
11/2/2011

1

A Vida doA Vida do
Faraó TutankhamonFaraó Tutankhamon

Ari Leon JurkiewiczAri Leon Jurkiewicz

TutankhamonTutankhamon ((1818ªª Dinastia)Dinastia) -- “a“a imagemimagem vivaviva dede Amon”Amon” --
reinoureinou dede 13331333 -- 13231323 aa..CC.. ee eraera filhofilho dodo FaraóFaraó AkhenatonAkhenaton
comcom suasua irmãirmã
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OO FaraóFaraó AmenófisAmenófis ouou AmenhotepAmenhotep IVIV queque mudoumudou seuseu nomenome
parapara AkhenatonAkhenaton foifoi fundadorfundador dada AntigaAntiga ee MísticaMística OrdemOrdem
RosacruzRosacruz
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AsAs pesquisaspesquisas genéticasgenéticas afastaramafastaram
emem definitivodefinitivo asas hipóteseshipóteses dede
AmenófisAmenófis ouou AmenhotepAmenhotep IIIIII serser oo
seuseu paipai ee aa RainhaRainha Nefertiti,Nefertiti, aa
principalprincipal esposaesposa dede Akhenaton,Akhenaton, serser
suasua mãemãe
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Amenhotep IIIAmenhotep III NefertitiNefertiti

Museu antigo de BerlimMuseu antigo de Berlim
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OO FaraóFaraó AmenófisAmenófis ouou AmenhotepAmenhotep IIIIII ee aa RainhaRainha TiyeTiye foramforam
seusseus avósavós
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TiyeTiye

AosAos 1010 anosanos dede idadeidade TutankhamonTutankhamon casoucasou--sese comcom suasua
meiameia--irmãirmã AnkhesenamonAnkhesenamon -- “ela“ela vivevive parapara oo benefíciobenefício dede
Amon”Amon” --,, terceiraterceira filhafilha dede AkhenatonAkhenaton
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AA deformidadedeformidade dodo pépé esquerdoesquerdo
dodo Rei,Rei, causadacausada pelapela doençadoença
KöhlerKöhler--Freiberg,Freiberg, queque dificultadificulta aa
circulaçãocirculação sanguínea,sanguínea, oo impediaimpedia
dede caminharcaminhar normalmentenormalmente.. NaNa
suasua tumbatumba foramforam encontradasencontradas
130130 bengalasbengalas.. TinhaTinha fendafenda
palatinapalatina herdadaherdada dede seuseu paipai
AkhenatonAkhenaton
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EstomatologiaEstomatologia

TutankhamonTutankhamon morreumorreu dede maláriamalária
causadacausada pelopelo PlasmodiumPlasmodium
falciparumfalciparum aa formaforma maismais letalletal dada
doençadoença.. UmaUma infecçãoinfecção provenienteproveniente
dada fraturafratura dodo fêmur,fêmur, próximapróxima dodo
joelho,joelho, pioroupiorou aa saúdesaúde dodo FaraóFaraó
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PlasmodiumPlasmodium

Josep TruetaJosep Trueta
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ForamForam recolhidosrecolhidos 35003500 objetosobjetos dada tumbatumba dede Tutankhamon,Tutankhamon,
aa maioriamaioria expostosexpostos nono MuseuMuseu EgípcioEgípcio dodo CairoCairo.. ParteParte estáestá
armazenadaarmazenada nono MuseuMuseu dede LuxorLuxor ee ......
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Museu Egípcio do CairoMuseu Egípcio do Cairo Templo de LuxorTemplo de Luxor

...em salas de estoque da referida cidade...em salas de estoque da referida cidade...em salas de estoque da referida cidade...em salas de estoque da referida cidade
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OO relicáriorelicário canópicocanópico éé feitofeito dede
madeiramadeira emplastradaemplastrada ee douradadourada comcom
incrustaçõesincrustações dede pastapasta vítreavítrea ee
faiançafaiança.. AlojavaAlojava aa arcaarca comcom osos vasosvasos
ouou ataúdesataúdes canópicoscanópicos dodo ReiRei.. CadaCada
ladolado éé protegidoprotegido porpor umauma deusadeusa:: Isis,Isis,
Nephthys,Nephthys, NeithNeith ee SelketSelket
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Deusa SelketDeusa Selket
RelicárioRelicário

AA arcaarca canópicacanópica feitafeita dede calcitacalcita continhacontinha
osos quatroquatro ataúdesataúdes canópicoscanópicos queque
armazenavamarmazenavam osos pulmões,pulmões, fígado,fígado,
estômagoestômago ee intestinosintestinos.. AA tampatampa éé oo bustobusto
dodo ReiRei comcom oo turbanteturbante nemesnemes,, aa najanaja
(Baixo(Baixo Egito)Egito) ee oo abutreabutre (Alto(Alto Egito)Egito)
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OsOs ataúdesataúdes canópicoscanópicos feitosfeitos emem ouro,ouro, cornalinacornalina ee pastapasta
vítreavítrea azulazul ee queque alojavamalojavam osos órgãosórgãos embalsamadosembalsamados ee
envolvidosenvolvidos emem linho,linho, sãosão réplicasréplicas fiéis,fiéis, emem miniatura,miniatura, dodo
segundosegundo ataúdeataúde dodo FaraóFaraó TutankhamonTutankhamon
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Interior da arca canópicaInterior da arca canópica

Ataúde canópicoAtaúde canópico

Segundo ataúdeSegundo ataúde

OO ataúdeataúde interno,interno, esplendoroso,esplendoroso, dede ouro,ouro, pedraspedras
semipreciosassemipreciosas ee pastapasta vítreavítrea ee queque pesapesa 110110 kg,kg, continhacontinha oo
corpocorpo mumificadomumificado dodo ReiRei ee aa suasua máscaramáscara funeráriafunerária
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NaNa máscaramáscara funeráriafunerária dede TutankhamonTutankhamon feitafeita dede ouro,ouro,
pedraspedras preciosas,preciosas, quartzoquartzo ee pastapasta vítreavítrea destacamdestacam--sese aa
najanaja realreal (Wadjet)(Wadjet) ee oo abutreabutre (Nekhbet),(Nekhbet), símbolossímbolos dodo poderpoder
realreal ee deidadesdeidades tutelarestutelares dodo BaixoBaixo ee dodo AltoAlto EgitoEgito
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OsOs ataúdesataúdes dede ouroouro ee oo intermediáriointermediário estavamestavam nono interiorinterior
dede umum ataúdeataúde dede madeiramadeira douradadourada queque hojehoje estáestá nana tumbatumba
dodo FaraóFaraó ee abrigaabriga aa múmiamúmia dede TutankhamonTutankhamon
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OO tronotrono douradodourado éé dede madeira,madeira, folhafolha dede ouro,ouro, prata,prata, pastapasta
vítreavítrea ee pedraspedras semipreciosassemipreciosas.. AA cenacena queque decoradecora oo
encostoencosto éé dominadadominada porpor Aton,Aton, oo discodisco solar,solar, cujoscujos raiosraios
oferecemoferecem aa vidavida aoao jovemjovem casalcasal realreal.. AA esposaesposa esfregaesfrega
unguentounguento nono ombroombro dodo ReiRei
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AA cadeiracadeira cerimonialcerimonial éé dede ébano,ébano, marfim,marfim, folhafolha dede ouro,ouro,
pedrapedra ee faiançafaiança.. ConstaConsta oo nomenome dede AtonAton.. OO ReiRei restituirestitui aa
divindadedivindade supremasuprema aoao deusdeus AmonAmon ee mudamuda oo seuseu nomenome dede
TutankhatonTutankhaton parapara TutankhamonTutankhamon ee dada suasua esposaesposa
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TutankhamonTutankhamon deitadodeitado
nono leitoleito ritualritual comcom
cabeçascabeças dede leãoleão.. EmEm
umum dosdos ladoslados oo deusdeus--
falcãofalcão HórusHórus e,e, dodo
outro,outro, aa aveave--baba comcom
cabeçacabeça humana,humana, aa
almaalma
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falcãofalcão HórusHórus e,e, dodo
outro,outro, aa aveave--baba comcom
cabeçacabeça humana,humana, aa
almaalma

TutankhamonTutankhamon sobresobre asas costascostas dede umum leopardo,leopardo, emem madeiramadeira
douradadourada ee pintadapintada.. NoNo períodoperíodo PréPré--DinásticoDinástico oo céucéu eraera
descritodescrito comocomo umum felinofelino queque devoravadevorava oo solsol àà noitenoite ee
renasciarenascia nana manhãmanhã seguinteseguinte
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TutankhamonTutankhamon sobresobre umauma jangadajangada dede
papiro,papiro, emem madeiramadeira emplastradaemplastrada ee
dourada,dourada, ee bronzebronze.. SimbolizaSimboliza umauma
caçadacaçada míticamítica aoao hipopótamo,hipopótamo, porpor
vezesvezes oo símbolosímbolo dodo mal,mal, umauma vingançavingança
aa SethSeth pelapela mortemorte dodo seuseu irmãoirmão OsírisOsíris
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ManequimManequim dodo Rei,Rei, emem tamanhotamanho natural,natural, eraera usadousado parapara
aa provaprova dede suassuas roupasroupas ee joiasjoias.. FoiFoi cortadocortado logologo
abaixoabaixo dosdos ombrosombros
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AA estátuaestátua dodo KaKa dede TutankhamonTutankhamon éé dede madeiramadeira comcom resinaresina
pretapreta polidapolida ee folhafolha dede ouroouro.. UmaUma estavaestava emem frentefrente dada outra,outra,
emem cadacada ladolado dada entradaentrada vedadavedada nana antecâmaraantecâmara dada tumbatumba
realreal.. OO KaKa éé aa personalidadepersonalidade virtualvirtual dodo mortomorto ee oo tomtom escuroescuro
éé referênciareferência àà terraterra e,e, assim,assim, àà suasua indestrutibilidadeindestrutibilidade
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Tesouros do Egito, 1998Tesouros do Egito, 1998

AsAs figurasfiguras ShabtiShabti dede TutankhamonTutankhamon sãosão dede madeiramadeira dede
cedrocedro douradadourada (coroa(coroa azul)azul) ee madeira,madeira, folhafolha dede ouroouro ee
bronzebronze (coroa(coroa vermelha)vermelha).. ““ ShabtiShabti éé aqueleaquele queque responde”responde”
parapara executarexecutar umum trabalhotrabalho penosopenoso nono mundomundo dosdos mortosmortos ee
substituisubstitui oo falecidofalecido
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LeitoLeito funeráriofunerário comcom lateraislaterais nono formatoformato dede MehetMehet--WeretWeret dede
madeiramadeira emplastradaemplastrada ee pintada,pintada, folhafolha dede ouroouro ee pastapasta vítreavítrea..
HaviaHavia trêstrês leitosleitos funeráriosfunerários nana antecâmaraantecâmara visitadavisitada pelospelos
ladrõesladrões.. MehetMehet--WeretWeret -- “A“A GrandeGrande Enchente”Enchente” -- aa deusadeusa queque foifoi aa
primeiraprimeira aa emergiremergir dodo Mum,Mum, oo oceanooceano primordialprimordial

LeitoLeito funeráriofunerário comcom lateraislaterais nono formatoformato dede MehetMehet--WeretWeret dede
madeiramadeira emplastradaemplastrada ee pintada,pintada, folhafolha dede ouroouro ee pastapasta vítreavítrea..
HaviaHavia trêstrês leitosleitos funeráriosfunerários nana antecâmaraantecâmara visitadavisitada pelospelos
ladrõesladrões.. MehetMehet--WeretWeret -- “A“A GrandeGrande Enchente”Enchente” -- aa deusadeusa queque foifoi aa
primeiraprimeira aa emergiremergir dodo Mum,Mum, oo oceanooceano primordialprimordial

Tesouros do Egito, 1998Tesouros do Egito, 1998

LeitoLeito funeráriofunerário comcom lateraislaterais nono
formatoformato dede Mehet,Mehet, aa deusadeusa emem
formaforma dede leoa,leoa, osos olhosolhos emem
cristal,cristal, encarnaencarna oo poderpoder
destrutivodestrutivo dede IsisIsis ee dede Hathor,Hathor,
cujacuja iraira eraera aplacadaaplacada todostodos osos
anosanos parapara garantirgarantir aa cheiacheia dodo NiloNilo
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Deus NiloDeus Nilo
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LeitoLeito funeráriofunerário comcom cabeçacabeça dede
hipopótamo,hipopótamo, lateraislaterais dede leopardoleopardo ee
caudacauda dede crocodilocrocodilo ee representarepresenta aa
terrívelterrível Ammut,Ammut, aa “Devoradora”“Devoradora” dede
corposcorpos daquelesdaqueles queque nãonão sese
justificavamjustificavam nono julgamentojulgamento dede OsírisOsíris
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OsírisOsíris

CabeçaCabeça dede vacavaca sagradasagrada esculpidaesculpida emem madeiramadeira douradadourada.. SituavaSituava--sese
entreentre Anúbis,Anúbis, nana frente,frente, oo relicáriorelicário canópico,canópico, atrás,atrás, ee guardavaguardava aa
entradaentrada comcom oo olharolhar dirigidodirigido parapara aa câmaracâmara funeráriafunerária

CabeçaCabeça dede vacavaca sagradasagrada esculpidaesculpida emem madeiramadeira douradadourada.. SituavaSituava--sese
entreentre Anúbis,Anúbis, nana frente,frente, oo relicáriorelicário canópico,canópico, atrás,atrás, ee guardavaguardava aa
entradaentrada comcom oo olharolhar dirigidodirigido parapara aa câmaracâmara funeráriafunerária

AnúbisAnúbis

Relicário canópicoRelicário canópico

Tutankhamun, 2005Tutankhamun, 2005
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RelicárioRelicário portátilportátil dede AnúbisAnúbis emem madeiramadeira emplastrada,emplastrada, resinaresina
preta,preta, folhafolha dede ouro,ouro, prata,prata, ouro,ouro, quartzoquartzo ee obsidianaobsidiana.. ÉÉ oo
deusdeus dosdos mortos,mortos, patronopatrono dosdos embalsamadoresembalsamadores ee supervisorsupervisor
dosdos segredossegredos.. HáHá umum arar dede vigilânciavigilância

RelicárioRelicário portátilportátil dede AnúbisAnúbis emem madeiramadeira emplastrada,emplastrada, resinaresina
preta,preta, folhafolha dede ouro,ouro, prata,prata, ouro,ouro, quartzoquartzo ee obsidianaobsidiana.. ÉÉ oo
deusdeus dosdos mortos,mortos, patronopatrono dosdos embalsamadoresembalsamadores ee supervisorsupervisor
dosdos segredossegredos.. HáHá umum arar dede vigilânciavigilância

AnúbisAnúbis

EstatuetaEstatueta dede PtahPtah emem madeiramadeira dourada,dourada, faiança,faiança, bronzebronze ee
vidrovidro.. PtahPtah éé aa forçaforça cósmicacósmica formadora,formadora, oo patronopatrono dasdas
artes,artes, dodo artesanatoartesanato ee dodo comérciocomércio.. ÉÉ oo ferreiroferreiro divino,divino,
“aquele“aquele queque escutaescuta aoao suplicante”suplicante”

EstatuetaEstatueta dede PtahPtah emem madeiramadeira dourada,dourada, faiança,faiança, bronzebronze ee
vidrovidro.. PtahPtah éé aa forçaforça cósmicacósmica formadora,formadora, oo patronopatrono dasdas
artes,artes, dodo artesanatoartesanato ee dodo comérciocomércio.. ÉÉ oo ferreiroferreiro divino,divino,
“aquele“aquele queque escutaescuta aoao suplicante”suplicante”

PtahPtah
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Sekmet, a deusa do fogo com o disco solar (Aton)Sekmet, a deusa do fogo com o disco solar (Aton)Sekmet, a deusa do fogo com o disco solar (Aton)Sekmet, a deusa do fogo com o disco solar (Aton)

SekmetSekmetSekmetSekmet AtonAtonAtonAton

OrnamentoOrnamento peitoralpeitoral comcom escaraescara--
velhovelho aladoalado emem ouro,ouro, prata,prata,
pedraspedras semipreciosassemipreciosas ee pastapasta
vítreavítrea.. DestacamDestacam--sese oo escaravelhoescaravelho
(Khepri),(Khepri), asas asasasas arqueadasarqueadas dodo
abutreabutre (Nekhbet),(Nekhbet), oo olhoolho esquerdoesquerdo
dede HórusHórus ee asas duasduas najasnajas (Wadjet)(Wadjet)
comcom osos discosdiscos solaressolares.. OO barcobarco
velejaveleja todastodas asas noitesnoites

OrnamentoOrnamento peitoralpeitoral comcom escaraescara--
velhovelho aladoalado emem ouro,ouro, prata,prata,
pedraspedras semipreciosassemipreciosas ee pastapasta
vítreavítrea.. DestacamDestacam--sese oo escaravelhoescaravelho
(Khepri),(Khepri), asas asasasas arqueadasarqueadas dodo
abutreabutre (Nekhbet),(Nekhbet), oo olhoolho esquerdoesquerdo
dede HórusHórus ee asas duasduas najasnajas (Wadjet)(Wadjet)
comcom osos discosdiscos solaressolares.. OO barcobarco
velejaveleja todastodas asas noitesnoites
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ColarColar comcom ornamentoornamento peitoralpeitoral nono formatoformato dede olhoolho dede
WedjatWedjat (Hórus)(Hórus) emem ouro,ouro, lápislápis--lazúli,lazúli, turquesa,turquesa, faiançafaiança ee
pastapasta vítreavítrea.. OO ReiRei oo teriateria usadousado porpor todatoda aa vidavida comocomo
proteçãoproteção.. OO olhoolho significasignifica “saudável”“saudável”.. VeemVeem--sese asas
deidadesdeidades WadjetWadjet (Baixo(Baixo Egito)Egito) ee NekhbetNekhbet (Alto(Alto Egito)Egito)

ColarColar comcom ornamentoornamento peitoralpeitoral nono formatoformato dede olhoolho dede
WedjatWedjat (Hórus)(Hórus) emem ouro,ouro, lápislápis--lazúli,lazúli, turquesa,turquesa, faiançafaiança ee
pastapasta vítreavítrea.. OO ReiRei oo teriateria usadousado porpor todatoda aa vidavida comocomo
proteçãoproteção.. OO olhoolho significasignifica “saudável”“saudável”.. VeemVeem--sese asas
deidadesdeidades WadjetWadjet (Baixo(Baixo Egito)Egito) ee NekhbetNekhbet (Alto(Alto Egito)Egito)

OrnamentoOrnamento peitoralpeitoral nono formatoformato dede umum escaravelhoescaravelho aladoalado emem
ouro,ouro, cornalina,cornalina, turquesa,turquesa, feldspatofeldspato verde,verde, lápislápis--lazúlilazúli ee
calcitacalcita.. OO escaravelhoescaravelho eraera oo símbolosímbolo dodo deusdeus solsol nascentenascente
Khepri,Khepri, queque todostodos osos diasdias empurravaempurrava oo discodisco solarsolar parapara oo céucéu

OrnamentoOrnamento peitoralpeitoral nono formatoformato dede umum escaravelhoescaravelho aladoalado emem
ouro,ouro, cornalina,cornalina, turquesa,turquesa, feldspatofeldspato verde,verde, lápislápis--lazúlilazúli ee
calcitacalcita.. OO escaravelhoescaravelho eraera oo símbolosímbolo dodo deusdeus solsol nascentenascente
Khepri,Khepri, queque todostodos osos diasdias empurravaempurrava oo discodisco solarsolar parapara oo céucéu
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ColarColar comcom ornamentoornamento peitoralpeitoral nono formatoformato dede umum barcobarco solarsolar emem
ouro,ouro, prata,prata, pedraspedras semipreciosassemipreciosas ee pastapasta vítreavítrea.. OO escaravelhoescaravelho
significasignifica oo deusdeus solsol (Khepri)(Khepri) queque surgesurge nono horizontehorizonte aa cadacada novonovo
diadia ee levaleva oo discodisco solarsolar (Aton)(Aton) ee assimassim traztraz umauma promessapromessa dede
renascimentorenascimento eternoeterno dodo FaraóFaraó falecidofalecido.. OsOs babuínos,babuínos, comcom seusseus
ruídosruídos estridentesestridentes aoao amanhecer,amanhecer, ajudamajudam oo solsol aa emergiremergir dada
escuridãoescuridão dada noitenoite

ColarColar comcom ornamentoornamento peitoralpeitoral nono formatoformato dede umum barcobarco solarsolar emem
ouro,ouro, prata,prata, pedraspedras semipreciosassemipreciosas ee pastapasta vítreavítrea.. OO escaravelhoescaravelho
significasignifica oo deusdeus solsol (Khepri)(Khepri) queque surgesurge nono horizontehorizonte aa cadacada novonovo
diadia ee levaleva oo discodisco solarsolar (Aton)(Aton) ee assimassim traztraz umauma promessapromessa dede
renascimentorenascimento eternoeterno dodo FaraóFaraó falecidofalecido.. OsOs babuínos,babuínos, comcom seusseus
ruídosruídos estridentesestridentes aoao amanhecer,amanhecer, ajudamajudam oo solsol aa emergiremergir dada
escuridãoescuridão dada noitenoite

PingentePingente dede falcãofalcão emem ouro,ouro, lápislápis--lazúli,lazúli, cornalina,cornalina, turquesaturquesa
ee pastapasta vítrea,vítrea, decoradodecorado comcom esmalteesmalte cloasonadocloasonado..
RepresentaRepresenta aa deidadedeidade solarsolar ReRe--HorakhtyHorakhty.. SuasSuas garrasgarras
seguramseguram osos anéisanéis shenshen (eternidade)(eternidade) ee ankhankh (vida)(vida)

PingentePingente dede falcãofalcão emem ouro,ouro, lápislápis--lazúli,lazúli, cornalina,cornalina, turquesaturquesa
ee pastapasta vítrea,vítrea, decoradodecorado comcom esmalteesmalte cloasonadocloasonado..
RepresentaRepresenta aa deidadedeidade solarsolar ReRe--HorakhtyHorakhty.. SuasSuas garrasgarras
seguramseguram osos anéisanéis shenshen (eternidade)(eternidade) ee ankhankh (vida)(vida)
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RecipienteRecipiente parapara unguentounguento emem ouro,ouro, prata,prata, pedraspedras
semipreciosassemipreciosas ee pastapasta vítreavítrea cujoscujos restosrestos dede unguentounguento
foramforam encontradosencontrados emem seuseu interiorinterior.. OsOs parespares dede plumasplumas
sãosão aa alçaalça dada tampatampa queque fechafecha oo recipienterecipiente

RecipienteRecipiente parapara unguentounguento emem ouro,ouro, prata,prata, pedraspedras
semipreciosassemipreciosas ee pastapasta vítreavítrea cujoscujos restosrestos dede unguentounguento
foramforam encontradosencontrados emem seuseu interiorinterior.. OsOs parespares dede plumasplumas
sãosão aa alçaalça dada tampatampa queque fechafecha oo recipienterecipiente

VasoVaso dede perfumeperfume emem alabastroalabastro ee marfimmarfim
queque representarepresenta oo hieróglifohieróglifo semasema--tawytawy
(unidade),(unidade), aa florflor dede lótuslótus dodo BaixoBaixo Egito,Egito,
oo líriolírio dodo AltoAlto EgitoEgito ee oo deusdeus NiloNilo
sustentandosustentando--aa emem suassuas mãosmãos

VasoVaso dede perfumeperfume emem alabastroalabastro ee marfimmarfim
queque representarepresenta oo hieróglifohieróglifo semasema--tawytawy
(unidade),(unidade), aa florflor dede lótuslótus dodo BaixoBaixo Egito,Egito,
oo líriolírio dodo AltoAlto EgitoEgito ee oo deusdeus NiloNilo
sustentandosustentando--aa emem suassuas mãosmãos

Deus NiloDeus Nilo

Lírios Lírios –– Da VinciDa VinciLótusLótus
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BarcoBarco emem calcita,calcita, ouro,ouro, pedraspedras semipreciosas,semipreciosas, marfim,marfim,
pastapasta vítreavítrea verde,verde, vermelhavermelha ee azulazul parapara guardarguardar perfumeperfume
ouou unguentounguento.. AA proaproa ee aa popapopa terminamterminam emem bodesbodes
montanhesesmontanheses ee osos chifreschifres sãosão verdadeirosverdadeiros

BarcoBarco emem calcita,calcita, ouro,ouro, pedraspedras semipreciosas,semipreciosas, marfim,marfim,
pastapasta vítreavítrea verde,verde, vermelhavermelha ee azulazul parapara guardarguardar perfumeperfume
ouou unguentounguento.. AA proaproa ee aa popapopa terminamterminam emem bodesbodes
montanhesesmontanheses ee osos chifreschifres sãosão verdadeirosverdadeiros

EstojoEstojo parapara espelhoespelho emem madeira,madeira,
folhasfolhas dede ouroouro ee dede prata,prata, pedraspedras
semipreciosassemipreciosas ee vidrovidro.. EmEm formaforma dede
ankhankh (vida)(vida) destacadestaca umum escaravelhoescaravelho
centralcentral ladeadoladeado porpor najasnajas ee todostodos comcom
oo discodisco solarsolar.. TraduzTraduz Nebkheperure,Nebkheperure, oo
nomenome dodo ReiRei quandoquando dada suasua posseposse..
TodosTodos osos elementoselementos estãoestão apoiadosapoiados
sobresobre aa florflor dede lótuslótus

EstojoEstojo parapara espelhoespelho emem madeira,madeira,
folhasfolhas dede ouroouro ee dede prata,prata, pedraspedras
semipreciosassemipreciosas ee vidrovidro.. EmEm formaforma dede
ankhankh (vida)(vida) destacadestaca umum escaravelhoescaravelho
centralcentral ladeadoladeado porpor najasnajas ee todostodos comcom
oo discodisco solarsolar.. TraduzTraduz Nebkheperure,Nebkheperure, oo
nomenome dodo ReiRei quandoquando dada suasua posseposse..
TodosTodos osos elementoselementos estãoestão apoiadosapoiados
sobresobre aa florflor dede lótuslótus

Tesouros do Egito, 1998Tesouros do Egito, 1998
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CaixaCaixa emem madeiramadeira emplastradaemplastrada pintadapintada parapara sandáliassandálias ee
revelarevela aa habilidadehabilidade dosdos artesõesartesões.. MostraMostra oo ReiRei emem batalhabatalha
derrotandoderrotando seusseus inimigosinimigos

CaixaCaixa emem madeiramadeira emplastradaemplastrada pintadapintada parapara sandáliassandálias ee
revelarevela aa habilidadehabilidade dosdos artesõesartesões.. MostraMostra oo ReiRei emem batalhabatalha
derrotandoderrotando seusseus inimigosinimigos

Tesouros do Egito, 1998Tesouros do Egito, 1998
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ArcaArca emem madeira,madeira, marfimmarfim ee bronzebronze elaboradaelaborada quandoquando oo ReiRei sese
chamavachamava TutankhatonTutankhaton ee expõeexpõe umauma cenacena dede carinhocarinho dodo casalcasal realreal
ArcaArca emem madeira,madeira, marfimmarfim ee bronzebronze elaboradaelaborada quandoquando oo ReiRei sese
chamavachamava TutankhatonTutankhaton ee expõeexpõe umauma cenacena dede carinhocarinho dodo casalcasal realreal

E
gipto, 2
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0
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CaixaCaixa dede jogosjogos emem ébanoébano ee marfimmarfim.. AA parteparte superiorsuperior éé
formadaformada pelopelo tabuleirotabuleiro parapara oo jogojogo senetsenet (passagem)(passagem).. OO
ladolado inferiorinferior éé parapara oo jogojogo tjautjau (ladrões),(ladrões), todostodos incrustadosincrustados
comcom marfimmarfim.. AA caixacaixa éé apoiadaapoiada porpor quatroquatro pataspatas leoninasleoninas

CaixaCaixa dede jogosjogos emem ébanoébano ee marfimmarfim.. AA parteparte superiorsuperior éé
formadaformada pelopelo tabuleirotabuleiro parapara oo jogojogo senetsenet (passagem)(passagem).. OO
ladolado inferiorinferior éé parapara oo jogojogo tjautjau (ladrões),(ladrões), todostodos incrustadosincrustados
comcom marfimmarfim.. AA caixacaixa éé apoiadaapoiada porpor quatroquatro pataspatas leoninasleoninas
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AtaúdeAtaúde nono formatoformato dede umauma cártulacártula emem madeiramadeira dede coníferaconífera
comcom vernizverniz dede ébanoébano ee marfimmarfim parapara guardarguardar objetosobjetos
AtaúdeAtaúde nono formatoformato dede umauma cártulacártula emem madeiramadeira dede coníferaconífera
comcom vernizverniz dede ébanoébano ee marfimmarfim parapara guardarguardar objetosobjetos

Cadeira para os filhosCadeira para os filhos Vaso para unguentoVaso para unguento
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Caixa para objetosCaixa para objetos Taça para beberTaça para beber

Modelo de barcoModelo de barco Ornamento peitoralOrnamento peitoral
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EscaravelhoEscaravelho

BrincosBrincos
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BrocheBroche Apoio para cabeçaApoio para cabeça


