia270 [ver fig. 27a e 27b], e adiciona-lhe uma 

                                                                 
270 Timothy Kendall no seu artigo «Napatan Temples: A Case Study from Gebel Barkal», sublinha que 
foram encontradas evidências (embora preliminares) que o templo do Império Novo foi destruído pela 
queda de uma rocha do penhasco acima deste e o desabamento pode ter ocorrido após o reinado de 
Ramsés II e antes do Período Napata. Em teoria propõe-se que o templo terá sido destruído perto do final 
da XX Dinastia, e que esta, mais do que qualquer outra coisa, pode ter sido a causa do sumo sacerdote de 
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sala hipostila em frente do grande pilone271 e mais tarde uma grande colunata precedida 

de grandes pilones. Taharka ergueu aqui, no sopé da montanha sagrada, dois templos 

em homenagem às deusas consortes de Amon272 e ordenou a inscrição do seu nome no 

pináculo de Gebal Barkal, parcialmente coberto a folha de ouro para impressionar os 

viajantes. Os soberanos Chabaka e Chabataka deixaram numerosas construções 

principalmente na zona de Tebas, onde renovaram, embelezaram e alargaram os 

templos existentes273 como a colunata erguida por Chabaka em Karnak, talvez inspirado 

por uma estrutura deixada por Amen-hotep III em Lucsor274.  

Timothy Kendall275 lembra que os Egípcios e os cuchitas consideravam Gebel 

Barkal uma exteriorização de Karnak ao Sul e entendiam a montanha núbia como a 

residência do ka de Amon de Karnak. A importância religiosa da «Montanha Pura» e o 

seu pretensioso poder era derivado à sua forma que se assemelhava a muitas coisas 

diferentes e assim os Egípcios identificavam-na como a residência de Amon em todas as 

suas formas. Durante o Império Novo os Egípcios tinham Gebel Barkal apenas como 

uma manifestação de Karnak, mas os cuchitas e os seus apoiantes sacerdotais 

conseguiram distinguir os dois lugares, começando a chamar à montanha «trono das 

Duas Terras», no singular enquanto para Karnak permaneceu «tronos das Duas Terras», 

no plural. Kendall diz que não se entende exactamente o que pretendiam com esta 

distinção pouco clara, mas parece provável que tenha sido um movimento para colocar 

Gebel Barkal como o centro da realeza.  

Ainda segundo este autor, Pié estabeleceu um alto padrão a ser seguido pelos 

seus sucessores, fazendo enormes construções em Napata e utilizando requintados 

baixos-relevos. Embora Chabaka e Chabataka tivessem estado muito preocupados com 

os acontecimentos no Egipto para gastaram as suas energias na terra natal, Pié foi 

superado, neste esforço, por seu filho Taharka que colocou o carimbo final no sítio de 

Gebel Barkal. Exibindo um rico conhecimento da mitologia e uma ousada imaginação, 

                                                                                                                                                                                            

Amon em Tebas ter usurpado a autoridade do rei Ramsés XI. Como os sacerdotes não conseguiram o 
controlo da Núbia, não só a perderam, como também perderam os santuários núbios de Amon que, 
consequentemente, foram abandonados. A restauração de Gebel Barkal deveu-se a uma colaboração entre 
os reis núbios de Kurru e o sacerdócio tebano. Este templo foi enriquecido arquitectónica e 
simbolicamente pelas construções de Taharka para ser mais tarde destruído aquando da campanha de 
Psametek II cujo objectivo principal era a destruição deste complexo religioso.  
271 MANNICHE, L’Art Égyptien, p. 264. 
272 HOCHFIELD, Sylvia; RIEFSTAHL, Elizabeth (eds), Africa In Antiquity, The Arts of Ancient Nubia 
and the Sudan, II, p. 48. 
273 HOCHFIELD, Sylvia; RIEFSTAHL, Elizabeth (eds), Africa In Antiquity, The Arts of Ancient Nubia 
and the Sudan, II, p. 45. 
274 MANNICHE, L’Art Égyptien, p. 264. 
275 KENDALL, «Napatan Temples: A Case Study from Gebel Barkal». 
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ergueu monumentos que complementaram um após outro o ambiente natural de maneira 

engenhosa, parecendo criar uma fusão viva do mundo real com o mitológico. Sob os 

cuidados Taharka, o sítio de Barkal tornou-se um palco elaborado para a celebração do 

passado, do presente e para a eterna monarquia e perpétua recriação do mundo. 

O maior construtor da XXV dinastia foi Taharka comparando-se à escala a 

Ramsés II. Em Karnak construiu um quiosque de colunas papiriformes entre o primeiro 

e o segundo pilone. Construiu quatro colunatas nos quatro pontos cardeais dentro do 

recinto do grande templo de Amon, quatro linhas de cinco colunas a Este, em frente do 

templo de Ramsés II, outro conjunto a sul antes do templo de Khonsu, outro a norte 

dentro do recinto do templo de Montu, reutilizando blocos bem como a provável 

colunata antes do recinto do templo de Mut276. Também neste complexo religioso, entre 

o templo de Amon e o lago sagrado, Taharka ergueu um edifício cuja estrutura em 

princípio se assemelha a uma mastaba antiga. Rogério Sousa277 lembra-nos que devido 

ao estado de degradação do edifício é impossível saber-se qual a forma de entrada no 

edifício e qual a configuração original. Como não possuíam qualquer iluminação 

podiam ter a função de cripta subterrânea, mas devido ao lençol de água que passava 

por ali a estrutura do edifício teve de ser levantada. As escavações efectuadas por 

Chévrier, descreve-nos o mesmo autor, revelaram um pátio que ligava ao nilómetro, o 

que dá a entender que a água tinha papel importante para as cerimónias de purificação 

realizadas no edifício de Taharka278. As cartelas de Taharka foram marteladas e 

substituídas pelas de Psametek I279.     

                                                                 
276 COONEY, «The Edifice of Taharqa by Sacred Lake: Ritual Function and the Role of the King», p. 17; 
Jean Leclant fala-nos sobre estas colunadas etíopes. A colunata junto ao templo de Ramsés II esteve 
reduzida a ruínas dominadas por secções de outras colunas, mas foi parcialmente reconstruída. Um ponto 
de interesse que apresenta é a disposição geral do monumento e as cenas que o decoram poderem ser 
levadas em conta como parte de um programa do rei etíope. Entre as ruínas do templo de Amon-Ré-
Montu e a porta Ptolemaica do norte foram encontradas em fundações tardias numerosos elementos de 
uma colunata de tipo análogo edificada por Taharka. Também a Sul, entre a porta de Evérgeta (um dos 
reis Ptolemeus) e o templo de Khunsu, vêem-se ainda vestígios de três colunas etíopes. Na quarta 
direcção cardinal, Oeste, conhece-se a grande colunata gigante entre o primeiro e o segundo pilone (La 
colonnade éthiopienne à l’est de la grande enceinte d’Amon à Karnak), pp. 114-116; Segundo Cooney, 
discute-se a possibilidade de chamar somente colunatas ou quiosque de Taharka, visto o nome de hayt é 
empregue para ambos os casos (The Edifice of Taharqa by Sacred Lake: Ritual Function and the Role of 
the King).    
277 SOUSA, «O Edifício de Taharka no lago sagrado de Karnak: Simbolismo e função ritual», em Arte 
Pré-Clássica, p. 279. 
278 Claude Traunecker salienta a este respeito que os trabalhos de Taharka em Karnak estão 
frequentemente relacionados com a água, desde a doca, o edifício do lago sagrado e o «nilómetro», aos 
lagos sagrados dos templos de Mut e Montu, com uma nota sobre um bloco do templo de Mut que 
representa um cais. Na face ocidental do cais de Karnak podemos ler cinco valores datados 
sucessivamente dos anos 6, 7, 8 e 9 do seu reinado. O ano 6 atesta um nível superior em 20 cm. Esta 
subida das águas teve uma grande importância para o rei que fez emitir escaravelhos para esta ocasião e 
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Quanto à decoração do templo, Rogério Sousa280 recorda-nos que o actual 

estado do edifício não permite uma ideia segura desta decoração nas paredes exteriores. 

No entanto, avança que eram originalmente cobertas de cenas rituais. Na parede norte e 

nas extremidades oriental e ocidental é possível vislumbrar algumas cenas, como o rei a 

sair do palácio e a entrar neste edifício em companhia das divindades, uma cena de 

purificação e ainda o rei oferendo fumigações de incenso ao deus Atum. A figura do rei 

é sempre apresentada com estilo musculado característico das representações cuchitas. 

A decoração interior tem como tema principal a mitologia.   

A construção deste edifício reflecte o carácter político e religioso dos reis 

cuchitas. Ainda segundo Rogério Sousa281, um dos aspectos deste edifício tem a ver 

com a sua localização, que estabelece relações com o lago sagrado e com o escaravelho 

monumental de Amen-hotep III, alusivo às facetas do deus sol, juntando-se com o 

templo de Amon-Ré e com o eixo norte-sul deste templo, aumentando a sua articulação 

com o templo da deusa Mut.  

Foi na Núbia que foram realizadas as obras mais surpreendentes deste rei e 

desta dinastia. Taharka construiu monumentos em Sanam282 na margem ocidental do 

rio, bem como em Kaua, mais a norte. O templo de Kaua, consagrado a Amon, foi 

ornamentado com belíssimos relevos. Neste templo foram utilizados elementos 

retirados de monumentos antigos, tais como a colunata papiriforme extensivamente 

empregue na arquitectura funerária do Império Antigo. Segundo Kendall283, Taharka 

parece ter sentido que a montanha sagrada era habitada por todas as grandes deusas que 

exigiam mais explícita expressão feminina, pelo que empreendeu a construção ou a 

renovação completa dos templos das deusas Hathor e Mut. Em Qasr Ibrim foram 

descobertos fragmentos de paredes pintadas com cenas características da época cuchita, 

                                                                                                                                                                                            

mandou gravar estelas comemorativas. (Les rites de l’eau à Karnak d’après les textes de la rampe de 
Taharqa), pp. 198-200. 
279 Jean Leclant descreve-nos no seu artigo «Quelques données nouvelles sur l’«édifice dit de Taharqa», 
près du Lac Sacré à Karnak», que a parte superior de um painel, onde aparecem três elementos entre os 
quais as cartelas do rei, entre o signo do céu e a coroa vermelha do rei, é oca e a superfície que  recebeu 
os hieróglifos dos nomes reais aparecem ainda marteladas, indicando a substituição dos nomes inseridos 
nas cartelas por parte de Psametek. O nome deste rei saíta pode ser lido ainda na fachada exterior norte do 
edifício, numa passagem relativamente estreita que a separa do último do muro do templo de Amon, onde 
se desenrola uma sucessão de cenas que mostram o rei na campanha de uma série de deuses. pp.185-186.   
280 SOUSA, «O Edifício de Taharka no lago sagrado de Karnak: Simbolismo e função ritual», em Arte 
Pré-Clássica, p. 281.  
281 SOUSA, «O Edifício de Taharka no lago sagrado de Karnak: Simbolismo e função ritual», em Arte 
Pré-Clássica, p.289. 
282 Sanam é uma cidade moderna do actual Sudão. Aqui foram encontrados os restos de uma antiga cidade 
que floresceu principalmente no período de Napata.  
283 KENDALL, «Napatan Temples: A Case Study from Gebel Barkal». 
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onde aparece o rei Taharka não com uma cor de pele castanho avermelhado como era 

costume no Egipto, mas com o característico tom castanho-escuro da tez cuchita. Isto 

sugere que os governantes cuchitas estavam orgulhosos de sua origem embora 

egipcianizados e gostavam de se apresentar desta forma durante toda a sua história.  

 

4.3.2. Arquitectura funerária  

 

Damiano-Appia284 afirma-nos que as escavações arqueológicas levadas a cabo 

em Kurru por George Reisner285, localizada a sudoeste de Gebel Barkal, revelou 

túmulos de príncipes que nos desvendam o mistério de mais de dois séculos da história 

da Núbia. Reisner fez um estudo dos cemitérios de Kurru e Nuri e criou uma 

cronologia286 tentando através dela explicar a distribuição das sepulturas reais. 

Leclant287 confirma-nos que o arqueólogo partiu do princípio que a localização das 

sepulturas reais estava directamente ligada à capital do reino, por isso o rei era 

sepultado num lugar próximo da sua residência. Assim sendo, os cemitérios de Kurru 

[ver fig. 28] e de Nuri [ver fig. 29a e 29b] serviram de lugar de sepultura para os 

soberanos enquanto a capital era Napata. Como os primeiros reis eram muito 

egipcianizados estes dois locais de enterramento primam pelo domínio das pirâmides de 

estilo egípcio, cuja forma lembra a dos altos funcionários do Império Novo.  

Graças a escavações sistemáticas aos cemitérios da civilização de Kerma os 

conhecimentos sobre as formas de enterramento e sobre o mobiliário funerário são mais 

extensos. Desde o Kerma antigo, os vivos reuniam-se em volta do túmulo para partilhar 

uma refeição com o defunto, como o testemunham as tijelas viradas do avesso. Na 

maioria dos casos a superstrutura que compunha os túmulos era constituída por 

pequenas lajes de argila preta colocadas em círculo. Numa cova oval com 1 a 2 metros 

de profundidade era colocado o defunto em posição contraída sobre uma pele de bovino 

que lhe servia de leito quando vivo288. Por vezes eram marcados por um tumulus 

(mamoa) de terra aplanada coberta de seixos. 

                                                                 
284 DAMIANO-APPIA, «O mistério dos faraós negros», p. 62. 
285 LECLANT, «O Império de Kush: Napata e Meroé», p. 273. 
286 Reisner distribui os túmulos por cinco gerações atribuindo uma letra de A a E, da mais antiga à mais 
recente; HOCHFIELD, Sylvia; RIEFSTAHL, Elizabeth (eds), Africa In Antiquity, The Arts of Ancient 
Nubia and the Sudan, II, p.43; SHAW, The Oxford History of Ancient Egypt, p. 346; BONNET, «Kerma, 
territoire et Métropole», p.39.  
287 LECLANT, «O Império de Kush: Napata e Méroe», p. 300. 
288 BONNET, «O Reino de Kerma», pp. 56-57. 
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Os túmulos vão progressivamente adquirindo proporções mais imponentes, já o 

mobiliário colocado no interior das covas mantinha-se diversificado. No lado norte do 

túmulo eram colocados os recipientes com reservas alimentares para o defunto se 

alimentar no Além. No lado sul, a oeste do leito do defunto, eram dispostos os 

sacrifícios humanos e animais (normalmente caprinos) cujo número foi aumentando. O 

leito era constituído por uma pele ou por uma cama. Por vezes os carneiros tinham na 

cabeça curiosos símbolos em forma de disco ou de bola em penas de avestruz 

completados por pendentes de pérolas coloridas atados aos chifres289 [ver fig. 30]. 

No decorrer do Kerma médio foram edificadas as primeiras capelas a noroeste 

dos túmulos formando pequenos rectângulos e localizadas no lado este do tumulus, 

sendo este pequeno complexo rodeado por um muro em forma de ferradura [ver fig. 31]. 

Um pouco mais tarde, foram-se tornando quadrangulares com cobertura, por vezes 

sustentada por uma fila de colunas de madeira assentes sobre uma base circular de 

pedra290. No Kerma clássico, as covas das sepulturas já são de forma quadrangular bem 

como as camas dos defuntos. Estas covas eram pequenas e por isso tinham pouco 

mobiliário e poucos sacrifícios humanos. As pilhagens a estes túmulos indicam-nos que 

os mortos levavam com eles ouro e outros objectos preciosos.  

Ao longo do Kerma clássico aparecem também capelas mais requintadas com 

decoração mais esmerada que correspondem ao apogeu desta civilização. Dois templos 

com 100 m de diâmetro erguem-se junto dos inúmeros túmulos. As suas salas são 

abobadadas e decoradas com pinturas e azulejos de faiança azul, realçados a ouro291. 

Isto é, as simples covas circulares passaram a mastabas. Segundo David 

O’Connor292eram construídas com material de fácil obtenção para os núbios.  

Os governantes e as pessoas enterradas no cemitério de Kurru estavam 

familiarizadas com a cultura egípcia, mas não eram egipcianizados. Logo, esta evolução 

tumular parece ter sido um processo puramente indígena e não resultado de influência 

egípcia ou ter sido obra de arquitectos egípcios. O mesmo não se pode dizer da parte 

norte do cemitério de Kurru quando a partir do rei Kachta os cuchitas começaram a 

adoptar formas de enterramento egípcias. O alinhamento dos corpos passa a ser de leste-

oeste e começou a ser empregue a mumificação, testemunhada pelos vasos de vísceras 

encontrados nos túmulos. Os sarcófagos eram antropomórficos e começaram a ser 

                                                                 
289 BONNET, «O Reino de Kerma», p. 57. 
290 BONNET, «O Reino de Kerma», p. 58. 
291 Ibidem. 
292 O’CONNOR, Ancient Nubia, Egypt’s Rival in Africa, p. 69. 
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produzidas estatuetas funerárias em vez de se recorrer a sacrifícios humanos como até 

ali. Mas pouco a pouco os sarcófagos deram de novo lugar às camas.  

Kachta e a sua esposa fizeram sepultar-se em mastabas, cuja câmara funerária 

era constituída por um poço rectangular simples cortado na rocha. A partir deste 

soberano, os faraós da XXV dinastia escolheram fazer-se enterrar em pirâmides. A do 

faraó Pié, por exemplo, cobria pouco mais de 8 m de lado com um ângulo de inclinação 

de 68º. A sala do sarcófago encontrava-se por baixo da pirâmide e acedia-se a ela 

através de uma escada exterior à estrutura, no seu centro tinha um banco de pedra sobre 

o qual se colocou o sarcófago. Após os funerais esta entrada era coberta por um templo 

funerário. Pié, teve certamente influências egípcias pela inspiração recebida na região 

de Mênfis293. 

Chabaka expandiu a sua câmara funerária para duas salas cuidadosamente 

construídas, onde nas paredes se podem ver cenas e textos mágicos provenientes de 

fontes egípcias, nomeadamente passos dos «Textos das Pirâmides»294. Taharka 

introduziu muitas inovações na construção do túmulo e não se fez sepultar em Kurru, 

mas em Nuri, onde erigiu uma pequena pirâmide. A estrutura, originalmente de paredes 

lisas, foi mais tarde elevada e transformada numa espécie de pirâmide de degraus 

ficando assim com um volume superior. Este tipo de estrutura tumular manteve-se para 

os reis até ao final do período meroítico. O cemitério de Nuri é maior que o de Kurru, 

tendo duas vezes mais o seu tamanho e contém túmulos de 19 reis e de 53 rainhas. No 

centro da necrópole encontra-se a larga pirâmide de Taharka295. 

Tanutamon voltou para Kurru onde construiu uma pirâmide do mesmo tipo da 

de Chabaka contendo uma antecâmara pequena e uma câmara funerária de grandes 

dimensões. As pinturas das paredes representam o rei no além e estão em óptimo estado 

de conservação. Embora de estilo egípcio estas pinturas podem ter sido executadas por 

artesãos cuchitas treinados por artistas egípcios296.  

                                                                 
293 HOCHFIELD, Sylvia; RIEFSTAHL, Elizabeth (eds), Africa In Antiquity, The Arts of Ancient Nubia 
and the Sudan, II, p. 43.  
294 Vários egiptólogos na sua comunicação no Congresso Ibérico de Egiptologia, realizado em Lisboa, em 
Setembro de 2010, cujo texto ainda não foi publicado, salientaram a presença de «Textos das Pirâmides» 
em túmulos da XXV dinastia no cemitério de Kurru. Salientaram também que a utilização destes textos, 
mantendo a ordem das citações, manifesta um respeito pelo corpus literário e uma intencionalidade na 
selecção e disposição dos mesmos. Toda a literatura funerária anterior foi colocada ao serviço do novo 
tipo de decoração. O uso destes textos aparece em três grupos da sociedade: os membros da família real 
cuchita (Amenirdis e mais tarde Aspelta…), os altos e médios funcionários, as esposas do deus Amon de 
Tebas e também os sacerdotes. (Estes dados foram tirados como apontamento ao longo da comunicação).  
295 HARKLESS, Nubian Pharaohs and Meroitic Kings, The Kingdom of Kuch, p. 154. 
296 HOCHFIELD, Sylvia; RIEFSTAHL, Elizabeth (eds), Africa In Antiquity, The Arts of Ancient Nubia 
and the Sudan, II, p. 44. 
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As pirâmides núbias desta altura são ainda muito pequenas e apresentam uma 

única sala e tal como as mastabas tinham anexada uma capela exterior. David 

O’Connor297 afirma que esta evolução arquitectónica reflecte um desenvolvimento 

cultural de linhas núbias, mas assimilando algumas influências egípcias. Os artefactos 

associados aos túmulos de Kerma, salvo algumas excepções, indicam-nos um 

conhecimento dos costumes e ritos funerários egípcios.  

Hoje estas necrópoles encontram-se ameaçadas devido ao avanço das culturas 

agrícolas e à irrigação das mesmas através do deserto. Segundo Bonnet298, é possível 

que desde 1920 os canais de irrigação tenham quadruplicado nesta planície. 

Actualmente um programa de estudos está a ser elaborado em colaboração com os 

Serviços de Antiguidades do Sudão para que se promova a salvaguarda destes 

cemitérios.  

Os monumentos funerários das esposas divinas de Amon ou adoradoras 

divinas, erigidos no Egipto, têm mais para oferecer. Quatro deles foram construídos no 

interior do templo de Medinet Habu, em Lucsor Ocidental, estando dois deles ainda de 

pé. O mais antigo pertenceu à filha de Osorkon III, rei da XXIII dinastia, com sede em 

Leontópolis (Tell Mukdam). A capela de uma filha de Kachta, Amenirdis I, está ainda 

bem conservada, bem como a construção pertencente à sua sobrinha Chepenuepet II. 

Como nos revela George Hughes299, a larga concentração de monumentos 

etíopes encontra-se no complexo de Karnak onde a dinastia cuchita se fez representar 

através de um surpreendente número de estruturas alguns em bom estado de 

preservação. Outro em importância é o de Medinet Habu, principalmente pelas capelas 

funerárias das adoradoras divinas, como vimos acima, numa adição ao templo da XVIII 

dinastia. 

Mais uma vez podemos verificar a influência dos Egípcios no povo cuchita e, 

tal como os primeiros, a gente de Kuch acreditava na vida após a morte e para ter a 

certeza que os defuntos levavam tudo o que era necessário para o Além, colocava-se nos 

túmulos uma grande variedade de bens. Foram encontrados alguns esconderijos bastante 

elaborados em túmulos mais ricos onde eram colocados estes bens funerários 

essenciais300.  

                                                                 
297 O’CONNOR, Ancient Nubia, Egypt’s Rival in Africa, p. 69. 
298 BONNET, «Kerma, territoire et Métropole», p. 39. 
299 HUGHES, Review: «Recherches sur les monuments thébains de la XXV dynastie dite éthiopienne», 
 p. 291.  
300

 SONNEBORN, The Ancient Kushites, p. 51. 
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4.3.3. Escultura 

 

A estatuária real da XXV dinastia está bem documentada e apresenta 

características próprias, apesar de algumas influências egípcias, como se pode observar 

em duas estátuas do rei Chabaka e a cabeça da esfinge deste rei que apresentam longos e 

redondos pescoços característicos desta arte cuchita. Muitos factores entraram em linha 

de conta na composição da arte cuchita, de entre os quais a tradição cultural, variação 

do local e talvez a maior de todas, as assinaturas individuais do artista como papel 

importante na evolução estilística da escultura cuchita301. 

 O faraó Chabaka mandou erguer um colosso de granito em Karnak. É 

característico desta dinastia o uso do nemsit dobrado de forma a tornar a superfície 

superior mais plana que o habitual permitindo colocar uma coroa e o nariz achatado 

entre as maçãs do rosto.  

Tendo mudado a residência para o Egipto, Taharka deixou estátuas em Lucsor, 

mas também ergueu estátuas nos templos núbios. Os colossos com cerca de 4 m de 

altura descobertos em Gebel Barkal estão entre os maiores do Terceiro Período 

Intermediário e Época Baixa. A pequena cabeça redonda, a face larga e os lábios 

salientes são características da iconografia deste rei. Sobre a cabeça havia um diadema 

onde eram colocadas as duas serpentes sagradas (iaret)302. Nos colossos de Gebel 

Barkal o faraó transportava a dupla coroa sobre a cabeça.   

A cabeça de uma destas estátuas, hoje no Museu Egípcio do Cairo, é um pouco 

mais pequena e constitui talvez o melhor exemplo duma escultura deste período. Ela 

combina muito bem a face com uma meticulosa composição dos fios de cabelo que 

podem ser vistos sob o toucado real303. Além destas, deixou numerosas estátuas em 

Kaua. Segundo Lise Manniche, foram descobertas três bases de colossos de Taharka em 

Ninive, o que leva a pensar que essas estátuas tenham sido transportadas como troféus 

de guerra quando os Assírios se apoderaram de Mênfis.  

Das numerosas figuras de Taharka que sobreviveram muitas são de metal e 

mostram o faraó ajoelhado com dois vasos arredondados nas mãos, muito à maneira dos 

                                                                 
301 HOCHFIELD, Sylvia; RIEFSTAHL, Elizabeth (eds), Africa In Antiquity, The Arts of Ancient Nubia 
and the Sudan, II, p. 49. 
302 As duas serpentes sagradas colocadas sobre a cabeça, simbolizavam a legitimidade aos dois tronos, o 
de Tebas e o de Napata. 
303 MANNICHE, L’Art Égyptien, p. 267. 
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seus longínquos ancestrais. A mesma autora304 descreve-nos também, que o grupo de 

estátuas do Louvre mostra Taharka a adorar o falcão Hemen305. O conjunto é composto 

de diversos materiais, a figura do rei é em bronze enquanto a do falcão é em xisto e em 

madeira revestida de folha de ouro e prata [ver fig. 32].  

Uma estátua acéfala do último rei da XXV dinastia, descoberta em Gebel 

Barkal [ver fig. 33], hoje do Museu de Arte de Toledo nos Estados Unidos, indica 

perfeitamente o raciocínio dos escultores para criar um corpo humano perfeito, 

inspirando-se no Império Médio para copiar as posições, as proporções e as roupas. A 

sua contribuição pessoal consistiu apenas em pernas mais musculadas e uma maior 

ênfase em detalhes do torso.  

Algumas estátuas-cubo da XXV dinastia apresentam uma situação inversa. 

Uma estátua-cubo de granito cinzento, que se encontra exposta em Berlim, mostra-nos 

Petamenófis, um alto funcionário desta dinastia, numa estátua deste estilo, onde as 

diferentes partes do corpo parecem estar sugeridas no cubo. Os pés estão moldados em 

separado, as coxas e as pernas são mostradas como se fossem vistas através de um 

vestido longo e cintado. As mãos são em baixo-relevo e o trabalho apresenta um pilar 

dorsal sem utilidade aparente. Petamenófis tem a cabeça rapada, revelando um homem 

de idade madura nas faces e fronte rígida e os lábios finos fechados. À frente a estátua 

exibe um baixo-relevo fino que refere uma oferta a Osiris com uma inscrição de linhas 

horizontais e verticais [ver fig. 34]306.  

Um dignitário, de nome Iti, escolheu um tipo diferente de estatuária. O texto da 

estátua menciona o rei Chabaka e refere o ano 15 do reinado. É um trabalho inspirado 

na XVIII dinastia executado em calcário branco duro perfeitamente polido [ver fig. 35]. 

O corpo está todo inteiro englobado em forma de cubo, a cabeça tem uma dupla peruca 
                                                                 
304 MANNICHE, L’Art Égyptien, p. 267. 
305 Hemen é um deus falcão cujo nome aparece em todos os períodos da história egípcia, desde o Império 
Antigo ao Período Ptolemaico. O egiptólogo Vladimir Vikentiev escreveu sobre as várias formas do nome 
de Hemen reunindo-as numa curta monografia. Este trabalho permitiu provar que Hémen foi um deus de 
duas cidades situadas na terceira província do Alto Egipto, Mo’alla e Het-snefrou. Aquando das 
escavações em Mo’alla foram descobertas inscrições no túmulo do governador de Hieracômpolis, 
Ankhtifi, que aludiam ao deus Hemen. Um desses textos é destinado aos eventuais ladrões de túmulos e 
refere o deus como um vingador e como um reparador do direito e da justiça. Uma das cenas do túmulo é 
composta pelo defunto com os seus quatro filhos assistindo a uma caça ao hipopótamo. Este animal 
representa o deus Set e o arpoeiro do barco é Hemen. VANDIER, «Hémen, maître de Héfat, et 
l’hippopotame», pp. 93-97; Harco Williams, revela que é devido à característica de ser falcão que este 
deus se torna associado ao falcão do deus Hórus. Uma passagem mitológica num papiro do Império 
Médio reclama que Hemen era filho de Isis; isto é, Hemen e Hórus tinham a mesma mãe. Hórus era 
adivinha personificação do rei e Hemen aparecia ocasionalmente num contexto idêntico. Tal como Hórus, 
Hemen tinha como principal oponente o deus Set. (Crime, Cult and Capital Punishment), pp. 43-44; 
SALES, «Tharka, um faraó kuchita», p. 22.   
306

 MANNICHE, L’Art Égyptien, p. 269. 
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negra que lembra as da segunda metade da XVIII dinastia. A face está imaculada, os 

olhos marcados com tinta e as características das faces habilidosamente talhadas.  

Bernard Bothmer307 no seu estudo a este tipo de estátuas revela-nos que esta 

estatuária, usada desde há muito, era tão frequente nesta dinastia que se tornou 

necessário estabelecer uma tipologia e elaborar uma classificação que pode ser usada 

para classificar estátuas de todos os períodos e formar uma cronologia para qualquer 

dinastia. Segundo o autor, são conhecidos três tipos de estátuas cubo:  

Modelo 1 − braços e torso nu; pernas e pés descalços ou parcialmente cobertos. 

Modelo 2 − mãos e pés descalços. 

Modelo 3 − mãos descobertas; braços, pernas e pés cobertos. 

Todos estes modelos tinham sido já usados desde os primeiros três reis da XII 

dinastia e todos eles mostram uma desconcertante variedade de detalhes como a posição 

do queixo, mais ou menos barbudo, mãos mais fechas ou mais abertas. Para todos estes 

detalhes teve de ser encontrado um símbolo. Outro elemento a ter em conta é a presença 

ou a falta de um pilar preto, um pilar hatórico ou a figura de Osíris à frente do vestuário. 

Ainda em relação às mãos teremos de observar se são mostradas a sair da manga única 

que ambas têm em comum, ou se saiem de uma fenda em direcção oposta. 

Um filho do faraó Chabaka colocou a sua própria estátua em quartzito rosa no 

templo de Karnak. Encontra-se numa posição convencional com a perna esquerda 

avançada e as mãos pendentes segurando objectos cilíndricos à maneira do Império 

Antigo. A forma do crânio alargado denota influência do Império Médio, mas o trabalho 

dos olhos e as dobras da garganta lembram o Império Novo. Sublinhe-se que o 

tratamento das faces com os ossos malares salientes, nariz achatado e os lábios grossos 

é característica núbia.  

 

4.3.4. Baixos-relevos e pinturas 

 

As características detectadas na escultura são também utilizadas nos baixos-

relevos. Muitas estelas comemorativas, das quais já falámos, foram deixadas nos vários 

templos da Núbia e mesmo no Egipto. No sítio de Kaua, outrora chamado de Gematon, 

ergue-se o mais antigo monumento no local, a capela de Tutankhamon. Embora existam 

provas que Amen-hotep III ergueu um pequeno templo consagrado a Amon neste local, 

                                                                 
307 BOTHMER, «Block statues of dynasty XXV», pp. 61-67.  
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os principais vestígios de relevos e pinturas encontrados em Kaua datam da XXV 

dinastia.  

Quando visitou o Egipto, Taharka passou em Gematon e mandou ali erguer um 

novo templo308. As cenas que decoram a parte principal do complexo, feitas em baixo-

relevo, e datadas do reinado deste soberano, incluem, entre outras, grandes figuras de 

esfinge calcando os inimigos estrangeiros (asiáticos e núbios) e esplêndidas procissões 

de músicos do templo equipados com grandes tambores em forma de barris, de 

trompetas e de grandes harpas angulares309.  

Ao longo da XXV dinastia foram erguidos dois tipos de estelas. O primeiro 

consiste nos registos oficiais dos reis e foi colocado nos templos. O segundo pode ser 

visto nas capelas funerárias das pirâmides cuchitas. As representações destes dois 

grupos de estelas difere naturalmente de acordo com a sua utilização. Na maior parte 

das estelas dos templos, pertencentes a Taharka, as cenas apresentadas são mais ou 

menos idênticas, numa o rei abordando à direita e à esquerda a figura do deus Amon, 

apresentando-se com cabeça de carneiro e noutras com cabeça humana, noutra cena o 

rei é acompanhado pela sua esposa e noutras pela mãe.  

 

4.3.5. Artes decorativas 

 

Foram encontrados nas sepulturas de Kurru vários objectos que teriam sido 

levados como mobiliário funerário a acompanhar os defuntos. Em algumas das 

sepulturas das rainhas encontraram-se objectos de ouro e bronze mostrando belíssimos 

trabalhos de joalharia, criados segundo padrões egípcios mas dando a ideia de cópias 

executadas pelos artistas cuchitas. As técnicas destes artesãos só atingiram a perfeição 

já nos tempos de período meroítico310.   

Todos estes objectos se destacam não só por causa da sua perfeição técnica, 

mas também e, principalmente, porque eles apresentam formas e motivos que são 

caracteristicamente cuchitas [ver fig. 36]. No entanto, alguns destes elementos são de 

origem egípcia mas combinados e usados à maneira núbia.  

 
                                                                 
308

 MANNICHE, L’Art Égyptien, p. 278. 
309 HOCHFIELD, Sylvia; RIEFSTAHL, Elizabeth (eds), Africa In Antiquity, The Arts of Ancient Nubia 
and the Sudan, II, p. 56. 
310 HOCHFIELD, Sylvia; RIEFSTAHL, Elizabeth (eds), Africa In Antiquity, The Arts of Ancient Nubia 
and the Sudan, II, p. 61. 
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Não há dúvida que a arte deste povo, embora baseada em modelos egípcios, 

teve uma característica própria que foi originada pelo desenvolvimento do reino núbio 

que posteriormente veio a florescer no reinado do rei Aspelta. Desde os túmulos em 

mastabas e depois pirâmides até às artes decorativas, os cuchitas deixaram-se sempre 

influenciar pela arte egípcia e mesmo em determinadas alturas gostavam mais de copiar 

a arranjar uma técnica própria. Os reis da XXV dinastia souberam aproveitar os tempos 

de paz para embelezar o Egipto e a Núbia como quem deixa uma herança antes da 

morte.   
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CONCLUSÃO 

 
Desde muito cedo nos fascinou a trasladação dos templos da Baixa Núbia 

devido à construção da grande barragem de Assuão e sempre nos interrogámos se era 

necessário destruir para sempre uma civilização em prol do futuro, ou se os problemas 

que originaram esta construção não poderiam ter sido solucionados de outra forma. 

Estas incógnitas levaram-nos a pensar na história das populações que habitavam a zona 

inundada pelo lago proveniente da barragem e no que teriam em comum com o povo 

egípcio, visto estarem tão próximos e os monumentos construídos a sul da primeira 

catarata serem egípcios. Surgiu, por fim, a hipótese de estudar e procurar compreender 

as relações entre o Egipto e a Núbia. Por esta razão, nos propusemos fazer o relato 

conciso da história da relação das duas culturas que habitam desde há muito o Vale do 

rio Nilo, do Mediterrâneo à sexta catarata.   

Os esforços de ambas as regiões ou dos seus governantes para se relacionaram 

entre si têm como um dos factores principais a necessidade de suprir carências em 

matérias primas. Sabemos que o Egipto era exíguo em recursos naturais como a madeira 

ou o marfim e o incenso, sentindo, por isso, precisão de os ir procurar à África mais 

profunda, embora para a madeira houvesse outra fonte de exploração, o Oriente 

Próximo.  

É por vezes ignorado o facto das relações do Egipto com a restante África se 

ficarem a dever à circunstância dos Egípcios terem dependido materialmente da venda 

de determinados produtos africanos para se imporem como potência, e não só, como 

pensam alguns, de ser apenas um movimento unilateral a favor do Egipto, ou como uma 

difusão da cultura egípcia para o exterior. Vimos ao longo deste trabalho que o fluxo de 

trocas quer comerciais, quer culturais, se realizou nos dois sentidos. Existe ainda muito 

para explorar sobre este e outros assuntos candentes nas relações entre o Egipto e a 

Núbia. 

Sempre tivemos a convicção de que haveria entre as populações de ambas as 

zonas uma ascendência comum e a nossa não foi gorada. Pelas várias obras lidas no 

decurso da investigação pudemos verificar que até determinada altura estas tiveram o 

mesmo tipo de organização social, enterramento dos mortos, cerâmica, em síntese, a 

mesma cultura. Depois, paulatinamente, uns foram evoluindo e os outros mantiveram-se 

com as mesmas estruturas sociais, a mesma vivência.  
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Dada à sua evolução, nem sempre as relações dos Egípcios com os seus 

vizinhos do Sul foram pacíficas e, apoiando-nos nos parágrafos anteriores, verificámos 

que no Império Antigo egípcio estas ligações com a Núbia também se reportam à 

exploração mineira e à procura de novos caminhos para chegar mais a sul, bem como à 

prática de capturar populações para servirem como mão-de-obra e mesmo para 

arrolamento compulsivo no exército. Os Egípcios por esta altura não tinham exército 

fixo e sempre que era necessário recrutavam, mais pela força do que por vontade 

própria, contingentes de archeiros na Núbia, devido à sua boa fama.   

Durante esta época foram construídas as primeiras fortalezas na Núbia e 

perfuraram-se vários poços no deserto. Fizeram-se as primeiras viagens marítimas ao 

Punt e abriram-se canais de passagem nas cataratas para facilitar a passagem não só de 

mercadorias como do exército. Através de textos gravados em estelas pudemos verificar 

como eram realizadas as expedições e os trabalhos dos Egípcios em terras da Núbia e 

como foi crescendo a ambição por parte dos primeiros em relação aos segundos.  

Após a reunificação do país das Duas Terras, que se tinha visto dividido 

durante o Primeiro Período Intermediário, da centralização das estruturas que 

possibilitaram a paz, a concórdia, a ordem, os reis do Império Médio seguiram uma 

política de expansão para sul em busca de produtos exóticos necessários à sua 

comodidade, bem-estar dos seus defuntos e sobretudo ao luxo dos seus dirigentes. 

Também foram utilizados textos de estelas e textos literários como contos e hinos. 

Através deles pudemos constatar as duas vertentes das expedições realizadas pelos 

Egípcios, por um lado a extracção e exploração das riquezas, por outro, a segurança e a 

imposição da sua presença na zona, seguindo-se depois a criação de uma linha de 

fortalezas de modo a garantir a autoridade faraónica, a servirem de entrepostos 

comerciais e de transformação de metais e sobretudo como defesa contra invasores.  

O Império Novo teve em relação aos povos estrangeiros, quer Asiáticos quer 

Núbios, uma política de imperialismo, nomeadamente a partir do reinado de Tutmés III, 

mas também diplomática, levando os filhos dos governantes conquistados para serem 

educados na corte egípcia, mantendo assim uma lealdade por partes destes em relação 

ao poder do Egipto. Construindo em larga escala em terras núbias, os Egípcios, 

principalmente com o reinado de Ramsés II, souberam impor-se utilizando os templos e 

a sua simbologia como propaganda de forte cariz político-ideológico veiculando as 

prerrogativas faraónicas de coragem, força e poder. No entanto, após este reinado, 

nenhum outro templo foi construído durante cerca de mil anos, mas os Núbios, 
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impregnados com espírito egípcio, continuaram religiosamente a fazer as suas 

procissões, sinal concreto no enorme papel que teve a egipcianização da população 

núbia.   

Durante os séculos seguintes o Egipto perdeu o interesse pela Alta Núbia que 

tinha sido conquistada até Kurgus, ao longo da XVIII dinastia. Os Núbios vendo o 

Egipto em guerra civil e dividido entre as dinastias do Delta e outras, lentamente e 

ganhando terreno, acabaram por estabelecer o poder cuchita na fronteira egípcia de 

Assuão e mais tarde em todo o Alto e o Baixo Egipto, fundando a XXV dinastia. A 

cidade de Napata, profundamente egipcianizada, foi um dos centros do poder núbio. 

Estes reis negros souberam impor de novo a maet, reconstruíram e embelezaram por 

todo o território unido do Egipto e da Núbia os templos construídos pelos antigos reis 

egípcios, de quem se diziam descendentes. Mantendo e fazendo renascer a arte arcaica 

egípcia, construíram pirâmides pontiagudas para lhes servirem de túmulos, em Nuri e 

Kurru, perto de Napata. Intermitente e trémulo, o reino de Kuch governou ao longo da 

faixa do rio Nilo, como já o tinham feito os Egípcios, e soube perpetuar o artesanato, a 

língua egípcia e as crenças religiosas. Na região de Gebel Barkal encontram-se ainda as 

mais belas pirâmides núbias com a sua capela anexa.    

Após a retirada do Egipto, aquando do final da XXV dinastia, os reis núbios 

tiveram tendência para afastar-se de Gebel Barkal e escolheram Meroé como capital, 

ficando Napata como centro religioso. A civilização cuchita veio mais tarde a sofrer um 

revés com a expedição de Psametek II, rei da XXVI dinastia, que arrasou por completo 

a cidade de Napata.  

Em síntese, podemos referir que o reino da Núbia foi o elo de ligação entre a 

África central e os povos da orla mediterrânica. Diferentes culturas se encontraram e se 

mesclaram nessas encruzilhadas, tal como ocorrera entre 7000 a. C. e 1200 a.C., quando 

aos poucos começou a crescer uma civilização núbia impregnada de influência egípcia. 

Por toda esta zona, artefactos, técnicas e ideias circularam principalmente em duas 

direcções, norte para sul e sul para norte. A vivência entre núbios e egípcios, quer a 

bélica, a comercial, ou a religiosa (mesmo não falando nesta questão nesta tese) não se 

podem decompor ao longo da história destes dois povos. Não podemos falar da história 

do Egipto sem referir a sua relação com a Núbia e consequentemente não se pode relatar 

o pouco que se sabe sobre a Núbia sem mencionar o Egipto. O previsível avanço dos 

estudos núbios tem vindo a demonstrar que não se pode menosprezar a cultura núbia e o 
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seu saber em comparação com o legado egípcio, que é, naturalmente, muito mais 

conhecido.   

As diversas barragens construídas em Assuão implicaram o desaparecimento 

de grande parte da região, nomeadamente dos templos e outras obras-primas 

arqueológicas e toda a Baixa Núbia ficou submersa. Mas tem de ficar registado que o 

mundo inteiro respondeu ao apelo da UNESCO e montou uma gigantesca campanha de 

auxílio a estes templos.  

Apesar da sobreposição da cultura egípcia na Núbia, as populações locais não 

deixaram de influenciar e mesmo ajudar em parte os Egípcios. Por isso, o ponto fulcral 

deste trabalho é chamar a atenção de futuros estudantes desta matéria para a relação 

existente e não dissociável das histórias destes dois povos, e desejar esperançosamente 

que os estudos núbios e as escavações arqueológicas que hoje continuam na Núbia 

possam trazer novos dados.   
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Fig. 1 − Arte rupestre do Vale do Nilo. Pertencente aos períodos pré-histórico e proto-

histórico, encontra-se entre a primeira e a terceira catarata. Apresenta a fauna selvagem 

e doméstica da época, populações indígenas e embarcações. Imagem em: STOREMYR, 

Per, «A Prehistoric Geometric Rock Art Landscape by the First Nile Cataract», em 

Archéo-Nil nº 19, 2009, pp. 126-127 e 130. 
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Fig. 2 − Vaso de cerâmica, decorado com figuras humanas, animais e barcos do período 

Pré-Dinástico (Nagada II), cerca de 3500 a. C. Este vaso encontra-se em exposição no 

Museu Egípcio do Cairo. Imagem em SPENCER, SPENCER, A. Jeffrey, Early Egypt, 

The rise of Civilisation in the Nile Valey, p.39. 
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Fig. 3 − Cabo da faca em marfim de Gebel el-Arak, conservado no Museu do Louvre. 

Um dos cabos representa cenas de combate e o outro mostra-nos uma cena onde um 

homem mede força com dois leões. Trata-se da evocação do herói barbudo 

mesopotâmico, certamente Guilgamés. Imagem retirada de 

http://tempodearquitetura.blogspot.com/2011/02/trabalho-de-historia-da-arte-egito.html 

(23Nov2011 - 23:02) 
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Fig 4 − Vasos e Tigelas de terracota da Época Pré-dinástica, Badariense. É uma 

cerâmica de paredes finas normalmente de cor vermelha ou castanha. Foto tirada no 

Museu de História Natural da Universidade do Porto.   
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Fig. 5 − Estatuetas funerárias executadas em osso, representando duas figuras femininas 

com os atributos sexuais evidenciados, pertencentes ao período Pré-Dinástico  

(Nagada I), cerca de 4000-3600 a. C. A riqueza das sepulturas deste período é 

determinada pela quantidade destes objectos nos túmulos.  

Imagem em: SPENCER, A. Jeffrey, Early Egypt, The rise of Civilisation in the Nile 

Valey. p. 31. 
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Fig. 6 − Cena dos rochedos de Djebel Cheikh-Suleiman, acima de Buhen, mostrando os 

núbios vencidos perto de uma barca, após a passagem de uma expedição enviada pelo 

Hórus Djer, cujo serekh se vê à esquerda.  

Imagem em WILKINSON, Toby, Early Dynastic Egypt, 1999, p. 151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 − Estela de madeira encontrada em Abido referindo uma campanha contra a 

Núbia, no reinado do Hórus Aha, cujo nome se pode ler no serekh à esquerda.  

Imagem em WILKINSON, Toby, Early Dynastic Egypt, 1999, p. 151. 
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Fig. 8 − Parte da estela de Hieracômpolis, onde é testemunhada uma  

expedição militar à Núbia sob ordem do Hórus Khasekhem, da II dinastia, cujo nome 

está no serekh em baixo. 

Imagem em WILKINSON, Toby, Early Dynastic Egypt, 1999, p. 151. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 − Estatueta do rei Khufu, medindo 9 cm. Encontra-se actualmente exposta no 

Museu Egípcio do Cairo. Imagem retirada de http://pt.wikipedia.org/wiki/Khufu 

(23Nov2011 - 23:05) 
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Fig. 10 − A chamada «Estela da Fome», mandada esculpir por Ptolemeu V, descreve os 

sete anos de fome que, dois mil anos antes, teria grassado no Egipto, no reinado de 

Djoser, rei da III dinastia. Imagem em SHAW, Ian; NICHOLSON, Paul, The British 

Museum, Dictionary of Ancient Egypt, p. 97. 
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Fig. 11 −  Estela do general Mentuhotep encontrada na fortaleza de Buhen. Nela 

podemos ver o rei Senuseret I, identificado pelo seu prenome de Keperkaré, em frente 

do deus Montu, senhor de Tebas, seguindo-se uma linha de representações 

convencionais das cabeças dos cativos, cujos corpos são substituídos pelos 

 nomes das dez cidades conquistadas. Imagem em MANZO, Andrea,  

Introduzione Alle Antichità Nubiane, 2007, p. 75. 
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Fig. 12 − Estela de Semna com inscrições do reinado de Senuseret III, na qual o rei fala 

com desprezo dos seus inimigos núbios. Encontra-se em exposição no Museu de 

Berlim. Imagem tirada de http://en.wikipedia.org/wiki/Senusret_III (23Nov2011 - 

23:10) 
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Fig. 13 − Reconstrução da fortaleza de Buhen do Império Médio. Inscrições provam que 

este forte foi construído em tijolo de barro no ano 5 do reinado de Senuseret I. Esta 

imagem foi baseada nos registos das escavações arqueológicas da maior construção 

datada do Império Médio, hoje debaixo das águas do lago Nasser e dá-nos uma 

 ideia de como eram as fortificações do antigo Egipto.  

Imagem em VOGEL, Carola, The Fortifications of Ancient Egypt 3000-1780 BC, p. 24. 
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Fig. 14 − Fortalezas da fronteira sul do Egipto na segunda catarata. Trata-se do sistema 

de fortalezas de Semna consistindo em três instalações que não só ofereciam protecção 

militar como também regulavam o tráfego comercial e diplomático com o Norte. A mais 

meridional é a fortaleza de Semna-sul. A 1,5 km de distância mais par norte encontra-se 

a fortaleza de Semna-oeste. No lado contrário do rio vê-se a fortaleza de Kumna. De 

acordo com inscrições encontradas nestes fortes, eram feitos registos de monitorização 

destas guarnições, bem como a medição precisa do nível do rio. Imagem em VOGEL, 

Carola, The Fortifications of Ancient Egypt 3000-1780 BC, pp. 36-37. 
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Fig. 15 − Estela de Kamés que narra a situação vivida no Egipto no final do Segundo 

Período Intermediário, quando os Hicsos governavam a norte no Delta. Encontra-se 

hoje no Museu de Lucsor. Imagem retirada de http://en.wikipedia.org/wiki/Kamose 

(23Nov2011 - 23:20). 
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Fig. 16 a − Templo de Beit el-Uali. Pátio a céu aberto que dá acesso ao templo. Este 

templo encontra-se hoje a curta distância do templo de Kalabcha, tendo sido mandado 

erigir por Ramsés II e dedicado ao deus Amon-Ré.  Imagem em GOHARY, Jocelyn, 

Guide to the Nubian Monuments on Lake Nasser, pp. centrais. 

 

 

 

 
 

Fig. 16 b − Templo de Beit el-Uali. Parte do vestíbulo que dá acesso ao santuário onde 

se podem ver vestígios de figuras esculpidas na rocha. As restantes cenas das paredes 

revestem-se de natureza religiosa. Imagem em ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan 

and the Nubian Temples, Art and Archaeology, pp.128-129. 
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Fig 17 a − Templo de Uadi es-Sebua, foi mandado erguer por Ramsés II e é considerado 

o segundo maior dos templos núbios, depois de Abu Simbel. O edifício é antecedido por 

esfinges no caminho de acesso. Imagem em ZECCHI, 

 Marco, Abu Simbel, Aswan and the Nubian Temples, Art and Archaeology, p. 143. 
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Fig. 17 b − Pormenor do alinhamento de esfinges que deu o nome ao vale onde se 

encontra, «Vale dos Leões». As esfinges têm uma cabeça falcónica encimada pela coroa 

do Alto e de Baixo Egipto. Imagem em ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan and the 

Nubian Temples, Art and Archaeology, pp. 146-147. 
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Fig. 17 c − Templo de Uadi es-Sebua. Este templo foi convertido em igreja cristã. Na 

figura vemos um desenho da capela do templo onde aparecem em simultâneo cenas de 

Ramsés II com a imagem cristã de S. Pedro, legendada em copta (Pedro Apóstolo). 

Gravura em DESROCHES-NOBLECOURT, Chistiane, Le Secret des temples de la 

Nubie, p. 270. 

 

 

 

Fig. 18 − Templo de Amada, mandado erigir por Tutmés III e por Amen-hotep II, mais 

tarde beneficiando de restauros por parte de Seti I e Ramsés II, apresentando no seu 

interior os melhores relevos de todos os templos núbios. Imagem em ZECCHI, 

 Marco, Abu Simbel, Aswan and the Nubian Temples, Art and Archaeology, 

 pp. 150-151. 
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Fig. 19 a − Templo de Derr, mandado erguer por Ramsés II para comemorar a sua festa 

Sed. Como outros templos da Núbia foi trasladado e encontra-se agora no agrupamento 

de Nova Amada. Foto em GOHARY, Jocelyn, Guide to the Nubian Monuments on Lake 

Nasser, pp. centrais. 

 

 

Fig. 19 b − Templo de Derr. Pormenor da entrada, que faz lembrar Abu Simbel, devido 

às estátuas osíriacas encostadas às colunas (já desaparecidas em grande parte). Foto em 

ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan and the Nubian Temples, Art and Archaeology, 

pp. 152-153. 
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Fig. 20 a − Tumba de Pennut, governador de Uauat e superintendente do templo de 

Hórus de Miam no reinado de Ramsés VI. Este templo foi deslocado para o 

agrupamento de Nova Amada, quando da campanha de salvamento da Núbia.  

Foto em ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan and the Nubian Temples, Art and 

Archaeology, pp. 156-157. 
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Fig 20 b − Tumba de Pennut, decoração do interior com cenas da vida do defunto e 

outras associadas ao julgamento dos mortos. Na imagem de cima vê-se o defunto com a 

sua esposa e na de baixo o seu funeral. Foto em ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan 

and the Nubian Temples, Art and Archaeology, p. 157. 
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Fig. 21 a − O grande templo de Abu Simbel, mandado erigir por Ramsés II, é o maior 

dos templos escavados na rocha. É dedicado a Ré-Horakhti, Amon, Ptah e ao próprio 

Ramsés como deus. Imagem em ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan and the Nubian 

Temples, Art and Archaeology, pp. 62-63.  
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Fig. 21 b − Sala hipostila do templo de Abu Simbel cujo corredor central tem colunas 

com estátuas osiríacas de Ramsés II. Imagem em CHOUKRY, Nermine, Abu Simbel, 

 p. 30. 

 

 

Fig 21 c − Segunda sala hipostila com quatro pilares que dá acesso ao vestíbulo e ao 

santuário, onde se encontram as quatro estátuas dos deuses a quem o templo é dedicado. 

Imagem em CHOUKRY, Nermine, Abu Simbel, p. 44. 
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Fig. 22 a − Pequeno templo de Abu Simbel, dedicado à deusa Hathor. É o templo da 

rainha Nefertari, esposa preferida de Ramsés II. O rei enverga o saiote real e apresenta 

várias coroas. A rainha está coroada com o disco solar e duas plumas entre a 

cornamenta representativa da deusa Hathor. Imagem em ZECCHI, Marco, Abu Simbel, 

Aswan and the Nubian Temples, Art and Archaeology, pp. 90-91.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 22 b − Cornamenta representativa da deusa Hathor com o 

      disco solar e duas plumas usada nas imagens da rainha Nefertari.  

Imagem em ZECCHI, Marco, Abu Simbel, Aswan and  

the Nubian Temples, Art and Archaeology, p. 93.  
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Fig. 23 − Ruínas do templo de Soleb, mandado construir por Amen-hotep III, é 

dedicado ao deus Amon-Ré, à variante local do deus Khonsu e ao próprio rei como 

deus. Imagem retirada de http://egiptomaniacos.top-forum.net/t5667-templo-de-soleb 

(23Nov2011 - 11:49). 
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Fig. 24 − Vasos de boca negra do período Kerma clássico. Este tipo de cerâmica fina e 

polida era uma das características desta cultura. Fotografia tirada no Museu de História 

Natural da Universidade do Porto. 
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Fig. 25 − «Estela da Vitória» que Pié mandou erguer em Napata, onde narra a conquista 
do Egipto e a sua vitória sobre os rebeldes do Norte.  

Imagem retirada de http://wysinger.homestead.com/piyevictorystela.html 
 (23Nov2011 - 11:39) 
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    Fig. 26 − Cabeça do rei Chabaka em granito rosa,  

   em exposição no Museu Egípcio do Cairo.  

Imagem em BONGIOANNI e CROCE (eds), Guía Ilustrada del Museo Egipcio de el 

Cairo, p. 219. 

 

 

 

 

 

 



 

 

158 

 

 
 

Fig. 27 a − Ruinas do templo da deusa Mut em Gebel Barkal. Podem ver-se ainda os 

capitéis de colunas hatóricas. Imagem retirada de 

http://www.pbase.com/travelling_terry/the_pyramids_at_temples_north_sudan 

(23Nov2011 - 11:23) 

 

 
 

Fig. 27 b − Ruínas do templo de Gebel Barkal, construído na XVIII dinastia, era 

dedicado ao deus Amon e considerado pelos Egípcios como o templo de Karnak a sul. 

Foi restaurado e aumentado por vários reis da XXV dinastia. Imagem retirada de 

http://www.pbase.com/travelling_terry/the_pyramids_at_temples_north_sudan 

(23Nov2011 - 11:23) 
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Fig. 28 − Pirâmides pontiagudas do cemitério de Kurru em Napata. Neste cemitério 

encontram-se as pirâmides e as mastabas da maior parte dos faraós da XXV dinastia. 

Imagem retirada de 

http://www.bibliotecapleyades.net/piramides/coppens_pyramids02.htm 

 (22Nov2001 - 9:38). 
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Fig. 29 a – Pirâmides do cemitério de Nuri em Napata. Encontra-se neste cemitério a 

pirâmide do grande faraó Taharka (XXV dinastia). Imagem retirada de 

http://www.dignubia.org/maps/timeline/bce-0525.htm (22Nov2011 - 23:23) 

 

 

 

 

 
 

Fig 29 b − Esquema feito em computador mostrando corte transversal de uma pirâmide.  

O rei era sepultado por baixo da pirâmide em câmaras escavadas na rocha, por onde se 

chegava através de uma escadaria que depois era tapada. Gravura retirada de 

http://www.dignubia.org/maps/timeline/bce-0525.htm (22Nov2011 - 23:23) 
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Fig. 30 − Reconstituição do conjunto do carneiro encontrado num túmulo em Kerma. 

Os carneiros eram animais destinados ao sacrifício e iam enfeitados com um símbolo 

em forma de disco ou de bola em penas de avestruz completado com pendentes de 

pérolas coloridas atados aos chifres. Gravura em: BONNET, Charles, «Kerma: 

Territoire et Métropole», p. 46. 
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Fig. 31 − Complexo funerário com muro em forma de ferradura utilizado na fase de 

Kerma médio. G em: HOCHFIELD, Sylvia; RIEFSTAHL, Elizabeth, Africa in 

Antiquity, The Arts of Ancient Nubia and Sudan 2, p. 22. 
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Fig. 32 − Estatueta do rei Taharka ajoelhado a adorar o falcão Hemen. O conjunto é 

composto de diversos materiais como o bronze, o xisto e madeira revestida  

a folha de ouro e prata. Encontra-se em exposição no  

Museu do Louvre. Fotografia retirada de  

http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/toutes_oeuvres.jsp?CURRENT_LLV_DEP%3C%3Efo

lder_id=1408474395181077&baseIndex=144&FOLDER%3C%3Efolder_id=14084743

95181077&CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673491946&bmLocale=en 

(23Nov2011 – 10:41) 
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Fig. 33 − Estátua acéfala de Tanutamon, último rei da XXV dinastia, 

 hoje no Museu de Arte de Toledo nos Estados Unidos. Fotografia em 

http://classes.toledomuseum.org:8080/emuseum/view/objects/asimages/94/0/ 

(22Nov2011 – 22:44) 
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Fig. 34− Estátua-cubo de granito cinzento do alto funcionário Petamenófis da XXV 

dinastia, que mostra os pés esculpidos em separado, as coxas e as pernas  

estão cobertas pelo longo traje da personagem. Fotografia em 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EgyptMuseumBerlin2007058.JPG 

(22Nov2011 - 22:34) 
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Fig. 35 − Estátua-cubo do dignitário Iti, onde se pode ver o corpo inteiro englobado em 

forma cúbica, com a cabeça coberta por uma peruca dupla negra à semelhança das 

usadas na segunda metade da XVIII dinastia. Fotografia retirada de 

http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_

details.aspx?objectid=119763&partid=1&output=People%2F!!%2FOR%2F!!%2F9882

7%2F!%2F98827-4-

7%2F!%2FRuler+Shabako%2F!%2F%2F!!%2F%2F!!!%2F&orig=%2Fresearch%2Fse

arch_the_collection_database%2Fadvanced_search.aspx&currentPage=1&numpages=1

0 (22Nov2011 – 22:03) 
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Fig. 36 − Pulseira em ouro executada por artesãos cuchitas. Ao centro posta-se uma 

figura alada com a coroa do Alto e do Baixo Egipto. Esta figura encontra-se ladeada 

 por outras figuras aladas mais pequenas, ornadas com a cornamenta hatórica.  

A peça é rematada em cima por friso de serpentes com o disco solar. 

A imagem for retirada de SONNEBORN, The Ancient Kushites, p. 57. 
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Fig 37− Cerâmica cuchita com duas séries de animais, serpentes e girafas. 

Imagem em SONNEBORN, The Ancient Kushites, p. 62.   
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Fig. 38 − Archeiros núbios. Devido à boa fama no manejamento do arco, eram  

            procurados incansavelmente pelos generais egípcios. Imagem em  

 BONGIOANNI e CROCE (eds), Guia Ilustrada del Museo Egípcio de el 

Cairo, pp. 458-459. 
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Mapa 1 − Mapa dos locais associados à civilização Pré-dinástica. Imagem em SHAW, 

Ian; NICHOLSON, Paul, The British Museum, Dicitionary of Ancient Egypt, p. 225. 
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Mapa 2 − Mapa da antiga Núbia, que mostra a linha de fortalezas do Império Médio 

entre a primeira e a segunda catarata. Figura retirada de VOGEL, Carola, The 

Fortifications of Ancient Egypt 3000-1780 BC, p. 13. 
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Mapa 3 − Mapa do Egipto e da Núbia com os principais sítios desde o Neolítico até ao 

Império Novo. Retirado de SHAW, Ian; NICHOLSON, Paul, The British Museum 

Dictionary of Ancient Egypt, p. 205. 
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Mapa 4 − Mapa do Egipto e da Núbia com as principais localidades entre o período de 

Napata e o período cristão. Imagem retirada de SHAW, Ian; NICHOLSON, Paul, The 

British Museum, Dictionary of Ancient Egypt, p. 206. 
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Mapa 5 − Mapa da antiga zona cuchita, desde Tebas até Cartum. Na imagem vêem-se as 

actuais fronteiras egípcias e em ponto pequeno, no canto superior esquerdo, a sua 

localização no planisfério. Mapa retirado de SONNEBORN, Liz, The Ancient Kushites, 

p. 21. 
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