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TIPO 1 (Tipo 1.1: 1-2; Tipo 1.2: 3-6) 
 
 

Esta máscara segue o padrão das máscaras egípcias tradicionais com os olhos amendoados 
incrustados e leve sorriso sobre os lábios. No conjunto, seguem-se as seguintes representações: sobre a  
fronte, uma fileira de uraei, coroados com o disco solar. Acima desta faixa, compondo toda a parte frontal da 
cabeça, um disco solar alado com dois uraei (Hórus de Behedety). Sobre o peito, um grande colar. O subtipo 
1.1 é definido pela cartonagem dourada, cuja extremidade abaulada forma o peitoral da máscara. Já no 
subtipo 1.2, a máscara está dividida como uma peruca tripartite. Provavelmente, este tipo data do final do 
período ptolomaico e apresenta semelhanças com as máscaras produzidas em Akhmin (Alto Egito). 
 
 
 
Tipo 1.1 
 
1. Máscara e envoltório de cartonagem de Hórus 
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: 
Dimensões:  comprimento total do envoltório corporal - 1,75 m 
Localização atual: Ägyptisches  Museum, Berlin (cf. Germer) 
Número de inventário: 13463 
Documentação: procedente do acervo do Staatliche  Museen, Berlin (cf. Grimm) 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: ptolomaico 
Data: aproximadamente 100 a.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Hawara (cf. Germer); Akhmin (cf. Grimm) 
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GERMER, R. (dir.)  Momies. La vie après la mort dans l’Ancienne 
Égypte, p. 74, fig. 78. 
Referências bibliográficas: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 119, fig. 4. 
Descrição: máscara de cartonagem dourada e pintada de um homem chamado Hórus, filho de Peteminis e neto de 
Petharoeris. Sobrancelhas pretas e longas. Olhos incrustados de preto. Nariz triangular, lábios finos. A extremidade 
inferior arredondada da máscara forma um grande colar sobre o peito. Sobre a fronte, uma faixa composta por uma 
fileira de uraeus com o disco solar sobre a cabeça. Acima destes, um disco solar alado. Uma fileira de rosáceas 
cobre a parte superior de sua fronte. No topo de sua cabeça há uma figura não visível,  provavelmente, um 
escaravelho. O envoltório de cartonagem, que cobre o restante da múmia, é composto por vários motivos 
tradicionais pertencentes à iconografia egípcia. Logo abaixo do colar da máscara, sobre o peito, estão pintadas 
cenas em que o morto aparece deitado circundado por serpentes aladas, algumas com cabeça de outros animais. 
Divindades sentadas complementam a decoração. Abaixo desta cena está  pintado um disco solar alado. O primeiro 
registro mostra o morto em forma de Osíris ou Sokar (?) recebendo a água lustral de dois personagens, 
provavelmente Hórus e Thot. Divindades presidem a cena. Logo abaixo há uma figura feminina dourada, com as 
asas abertas e segurando nas mãos as plumas de Maat. Ela porta sobre a cabeça um disco solar. Provavelmente, é 
uma representação de Nut. Abaixo dela, um escaravelho alado segurando o disco solar. No segundo registro, o 
morto, em forma de Sokar, é representado entre duas figuras. Quatro outros personagens, dois de cada lado, 
completam a cena. No último registro, o morto está deitado em um leito funerário, sendo cuidado por Anúbis e 
tendo, de cada lado, uma divindade feminina, Ísis e Néftis. Seus pés portam sandálias douradas com as unhas 
pintadas de dourado.  
Observações: esta peça pertencia ao acervo do museu de Berlim Oriental (Staatliche Museen), quando do estudo 
de Grimm (1974).  
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2. Máscara  de cartonagem 
    
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:   
Localização atual: Cooper-Hewitt Museum of Decorative Arts and Design,  
New York.  
Número de inventário: 1951-84-1 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 119, fig. 5. 
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara de cartonagem dourada. Face triangular. Sobrancelhas finas e pretas, bem delineadas. Olhos  
pretos, incrustados, com contorno também preto. Nariz triangular, lábios finos e largos. A extremidade inferior 
arredondada da máscara forma um grande colar sobre o peito. Sobre a fronte está representada uma fileira de 
uraeus, coroados com o disco solar. Acima desta faixa, compondo toda a parte frontal da cabeça há um disco solar 
alado com dois uraei. A representação do topo e da parte posterior da cabeça não é visível. Nas laterais da face, 
abaixo das orelhas, está representado, de cada lado, um touro. Sobre o seu peito a máscara forma um grande colar, 
composto por elementos decorativos variados.  
Observações:  
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Tipo 1.2 
 
 
3. Máscara e envoltório de cartonagem   
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  British Museum, London 
Número de inventário: 29590 
Documentação:  
Sexo:   
Período:  
Data:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição:  
Fonte bibliográfica: SCHWEITZER, A. Sarcophages, cercueil et parures de cartonnage. 
Les Dossiers d’Archéologie, Dijon, n. 252, p. 27, avril 2000.  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara e envoltório de cartonagem. Face dourada. Sobrancelhas  pretas, longas e espessas. Olhos 
grandes e pretos. Nariz fino, lábios pequenos. O morto porta um toucado tripartite decorado com cenas egípcias, 
cuja cor rosa se destaca. Sobre a fronte, uma fileira de uraeus coroados com o disco solar. No topo de sua cabeça 
há uma figura não visível, talvez de um escaravelho alado. De cada lado de sua face estão representadas duas 
figuras sentadas com as mãos erguidas em atitude de oração, provavelmente Ísis e Néftis. O restante da decoração 
do toucado é formado por motivos quadriculados. A decoração sobre o seu pescoço, que também é dourado, parece 
representar um colar. O envoltório de cartonagem também apresenta a mesma coloração rosa. O colar usek é 
representado sobre o peito da múmia, sendo que as cabeças do falcão estão situadas próximas aos ombros. Uma 
figura alada está representada  na parte central do colar. A mesma figura, em escala maior, encontra-se sobre o 
abdômen.  Trata-se talvez de Nut. Abaixo desta há um falcão com as asas abertas, provavelmente Sokar. Toda a 
extensão do envoltório é decorada com um padrão de losangos, ao que parece, com o objetivo de imitar a rede de 
contas que se colocava sobre o corpo. Os pés são retratados portando sandálias.  
Observações:  
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4. Máscara de cartonagem   
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: 47939 
Documentação:  
Sexo:   
Período:  
Data:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição:  
Fonte bibliográfica: foto adquirida por meio do site - http://www.insecula.com  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada. Sobrancelhas pretas, longas e espessas. Olhos grandes e  
pretos. Nariz grande, lábios com um leve sorriso.  O morto porta um toucado tripartite decorado com cenas 
egípcias, cuja cor rosa se destaca. Sobre a fronte, uma fileira de uraeus coroados com o disco solar. Acima desta  
figura um disco solar alado. De cada lado da face, duas figuras femininas sentadas com as mãos erguidas em 
atitude de oração, provavelmente, Ísis e Néftis. Fileiras de uraeus decoram as extremidades do toucado. Sobre o 
peito há vários motivos decorativos, provavelmente de um colar.  
Observações:  
 
5. Máscara de cartonagem   
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada nas laterais 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: 47941 
Documentação:  
Sexo:   
Período:  
Data:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição:  
Fonte bibliográfica:  foto adquirida por meio do site - http://www.insecula.com  
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada. Sobrancelhas pretas, longas e espessas. Olhos grandes e  
pretos. Nariz grande, lábios finos.  Sobre a fronte, uma fileira de uraeus coroados com o disco solar. Sobre o  peito,  
um grande colar, colorido, formado por motivos decorativos diversos.  
Observações: 
 
6.  Máscara de cartonagem   
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada nas laterais 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: 47940 
Documentação:  
Sexo:   
Período:  
Data:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição:  
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Fonte bibliográfica: foto adquirida por meio do site -  http://www.insecula.com  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada. Sobrancelhas pretas, longas e espessas. Olhos grandes e  
pretos. Nariz grande, lábios finos.  Sobre a fronte, uma fileira de uraeus coroados com o disco solar. Sobre o  peito,  
há um grande colar dourado.  
Observações:  
 
 
TIPO 2 (Tipo 2.1: 7- 14; Tipo 2.2: 15-21; Tipo 2.3: 22-23; Tipo 2.4: 24-26) 
 
 
 Máscara de cartonagem dourada e/ou pintada. Sua iconografia baseia-se nos antigos tipos 
ptolomaicos das máscaras helmo. A peruca tripartite deixa as pontas da máscara, sobre o peitoral, livres para 
a disposição de elementos iconográficos egípcios. Olhos grandes, em estilo egípcio. Algumas apresentam um 
sorriso sobre os lábios. O toucado tripartite pode ser listrado ou liso. No subtipo 2.1, não há representação do 
cabelo. Uma característica importante é a presença do disco solar com o escaravelho no topo da cabeça. Já no 
subtipo 2.2, pequenas mechas encaracoladas saem de sob o toucado. Este é geralmente quadriculado ou 
listrado. Algumas máscaras apresentam um olho udjat no centro da fronte. O subtipo 2.3 possui o toucado 
tripartite de cor escura, sem iconografia nas extremidades do mesmo. No subtipo 2.4, a cartonagem do 
peitoral é decorada com motivos decorativos compostos por faixas, métopas e losangos. Uma característica 
singular de duas máscaras (ns. 24 e 25) é um tipo de cabelo semelhante à peruca egípcia tradicional, que era 
feita de cabelos (ou imitação) trançados. Tipo característico da região do Fayum, principalmente da 
necrópole de Hawara (Arsínoe) e data do início do século I d.C. 
 
 
 
Tipo  2.1 
 
7. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação:  proveniente do Mercado de Artes do Cairo 
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 2, fig. 2  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos, 
bem delineados. Nariz grande, lábios carnudos com um leve sorriso. O morto usa um toucado tripartite, de cor 
escura. Acima da fronte, há uma faixa com um disco solar ao centro. A faixa é preenchida com hieróglifos.  No 
topo de sua cabeça há a representação de um escaravelho alado voltado para o disco solar. De cada lado da face do 
morto está representada uma divindade sentada (Osíris). Sobre o seu peito, há um colar feito de motivos 
decorativos diversos. Complementam a decoração da máscara motivos quadriculados e faixas. 
Observações:  
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8.  Máscara de cartonagem   
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 40 cm; largura -25 cm 
Localização atual:  The Oriental Institute of  
Chicago, Chicago  
Número de inventário: OIM 7177 
Documentação:  
Sexo:   
Período: romano 
Data: séc. I a.C. - início do séc. II d.C. 
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: TEETER, E.  Treasures from the Collectrion of the Oriental Institute. University of 
Chicago, p. 111, fig. 58.  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada. Sobrancelhas pretas. Olhos grandes e pretos, amendoados, 
provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios com um leve sorriso. O morto usa sobre a cabeça um toucado 
tripartite, decorado com cenas de iconografia egípcia. Na fronte tem uma faixa dourada com  pequenas esferas. 
Provavelmente, são representações do disco solar. No topo da cabeça, há um escaravelho alado com cabeça 
humana. O fundo do toucado é preenchido com motivos quadriculados. Na lateral de sua cabeça está representado, 
de cada lado, Osíris portando a coroa atef e segurando em sua mão uma pluma. Ele está sentado sobre uma tumba. 
De cada lado do peitoral há uma esfinge com cabeça de falcão e uma das patas erguida em sinal de proteção. 
Faixas e métopas dividem a decoração. Sobre o pescoço ele usa um colar dourado decorado em relevo com contas 
redondas e outros motivos diversos.  
Observações:  
 
9. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:   Staatliche Museen, Berlin  
Número de inventário: 11036 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 2, fig. 3  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada. Sobrancelhas pretas e finas. Grandes olhos pretos bem delineados. 
Nariz pequeno, lábios largos. O morto usa um toucado tripartite decorado com cenas de iconografia egípcia. Sobre 
a fronte, uma faixa com um disco solar ao centro.  No topo da cabeça há um escaravelho alado, voltado para o 
disco solar. Nas extremidades do toucado está representado um friso de uraeus e, abaixo deste, Osíris sentado, 
tendo diante dele uma figura em pé, provavelmente o morto.  Dois olhos udjat estão dispostos nas extremidades da 
máscara, um de cada lado, próximos à representação de Osíris. Sobre o peito ele usa um grande colar feito com 
motivos decorativos diversos. Faixas e métopas complementam a decoração da máscara. 
Observações:  
 
 
 



 7

 
10.  Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação: proveniente do Antigo Mercado de Artes de Basiléia 
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 1, fig. 1  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada. Sobrancelhas pretas e finas, alongadas 
horizontalmente. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz triangular, lábios largos. O morto usa um toucado 
tripartite, decorado com cenas de iconografia egípcia. Sobre a fronte, está representado um disco solar e, no topo 
de sua cabeça, um escaravelho alado, voltado para o disco. De cada lado da cabeça há um falcão com as asas 
abertas (Sokar), com o disco solar sobre a cabeça. As extremidades do toucado são decoradas com a mesma cena, 
em rebatimento. Está representada, de cada lado, uma divindade sentada e, outra, em pé, que lhe traz oferendas. Do 
lado direito do morto está Osíris sentado no trono, segurando o cajado e o açoite e usando a coroa atef, tendo diante 
dele Hórus, com forma humana e cabeça de falcão, portando a dupla coroa (pschent). Do lado esquerdo, em uma 
cena semelhante, uma figura com forma humana e cabeça de falcão – Hórus – sentado sobre o trono, portando o 
pschent, tendo diante dele Anúbis, que também porta a dupla coroa, que lhe traz oferendas. Sobre o seu peito há  
um grande colar feito com motivos decorativos diversos. Nas extremidades laterais do peitoral está representado, 
de cada lado, um olho udjat. As cenas da parte posterior da máscara não são visíveis, provavelmente há a  
figuração de personagens em pé, dispostas uma ao lado da outra. Uma fileira de rosáceas decora a parte inferior da 
máscara. 
Observações:  
 
11. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Museum of Fine Arts, Houston (Texas)   
N° de inventário: 31-50  
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM, Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 2,4    
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada. Sobrancelhas pretas e finas. Grandes 
olhos pretos bem delineados. Nariz grande, lábios carnudos com um leve sorriso. O morto usa um toucado 
listrado tripartite. As extremidades do mesmo são decoradas com cenas de iconografia egípcia. Sobre a fronte 
há uma faixa com um disco solar ao centro. No topo de sua cabeça, está representado um escaravelho alado. 
As extremidades do toucado apresentam, tanto à esquerda quanto à direita, a mesma cena, em rebatimento: 
Osíris sentado no trono tendo em pé, diante dele, o morto. Abaixo desta cena estão representados  três  deuses 
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sentados, de cada lado, também em rebatimento. Ele  usa,  sobre  o peito, um grande colar feito por motivos 
decorativos diversos. Motivos quadriculados e rosáceas complementam a decoração da máscara. 
Observações: 
 
12. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Cambridge University Museum of Archaeology  
and Anthropology, Cambridge 
Número de inventário: Z.44754     
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: IKRAM, S.; DODSON, A.  The Mummy in Ancient Egypt, p. 187, fig. 218 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada. Sobrancelhas pretas, alongadas 
horizontalmente. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz longo, lábios carnudos com um leve 
sorriso. O morto usa um toucado tripartite, cuja extremidade é decorada com cenas de iconografia egípcia. 
Sobre a fronte,  uma faixa com um disco solar ao centro. No topo de sua cabeça, um escaravelho alado. As 
cenas representadas nas extremidades do toucado podem ser divididas em dois registros: o primeiro traz a 
representação de Osíris, tendo diante dele o morto em forma de múmia. O segundo, mostra quatro divindades 
sentadas. Ele usa sobre o peito um grande colar, ao que parece, dourado, feito com motivos decorativos 
diversos. Complementam a composição da máscara olhos udjat e rosáceas. 
Observações:  
 
13. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: proveniente do Mercado de Artes de Paris 
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 1, fig. 2  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada. Sobrancelhas longas e pretas, 
dispostas horizontalmente. Grandes olhos pretos, provavelmente incrustados. Cílios “estrelados”. Nariz fino e 
alongado, lábios carnudos.  O morto usa um toucado listrado, tripartite, cujas extremidades são decoradas 
com cenas egípcias. Sobre a fronte, há uma pequena fileira de mechas dispostas horizontalmente. Nas 
extremidades  do  toucado, de  ambos  os  lados,  duas  divindades  femininas,  sentadas,  com as  asas abertas  
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estendidas e segurando plumas em ambas as mãos. Do lado esquerdo temos Néftis e, do direito, Ísis, 
identificadas pelo sinal hieroglífico que portam sobre a cabeça. Motivos decorativos completam o grande 
colar que ele usa sobre o peito.   
Observações:  
 
14. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo   
N° de inventário: 47975  
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: foto adquirida por meio do site - http://www.insecula.com 
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem pintada e dourada. Sobrancelhas longas e de cor azul escuro. Olhos 
grandes, incrustados, com a pupila preta e o contorno em azul escuro. Face dourada. Nariz grande, lábios 
com um leve sorriso. O morto usa um toucado tripartite, com listras verticais, cujas extremidades são 
decoradas com cenas de iconografia egípcia. Sobre sua fronte, uma faixa com um disco solar ao centro. 
Provavelmente, no topo de sua cabeça está representado um escaravelho alado. A decoração do peitoral não é 
visível porque a máscara ainda traz as faixas que a atavam à múmia. 
Observações:  
  
Tipo 2.2 
 
15.  Máscara de cartonagem   
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação: proveniente do Antigo Mercado de Artes do Cairo 
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 4, fig. 1  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz largo, lábios carnudos com um leve sorriso. O morto usa um 
toucado tripartite, quadriculado, decorado com cenas de iconografia egípcia. Uma franja em forma de caracol 
cai sobre a fronte, por baixo do toucado. Ele usa sobre a cabeça uma faixa com um olho udjat ao centro. De 
cada lado da face da máscara há um falcão com as asas abertas portando um disco solar sobre a cabeça 
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(Sokar). As extremidades do toucado são decoradas com cenas retratando uma deusa sentada recebendo as 
preces de uma outra figura em pé. Do lado esquerdo, estão representados Néftis e Anúbis e, do lado direito, 
Ísis com uma figura não identificada. Ele usa um grande colar feito por motivos decorativos diversos, que 
cobre seu pescoço e o peito. 
Observações: 
  
16. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Royal Ontario Museum, Toronto.   
N° de inventário: 910.15.3  
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 3,2    
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem pintada. Sobrancelhas finas, longas e pretas. Olhos grandes e pretos. O 
morto usa um toucado tripartite, quadriculado, cujas extremidades são decoradas com cenas de iconografia 
egípcia. Sobre a fronte, uma franja com mechas em caracóis. Sobre a cabeça há uma faixa pintada com algum 
motivo decorativo. A decoração do toucado apresenta, de ambos os lados, uma  cena iconográfica, em 
rebatimento: do lado esquerdo da face da máscara está representada Néftis, sentada, com o morto em pé 
diante dela e, do lado direito, a mesma cena com a deusa Ísis. No registro inferior estão representados em 
fileira de três deuses sentados, à direita e à esquerda. Nas extremidades do peitoral, tanto do lado esquerdo 
quanto do direito, há um olho udjat. Os motivos decorativos são formados por métopas, rosáceas e faixas.  
Observações:   
 
17. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Brooklyn Museum, New York  
Número de inventário: 72.11 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, p. 46, pr. A.  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada. Sobrancelhas finas, longas e pretas. Grandes olhos pretos. Nariz 
pequeno, lábios finos com um leve sorriso. O morto usa um toucado de listras amarelas. Sobre a fronte há 
uma pequena franja de mechas encaracoladas. As extremidades do toucado são decoradas com cenas de 
iconografia egípcia. Estão representadas duas divindades femininas sentadas, com uma das mãos erguidas, 
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Ísis do lado direito da face da máscara e Néftis, à esquerda, identificadas pelo sinal hieroglífico de seus 
nomes, que portam sobre a cabeça. Ele usa um grande colar com motivos decorativos diversos, que desce do 
seu pescoço até o peito. Completam o peitoral motivos quadriculados e métopas.  
Observações: O estilo da máscara é semelhante ao de outras, apresentadas por Grimm, que datam do séc. I 
d.C. (p. 55, pr. 114, 3, de Abusir el-Meleq; p. 61, pr. 17,3, de Meir). Nestas máscaras, ambos os sexos eram 
representados com mechas estilizadas sobre a fronte. 
 
18. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual:  University Museum of Art, Stanford (Califórnia)   
N° de inventário: 21361  
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 3,4    
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem pintada. Sobrancelhas longas, finas e pretas. Grandes olhos pretos. Nariz 
grande, lábios largos. O morto usa um toucado tripartite, listrado, cujas extremidades são decoradas com 
cenas de iconografia egípcia. Uma franja, em forma de caracol cai por baixo do toucado. Uma faixa, com 
motivos não visíveis, cobre a parte superior da cabeça. Na ponta do toucado está representada, tanto à 
esquerda quanto à direita, a mesma cena, em rebatimento: do lado esquerdo da face da máscara está Néftis, 
sentada e, do lado direito, a mesma cena com a deusa Ísis. Nas extremidades do peitoral, tanto do lado 
esquerdo quanto do direito, está figurado o chacal de Anúbis. Um grande colar feito com motivos decorativos 
diversos cobre o pescoço e o peito da máscara.  
Observações: 
 
19. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: The Manchester Museum, Oxford 
Número de inventário: 210.2120 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Illahun 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 4, fig. 2  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada. Sobrancelhas pretas, finas e longas. 
Grandes olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz triangular, leve sorriso sobre os lábios. O morto usa 
um toucado tripartite, com listras verticais, divididas em pequenos retângulos, decorado com cenas de 
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iconografia egípcia. Uma franja em forma de caracol cai sobre a fronte, por baixo do toucado. Sobre a 
cabeça, uma faixa com um olho udjat ao centro. As extremidades do toucado trazem a representação de uma 
fileira de uraeus coroados com o disco solar no primeiro registro e três deuses sentados,  no segundo,  sendo 
que um deles é Osíris. Ele usa um grande colar feito com motivos decorativos diversos, que cobre de seu 
pescoço até o peito. Complementam a máscara motivos quadriculados. 
Observações:  
 
20.  Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: 
Dimensões:  
Localização atual:, Royal Scottish Museum, Edinburgh  
Número de inventário: 1901.547.1 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Er-Rubayat (necrópole de Filadélfia) 
Região: Fayum 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken, pr. 3,1. 
Referências bibliográficas: 
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada. Face robusta. Sobrancelhas finas, 
longas e pretas. Olhos grandes e pretos, provavelmente incrustados. Nariz reto, lábios finos com um leve 
sorriso. O morto usa um toucado tripartite, decorado com motivos decorativos variados. Uma franja 
composta por mechas em caracóis foi pintada sobre a fronte, como se o cabelo estivesse saindo por baixo do 
toucado. Acima da fronte há uma faixa horizontal. Todo o  toucado e o peitoral são pintados com motivos 
decorativos, compostos por métopas, friso de uraeus, quadriculados e faixas.    
Observações: 
 
21. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Museum of Fine Arts, Boston 
Número de inventário: 02.827 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Ábidos 
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 3,3   
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada. Sobrancelhas longas, finas e pretas. 
Olhos grandes e pretos. Nariz grande, lábios largos.  O morto porta um toucado tripartite, de cor escura e 
pontilhado,  decorado com cenas egípcias e usa uma franja composta por mechas em caracóis que caem sobre 
a testa. Acima desta, está representada uma faixa com um  olho udjat  ao  centro.  A  extremidade  inferior do  
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toucado apresenta uma decoração com um falcão com as asas abertas portando um disco solar sobre a cabeça 
(Sokar). Sobre o pescoço e o peito ele usa um grande colar feito por motivos decorativos diversos. Na lateral 
inferior do peitoral da máscara, de ambos os lados, está representado um olho udjat. Complementam a 
decoração da máscara motivos quadriculados. 
Observações: 
 
Tipo 2.3 
 
22. Máscara  de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: 47972 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data: 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: foto adquirida por meio do site - http://www.insecula.com 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada semelhante às do tipo helmo do período ptolomaico. 
Sobrancelhas longas, finas e pretas. Olhos pretos incrustados. Nariz grande, lábios finos. O morto usa um 
toucado tripartite azul escuro com as extremidades pintadas com faixas branca e ocre. Uma estreita faixa 
vermelha contorna seu rosto e desce pelas bordas de seu toucado. Um olho udjat está figurado logo acima de 
sua fronte, ao centro de uma fileira de pequenos globos dourados, que provavelmente representam o disco 
solar. Sobre o peito ele usa um grande colar formado por motivos decorativos diversos, nas cores azul, 
vermelho e branco.  
Observações:  
 
23. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Museum of Fine Arts. Boston 
Número de inventário: 02.828 
Documentação:  
Sexo:   
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Ábidos 
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 2,1  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada. Sobrancelhas escuras, longas e finas. 
Contornos dos olhos acentuados. Nariz fino e alongado, lábios finos.  O morto usa um toucado escuro, talvez 
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azul, que se assemelha às máscaras tipo helmo do período ptolomaico. Sobre a fronte tem uma faixa com um 
disco solar ao centro e, no topo da cabeça, a representação de um escaravelho alado. O peitoral é decorado 
com motivos decorativos egípcios que, provavelmente, formam parte de um colar. O restante é preenchido 
com motivos quadriculados. 
Observações: 
 
Tipo 2.4 
 
24. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
N° de inventário:  47965    
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: foto adquirida por meio do site - http://www.insecula.com 
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem pintada e dourada. Sobrancelhas pretas, arqueadas. Olhos grandes e 
pretos, incrustados. Cílios longos. Nariz fino e alongado, lábios finos com um leve sorriso. O morto usa um 
tipo de penteado semelhante a uma peruca egípcia, preta. O peitoral é pintado com motivos decorativos 
egípcios: faixas, métopas e losangos, nas cores vermelha, ocre e  branca.  
Observações: 
 
25. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
N° de inventário:  11/8.19/1  
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 10, fig. 3    
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem pintada. Sobrancelhas pretas e arqueadas. Olhos grandes e pretos, 
provavelmente incrustados. Cílios longos. Nariz fino e alongado, lábios finos. O morto usa um tipo de 
penteado semelhante a uma peruca egípcia, preta. O peitoral é pintado com motivos decorativos egípcios: 
faixas, métopas e losangos.  
Observações: 
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26. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
N° de inventário:  47966    
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: foto adquirida por meio do site - http://www.insecula.com 
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem pintada representando uma mulher. Sobrancelhas finas e pretas. Grandes 
olhos pretos com cílios “estrelados”. Maçãs do rosto avermelhadas. Nariz fino, lábios finos pintados de 
vermelho. O queixo e as dobras do pescoço são marcados com traços vermelhos. A morta usa um toucado 
listrado nas cores laranja, verde e vermelho. Sobre a cabeça, ela porta uma espécie de diadema pintado com 
as cores verde e vermelha. A fronte é adornada com uma fileira de círculos vermelhos com uma cruz ao 
centro. Os seios são representados em relevo, nas cores verde e vermelha. O peitoral é pintado com motivos 
decorativos egípcios: faixas, métopas e losangos.  
Observações: 
 
TIPO 3 (Tipo 3.1: 27-31; Tipo 3.2: 32-34)  
 

Este tipo está dividido entre as máscaras masculinas (3.1) e femininas (3.2) feitas de cartonagem 
pintada e dourada. Características do conjunto: face em estilo ptolomaico, toucado com representação de 
cenas egípcias tradicionais, olhos incrustados amendoados  e maçãs do rosto salientes. Algumas têm um leve 
sorriso sobre os lábios e uma pequena franja encaracolada. O disco solar com o escaravelho no topo da 
cabeça é uma figuração comum. As femininas possuem os seios em relevo e o cabelo disposto em gomos 
(côtes de melon). Tipo característico do século I d.C., da necrópole de Hawara (Arsínoe), Fayum.  
 
Tipo 3.1 
 
27. Máscara de cartonagem de Mareis  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: face em mal estado de conservação 
Dimensões:  
Localização atual: British Museum, London 
Número de inventário: 21807 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data: c. 20-40 d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: IKRAM, S.; DODSON, A.  The Mummy in Ancient Egypt, p. 183, fig. XXIII. 
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Referências bibliográficas: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 4, fig. 3  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada de um homem chamado Mareis. Sobrancelhas finas e 
pretas. Olhos pretos incrustados. Nariz grande, leve sorriso sobre os lábios.  Ele usa um toucado tripartite 
decorado com cenas de iconografia egípcia. Uma franja em forma de caracol aparece por baixo do toucado. 
Ele tem sobre a fronte uma faixa com um disco solar ao centro. Sobre o topo da cabeça há a representação de 
um escaravelho alado. Sobre cada lado de sua face há uma figura em pé, em atitude de oração. As 
extremidades da máscara trazem dois registros iconográficos em uma cena de rebatimento, dos lados 
esquerdo e direito. O registro superior mostra uma divindade sentada sendo adorada por uma figura em pé 
com as mãos estendidas em direção a ela (Ísis, de um lado e Néftis, de outro). O registro inferior traz a 
representação de um touro mumificado com o disco solar sobre a cabeça e sendo adorado por uma figura em 
pé, diante dele. O peitoral apresenta também três registros iconográficos, em rebatimento, nas extremidades 
esquerda e direita. O primeiro registro figura um olho udjat, o segundo um pássaro (falcão?), do lado direito, 
e um pássaro ba do lado esquerdo. O terceiro registro mostra uma esfinge, a da esquerda com cabeça de 
pássaro (falcão?), e a da direita com cabeça humana. Há um outro registro, separado do anterior por uma 
faixa, que cobre a parte inferior do peitoral. Ao centro há uma cena de mumificação – a múmia sendo 
cuidada por Anúbis e, nas extremidades esquerda e direita, quatro figuras sentadas.  
Observações:   
 
28. Máscara de cartonagem de Syros 
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: nariz fragmentado 
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação:  
Sexo: masculino  
Período: romano 
Data: final do séc. I d.C. 
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:  
Fonte bibliográfica: TAYLOR, J. “Mask in Ancient Egypt” (1994), p. 184, fig. 127 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada de um homem chamado Syros. Face alongada. 
Sobrancelhas pretas e finas. Olhos claros incrustados. Nariz fragmentado, lábios finos com um leve sorriso.  
O morto usa um toucado tripartite dourado. Sobre a sua cabeça está representada uma fileira de uraeus, 
coroados com o disco solar. O peitoral da máscara é decorado com cenas de iconografia egípcia pintadas. 
Estas podem ser divididas em quatro registros horizontais. Temos, então, na seqüência, de cima para baixo: a 
primeira figura, de difícil identificação, talvez seja um disco solar alado; o segundo registro mostra, do lado 
esquerdo, um pássaro ba diante de um altar, acompanhado por um disco solar com uraeus e, do lado direito, 
a mesma cena só que com um falcão. No terceiro registro temos uma serpente alada portando a coroa do Alto 
Egito, no lado esquerdo, e do Baixo Egito, no direito. O último registro traz a representação do morto deitado 
no seu leito funerário em forma de leão, sendo guardado, de ambos os lados, por esfinges aladas.    
Observações: 
 
29. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: British Museum,, London 
Número de inventário: 63841 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Período: romano 
Data: séc. I d.C. 
Procedência: Hawara 
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Região: Fayum 
Inscrição:  
Fonte bibliográfica: TAYLOR, J. “Mask in Ancient Egypt” (1994), p. 185, fig. 128 
Referências bibliográficas: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 5, fig. 2 
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada representando um homem. Sobrancelhas longas e 
pretas. Olhos incrustados com as pupilas pretas feitas de cobre. Nariz grande, lábios carnudos com um leve 
sorriso. O morto usa um toucado tripartite, que deveria se estender pelo peitoral da máscara. Seus cabelos 
estão dispostos em mechas onduladas sobre a fronte. Acima desta está representado um escaravelho alado 
dourado. Na lateral de sua face, em relevo dourado, há um falcão mumiforme com um disco solar sobre a 
cabeça, provavelmente Sokar. No topo de sua cabeça está representada uma figura alada, que segura plumas 
nas mãos e, em uma de suas laterais, temos a imagem de uma divindade com cabeça de  falcão e disco solar 
sobre a cabeça (Rê-Horakhty), a qual faz libações com um vaso heset diante de uma figura em pé, 
mumificada, que também porta o disco solar sobre a cabeça (Osíris?).    
Observações: 
  
30.  Máscara de cartonagem    
  
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Staatliche Museen, Berlin 
Número de inventário: 11741 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 5, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada, ainda atada à sua múmia. 
Sobrancelhas pretas e espessas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Maçãs do rosto salientes. Nariz 
grande, leve sorriso sobre os lábios. O morto parece ter uma marca de barba em relevo sobre a face. Sobre a  
fronte há uma faixa com um disco solar ao centro e, no topo de sua cabeça, um escaravelho alado. Sobre cada 
lado de sua face está representada uma figura em pé, com as mãos erguidas em atitude de oração, tendo ao 
seu lado um pássaro ba com disco solar sobre a cabeça. A representação continua no registro inferior, que 
está coberto pelas bandagens da múmia.  
Observações:   
 
31.  Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: Somente conservada a face. Fragmentada 
na parte posterior da cabeça e nas laterais.  
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo. 
Número de inventário:  4/5.34/1    
Documentação:  
Sexo:   
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
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Procedência: Senofar 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 10, fig. 1 
Referências bibliográficas: 
Descrição: máscara de cartonagem, provavelmente dourada. Sobrancelhas  finas e pretas. Olhos pretos 
incrustados. Nariz grande, leve sorriso sobre os lábios. O morto usa um toucado que deveria descer até o 
peitoral e que é decorado com motivo das asas de um abutre. Ele usa sobre a fronte uma faixa contendo, 
ao centro, um uraeus. Há vestígios de decoração nas laterais da máscara.  
Observações:  
 
Tipo 3.2 
 
32. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem    
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo. 
Número de inventário:  J. E. 28438 (Neg.  DAÍ Kairo  F 8086/87) 
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: 30 a.C.-37 d.C. 
Dinastia: Júlio-Cláudia 
Imperador: Augusto-Tibério 
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 11, fig. 2 
Referências bibliográficas: GRIMM, G.  Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen 
Museum Kairo, p. 24, pr. 82, fig. 44. 
Descrição: máscara de cartonagem, provavelmente dourada, representando uma mulher. Sobrancelhas 
finas e longas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, leve sorriso sobre os lábios. 
Covinha no queixo. Ela porta um toucado quadriculado. Seus cabelos escuros são divididos em gomos 
(côtes de melon). No alto de sua cabeça há a representação de uma figura não identificada. Sobre o 
peitoral seus seios são representados em relevo. Ela usa um colar sobre o pescoço. Acima dos seios, nas 
extremidades do toucado, está representada uma cena de iconografia egípcia, em rebatimento, à esquerda 
e à direita: um homem em pé em atitude de oração diante de uma deusa sentada, Ísis de um lado e, 
provavelmente, Néftis, de outro. O restante do peitoral está coberto pelas bandagens da múmia. É 
perceptível, na lateral esquerda deste, um olho udjat. Outras cenas de iconografia estão cobertas pelas 
bandagens da múmia.  
Observações: 
 
33.  Máscara de cartonagem 
  
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Staatliche Kunstsammlungen  
Antikenabteilung, Dresden 
N° de inventário:  2498 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
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Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 11, fig. 3    
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem dourada e pintada representando uma mulher.  Sobrancelhas pretas e 
finas, bem delineadas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, leve sorriso sobre os 
lábios. Seus cabelos pretos são divididos em gomos (côtes de melon). Uma fileira de mechas em forma de 
caracol cobre sua fronte. Ela usa um toucado tripartite decorado com cenas de iconografia egípcia. De 
cada lado de sua face está representada uma serpente alada com as asas abertas, portando sobre a cabeça a 
coroa branca ou o pschent (?). Sobre cada seio há a mesma cena em rebatimento: uma figura mumificada, 
provavelmente a morta, em pé, diante de uma divindade feminina sentada, provavelmente Ísis e Néftis. 
Seus seios são representados em relevo, com um nó de Ísis entre eles. Ela usa um colar com pingentes,  e, 
provavelmente, tem sobre o peito um grande colar, feito por rosáceas e outros motivos decorativos.  
Observações: 
 
34. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: pintura deteriorada, principalmente nas 
laterais da face. 
Dimensões:  
Localização atual:  Royal Scottish Museum, Edinburgh 
Número de inventário:  1911.210.3 
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 11, fig. 4 
Referências bibliográficas: 
Descrição: máscara de cartonagem dourada e pintada representando uma mulher. Sobrancelhas pretas e 
espessas, bem delineadas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, leve sorriso sobre os 
lábios. Cabelos divididos em gomos (côtes de melon). Uma fileira de mechas em forma de caracol cobre  
a fronte. Ela usa um toucado tripartite decorado com cenas de iconografia egípcia. Este está dividido em 
dois registros horizontais, que trazem a representação de uma deusa sentada tendo diante dela um pássaro 
ba, Ísis à direita e Néftis, à esquerda. Sobre o peitoral seus seios são representados em relevo, com o nó 
de Ísis entre eles.  
Observações: 
 
 
 
TIPO 4 (ns. 35-37) 
 

Máscara de cartonagem dourada e/ou pintada. Olhos grandes. Sobre a cabeça, um toucado 
tripartite, cujas extremidades são decoradas com cenas de iconografia egípcia. O toucado pode ser 
dividido em duas partes. No caso da máscara n. 35 a divisão é feita entre a parte dourada e a pintada; na 
de n. 37 a repartição é feita entre a representação dos cabelos, que caem sobre os ombros, e a parte 
destinada à iconografia. 
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35.  Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
N° de inventário:  47974 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: foto adquirida por meio do site - http://www.insecula.com 
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem dourada e pintada. Sobrancelhas longas e pretas. Olhos grandes, 
azuis, com o contorno também azul. Nariz grande, lábios carnudos com um leve sorriso. Ele tem uma 
figura gravada sobre a fronte, que parece ser um escaravelho alado. O toucado tripartite é decorado com 
cenas de iconografia egípcia. O centro do peitoral é dourado e as cenas das extremidades podem ser 
divididas em três registros horizontais, na parte frontal da máscara e dois na sua lateral. A primeira cena, 
do registro superior, traz a representação de um falcão (Sokar). Métopas e  fileiras de uraeus separam os 
registros. No registro central, temos Anúbis, coroado com a dupla coroa (pschent) fazendo oferendas a 
Osíris.  E, no registro inferior, estão representadas três divindades sentadas. Os registros laterais trazem a 
representação de uma figura em pé e do olho udjat.  
Observações: 
 
36.  Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Allard Pierson Museum, Amsterdam 
N° de inventário:  7118 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 11, fig. 1    
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem, provavelmente, dourada. Sobrancelhas pretas e finas. Grandes olhos 
pretos incrustados. Cílios “estrelados”. Nariz reto, lábios pequenos. O morto usa um manto sobre a 
cabeça, que deixa descoberta a sua fronte. Seu cabelo é liso e está repartido ao meio. O peitoral é 
decorado com representações de cena da iconografia egípcia. São três registros horizontais com figuras 
que portam o disco solar sobre a cabeça. Temos uma serpente alada, uma divindade sentada e uma esfinge 
com cabeça de falcão estendendo uma das patas em sinal de proteção.    
Observações: 
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37. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
N° de inventário: 23/1.27/1    
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 10, fig. 4    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem, provavelmente dourada. Sobrancelhas pretas, finas e longas. Olhos 
pretos incrustados. Nariz reto, lábios carnudos. Cabelos soltos, caindo sobre os ombros. Sobre a fronte  o 
morto usa uma franja composta por uma dupla fileira de mechas. O peitoral, dividido em três partes 
verticais, é decorado com cenas egípcias, não muito visíveis. O registro central  contém motivos 
decorativos diversos, como rosáceas. Estes podem fazer parte do colar peitoral portado pelo morto. Os 
outros dois registros representam a mesma cena, em rebatimento, que por sua vez, está dividida em quatro 
painéis horizontais: no primeiro, há uma deusa alada, que estende suas asas em sinal de proteção. Ela 
porta sobre a cabeça um disco solar; segue-se um friso de uraeus coroados com o disco solar; o terceiro 
painel mostra os Filhos de Hórus (Hapy e Qebehsenuef, do lado esquerdo e Imsety e Duamutef, do lado 
direito). Eles estão sentados, portam sobre a cabeça o disco  solar  e  seguram, em  uma  das  mãos, uma  
pluma. No quarto e último painel, temos a representação de uma esfinge com corpo de leão, asas e cabeça 
humana portando o disco solar e que levanta uma das patas em sinal de proteção. Rosáceas compõem o 
friso decorativo das laterais do peitoral. A máscara se encontra colocada sobre a múmia. 
Observações: 
 
 
 
TIPO 5  (Tipo 5.1: 38-44; Tipo 5.2: 45; Tipo 5.3: 46-54) 
 
 Máscaras de cartonagem dourada e pintada. Nas máscaras masculinas, subtipo 5.1, os homens 
vestem toga, que cobre a cabeça e os ombros e deixa somente as mãos descobertas. Franja composta por 
uma  fileira de mechas, que aparecem por debaixo da toga e caem sobre a fronte. Uma das mãos sai por 
debaixo do manto e está depositada sobre o peito. A outra, segura uma guirlanda de pétalas de rosa (a 
posição das mãos esquerda e direita varia conforme a máscara). Os olhos são incrustados e a face 
assemelha-se aos retratos da época de Augusto. O subtipo 5.2 é semelhante ao anterior, sendo que se trata 
da máscara de uma criança, que também usa toga e segura uma guirlanda de flores e um ramo de mirto. 
Cabelo formado por pequenas mechas em relevo. Sobre o pescoço, colar com um amuleto protetor em 
forma de cilindro. O subtipo 5.3 é constituído pelas máscaras femininas. Cabelo em forma de gomos 
(côtes de melon) ou em caracol. Uma franja formada por mechas encaracoladas adorna a fronte e mechas 
em espiral caem nas laterais da cabeça. Véu sobre a cabeça. Veste túnica com clavi escuros. Mão direita 
segura  uma  guirlanda de  pétalas de rosas; a esquerda está colocada aberta sobre o corpo. Braceletes 
circulares no antebraço e em forma de serpente ao redor  dos pulsos. Máscaras da região do Fayum, 
sobretudo de Hawara (Arsínoe). Datação: século I d.C.. 
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Tipo 5.1 
 
38. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual:  Royal Scottish Museum, Edinburgh 
Número de inventário:  1911.210.2 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 9, fig. 2 
Referências bibliográficas: 
Descrição: máscara de cartonagem, provavelmente dourada, representando um homem. Sobrancelhas 
finas e pretas, bem delineadas. Olhos grandes e incrustados de preto. Nariz grande, lábios pequenos com 
um leve sorriso. O morto usa uma toga, que deixa somente suas mãos descobertas. Sobre a cabeça ele usa 
uma franja composta por uma  fileira de mechas, que aparecem por baixo da toga e caem sobre a sua 
fronte. Sua mão direita está posta sobre o peito. A mão esquerda segura uma guirlanda de pétalas de rosa.  
Máscara  colocada sobre a  múmia. 
Observações:    
 
39. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:  fragmentada, somente conservada 
a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:     
N° de inventário:   
Documentação: proveniente da coleção particular de Sir  J. Epsteins 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 7, fig. 1    
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem, provavelmente dourada, representando um homem. Sobrancelhas 
finas e pretas. Olhos pretos incrustados. Nariz retilíneo e lábios finos. Vestígio de barba e bigode sobre a 
face. Ele usa uma toga. Duas fileiras de franjas cobrem sua fronte.  
Observações: 
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40. Máscara de cartonagem   
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  fragmentada na lateral esquerda e na parte inferior 
Dimensões:  
Localização atual: Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles 
Número de inventário: E. 3975 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 9, fig. 1 
Referências bibliográficas: 
Descrição: máscara de cartonagem, provavelmente dourada, representando um homem. Olhos grandes e 
incrustados. Nariz fino, lábios finos com um leve sorriso. Ele usa uma toga, que deixa somente suas mãos 
descobertas. Usa uma franja composta por uma fileira de mechas, que aparecem por baixo da toga e caem 
sobre a sua fronte. A mão direita está posta sobre o peito. O braço e parte da mão esquerda estão 
fragmentados.  
Observações:   
 
41. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual:  Staatliche Museen, Berlin 
Número de inventário:  14211 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 9, fig. 4 
Referências bibliográficas: 
Descrição: máscara de cartonagem, provavelmente dourada, representando um homem. Sobrancelhas 
pretas e espessas. Olhos incrustados de preto. Nariz fino, lábios carnudos com um leve sorriso. Barba e 
bigode sobre a face. Ele usa uma toga, que deixa somente suas mãos descobertas. Tem uma franja 
composta por uma  fileira de mechas, que saem por baixo da toga, caindo sobre sua fronte. Sua mão 
direita está posta sobre o peito. A mão esquerda segura uma guirlanda de pétalas de rosa.  A parte 
posterior da cabeça é decorada com cenas de iconografia egípcia. Somente é perceptível a representação 
de um homem, em pé, na lateral direita da máscara. 
Observações: 
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42. Máscara de cartonagem   
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: máscara fragmentada e deteriorada no peitoral 
Dimensões:  
Localização atual: Ägyptisches Museum, Berlin 
Número de inventário: 11414 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 6 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem,  provavelmente dourada, representando um homem. Sobrancelhas finas e 
pretas. Olhos pretos incrustados. Nariz grande, lábios finos. Vestígios de barba sobre a face. Ele veste uma 
túnica e uma toga, que deixa somente suas mãos descobertas. Na fronte, duas fileiras de mechas formam uma 
franja, que aparece por baixo da toga. A mão esquerda está posta sobre o corpo; a direita segura uma 
guirlanda de pétalas de rosa. Os cotovelos apresentam furos onde a máscara era atada à múmia. 
Observações:   
 
 
43. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: máscara fragmentada e deteriorada no peitoral 
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 8, fig. 2 
Referências bibliográficas: Petrie, W. M. F. Roman Portraits and Menphis IV, Taf. 2, 1911.   
Descrição: máscara de cartonagem representando um homem. Sobrancelhas longas, finas e pretas. Olhos 
grandes. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. O morto usa uma toga, que deixa somente suas 
mãos descobertas. Na fronte, tem uma fileira de mechas, que forma uma franja, a qual sai debaixo da toga. 
Sua mão direita está posta sobre o peito; a esquerda segura uma guirlanda de pétalas de rosas. Máscara 
colocada sobre a múmia.  
Observações:   
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44. Máscara de cartonagem e múmia 
  
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Field Museum of  Natural History , Chicago   
N° de inventário:  30004 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, 
 pr. 8, fig. 3    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem representando um homem. Sobrancelhas longas, finas e pretas. Olhos 
grandes. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. Ele usa uma toga, que deixa somente suas mãos 
descobertas. Na fronte, tem uma fileira de mechas, que forma uma franja, que sai debaixo da toga. Sua mão 
direita está posta sobre o peito; a esquerda segura uma guirlanda de pétalas de rosas. Máscara colocada sobre 
a múmia, que está enfaixada em padrão de losangos. Seus pés são representados em relevo. 
Observações: 
 
Tipo 5.2 
 
45. Máscara e  envoltório de cartonagem     
       
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 85,5 cm 
Localização atual: British  Museum, London 
Número de inventário: 22108 
Documentação:  encontrada por Petrie em uma sepultura junto com a múmia  
de uma mulher e  de duas crianças 
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: TAYLOR, J.  Death and the Afterlife in Ancient Egypt, p. 242-43, fig. 180. 
Referências bibliográficas: BIERBRIER, M. L.  (Ed.) Portraits and Masks. Burial Customs in Roman 
Egypt, pr. 23, fig. 4; DOXIADIS, E.  The Mysterious Fayum Portraits. Faces from Ancient Egypt, p. 
141, fig. 77;  GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 8, fig. 1 
Descrição: máscara de cartonagem dourada e pintada representando um menino. Sobrancelhas longas, finas 
e pretas. Olhos pretos incrustados. Nariz grande, lábios pequenos, um pouco entreabertos, com um leve 
sorriso. Seu cabelo é formado por pequenas mechas em caracol.  Sobre o pescoço ele usa um colar com um 
amuleto em forma de cilindro. Veste uma túnica e uma toga por cima desta, a qual deixa somente as mãos 
descobertas. A mão esquerda segura uma guirlanda de pétalas de rosas e um ramo de mirto. A mão direita 
está posta aberta sobre o peito. O envoltório de cartonagem está dividido em quatro registros horizontais que 
apresentam cenas de iconografia egípcia. As mesmas cenas são repetidas (estão em rebatimento) à esquerda e 
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à direita do painel, com variações de personagens. No primeiro registro, sacerdotes fazem oferendas a vários 
deuses egípcios, posicionados em pé, um ao lado do outro. No segundo registro, os sacerdotes ou o morto 
fazem oferendas a Osíris, sentado em seu trono, tendo Ísis atrás dele, protegendo-o. A mesma cena se repete 
na outra extremidade do registro, só que em vez de Ísis, temos Néftis e no lugar de Osíris, Rê-Horakhty. No 
terceiro registro, não muito visível, parece que Osíris está sentado em seu trono recebendo oferendas de 
outras figuras situadas à sua frente. A mesma cena, do outro lado, parece representar Rê-Horakhty. No último 
e quarto registro a múmia está deitada sobre um leito funerário em forma de leão, sendo cuidada por Anúbis, 
entre Ísis e Néftis. Na outra extremidade temos a barca solar. Estojo para os pés quadriculado. Pés 
representados calçando sandálias. Na base do estojo para os pés há dois olhos udjat.  
Observações:  
 
 

 
 
 
Tipo 5.3 
 
46. Máscara de cartonagem de Sambathion 
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual:  Museu egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário:  33126 
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 15, fig. 2 
Referências bibliográficas: 
Descrição: máscara de cartonagem, provavelmente dourada, de Sambathion.  Sobrancelhas finas, pretas e 
bem delineadas. Olhos pretos incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso, queixo redondo. 
Cabelo, repartido ao meio, formado por vários gomos (côtes de melon). Uma fileira de mechas encaracoladas 
adorna a fronte. Nas têmporas, mechas espiraladas. Duas mechas mais longas atingem os ombros nas duas 
laterais da cabeça.  A morta usa um véu, que cobre a parte posterior da cabeça, e veste uma túnica com clavi 
escuros. Brincos nas orelhas, gargantilha e colar sobre o pescoço.  A mão direita segura  uma  guirlanda de  
pétalas de rosas; a esquerda está posta aberta sobre o corpo. Usa braceletes circulares no antebraço e em 
forma de serpente ao redor  dos pulsos. Anéis nos dedos. Máscara colocada sobre a múmia. 
Observações: 
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47. Máscara de cartonagem  
 

Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: falta o olho esquerdo, busto reconstituído 
 a partir  de fragmentos  
Dimensões: altura - 55,2 cm, largura - 41 cm, espessura - 11cm 
Localização atual: Petrie Museum  of Egyptian Archaeology, 
University College, London   
N° de inventário: UC 28084 
Documentação: escavada por Petrie em Hawara, 1911. 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: 40-60 d.C.  
Dinastia: Júlio-Cláudia 
Imperador: Cláudio ou Nero. 
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art ; Routledge, 2000, pp. 66-67, fig. 27.    
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem dourada e pintada representando uma mulher. Sobrancelhas longas, finas 
e pretas, bem delineadas. Olhos incrustados. A íris é azul escura e a pupila está inserida em um olho de 
alabastro dentro de um invólucro de bronze. Nariz estreito, lábios com um leve sorriso. Queixo  pequeno e 
redondo. Cabelo, repartido ao meio, formado por vários gomos (côtes de melon). Uma fileira de mechas em 
forma de caracol adorna a fronte. Nas laterais da cabeça, mechas espiraladas. Duas mechas mais longas 
descem aos ombros nas duas laterais. Ela usa um véu, de bordas escuras, que cobre a parte posterior da 
cabeça e veste uma túnica com clavi escuros. Brincos nas orelhas. Sobre o pescoço tem dois colares, um 
dourado provavelmente imitando pérolas e outro, igualmente dourado, que traz um pendente com as figuras 
de Serápis, Harpócrates e Ísis. A mão direita segura uma guirlanda de pétalas de rosas; a esquerda está posta 
sobre o corpo. Usa braceletes circulares no antebraço e em forma de serpente ao redor  dos pulsos. Anéis nos 
dedos. Máscara colocada sobre a múmia. 
Observações: O cabelo repartido e as mechas tipo caracol podem indicar que a máscara pertence ao início do 
ano 40 d.C. (o penteado é associado a Messalina, segunda esposa de Cláudio). As jóias também indicam a 
época de Cláudio ou Nero. O queixo  pequeno e redondo é uma reminiscência do período ptolomaico. 
 
48. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Manchester Museum, Oxford   
N° de inventário: 1769  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: 40-60 d.C. 
Dinastia: Júlio-Cláudia 
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica:  BIERBRIER, M. L.  (Ed.) Portraits and Masks. Burial Customs in Roman Egypt, 
pr. 23, fig. 3.   
Referências bibliográficas:  

Fig. 1 
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Descrição: máscara de cartonagem, provavelmente dourada, representando uma mulher. Sobrancelhas 
longas, finas e pretas, bem delineadas. Olhos incrustados. Nariz estreito, lábios com um leve sorriso. Queixo  
pequeno e redondo. Cabelo repartido ao meio, formado por vários gomos (côtes de melon). Uma fileira de 
mechas encaracoladas adorna a fronte. Nas laterais da cabeça, mechas espiraladas. Duas mechas mais longas 
descem aos ombros nas duas laterais.  Usa um véu, que cobre a parte posterior da cabeça e veste uma túnica 
com clavi escuros. Brincos nas orelhas. Sobre o pescoço tem dois colares, um menor de pequenas contas e 
outro maior com três medalhões. A mão direita segura uma guirlanda de pétalas de rosas; a esquerda está 
posta aberta sobre o corpo. Usa braceletes no antebraço e nos pulsos, estes últimos em forma de serpente. 
Anéis nos dedos. Máscara colocada sobre a múmia. 
Observações: O cabelo repartido e as mechas tipo caracol podem indicar que a máscara pertence ao início do 
ano 40 d.C. (o penteado é associado a Messalina, segunda esposa de Cláudio). As jóias também indicam a 
época de Cláudio ou Nero. 
 
49. Máscara de cartonagem e múmia  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Field Museum of  Natural History, Chicago 
N° de inventário:  30003 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 14, fig. 2    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem, provavelmente dourada, representando uma mulher. Sobrancelhas 
longas, finas e pretas, bem delineadas. Olhos incrustados. Nariz estreito, lábios com um leve sorriso. Cabelo, 
repartido ao meio, formado por vários gomos (côtes de melon). Uma fileira de mechas em forma de caracol 
adorna sua fronte. Nas laterais de sua cabeça, mechas espiraladas. Usa um véu, que cobre a parte posterior de 
sua cabeça e veste uma túnica com clavi escuros. No topo de sua cabeça está  pintada uma figura não 
identificada. A mão direita segura uma guirlanda de pétalas de rosas; a esquerda está posta aberta sobre o 
corpo. Usa um colar com um pendente que representa três divindades, provavelmente a tríade Ísis, Serápis e 
Harpócrates. Brincos nas orelhas. Usa braceletes no antebraço e ao redor dos pulsos, estes últimos em forma 
de serpente. Anéis nos dedos. Máscara colocada sobre a múmia. As bandagens da múmia não apresentam 
motivos decorativos figurados, sendo cobertas por botões redondos dourados entre os padrões de losango do 
enfaixamento.   
Observações: 
 
50. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário:  C.G. 33127 
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  



 29

Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 14, fig. 3 
Referências bibliográficas: GRIMM, G.  Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen 
Museum Kairo, p. 24, pr. 83, fig. 45. 
Descrição: máscara de cartonagem, provavelmente dourada, representando uma mulher. Sobrancelhas finas, 
bem delineadas e olhos pretos incrustados. Nariz estreito, lábios finos. Cabelo repartido ao meio com uma 
fileira de mechas em forma de caracol sobre a fronte. Um véu cobre parte da cabeça. No topo da cabeça está  
pintada uma figura não identificada. Veste uma túnica clara com um clavus escuro. A mão direita segura uma 
guirlanda de pétalas de rosas; a esquerda segura espigas de trigo. Usa braceletes no antebraço e ao redor  dos 
pulsos, estes últimos em forma de serpente. Anéis nos dedos. Brincos de argolas nas orelhas. Colar sobre o 
pescoço. Máscara colocada sobre a múmia. 
Observações: Grimm (1975: p. 24, pr. 83, fig. 45), apresenta o texto sobre uma máscara e mostra nas 
pranchas a imagem de outra. No caso, o texto refere-se à mascara de n° 14,1 de seu livro anterior (Grimm, 
1974) e a imagem, à máscara de n° 14,3 deste mesmo livro. 
 
 
 
51. Máscara de cartonagem de Ammonarin 
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:   
Dimensões: altura - 51 cm 
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário:  C.G. 33128 
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: 14-37 d.C. 
Dinastia: Júlio-Cláudia 
Imperador: Tibério 
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 14, fig. 1 
Referências bibliográficas: GRIMM, G.  Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen 
Museum Kairo, p. 24, pr. 83, fig. 45. 
Descrição: máscara de cartonagem de uma mulher chamada Ammonarin. Sobrancelhas finas, em leve relevo.  
Olhos pretos incrustados. Cílios longos. Nariz retilíneo, lábios pequenos com um leve sorriso. Queixo  
pequeno e redondo. Cabelo repartido ao meio formando pequenos gomos (côtes de melon) com uma fileira 
de mechas em forma de caracol sobre a fronte. Usa um véu que cobre parte de sua cabeça. No topo desta está  
pintada uma figura alada não identificada. Veste uma túnica clara com clavus escuro. A mão direita segura 
uma guirlanda de pétalas de rosas. A mão esquerda está posta, aberta, sobre o corpo. Usa um colar com 
pendente representando três divindades, provavelmente a tríade Ísis, Serápis e Harpócrates. Braceletes no 
antebraço e ao redor  dos pulsos, estes últimos em forma de serpente. Anéis nos dedos.  
Observações: Grimm (1975: p. 24, pr. 83, fig. 45), apresenta o texto sobre uma máscara e mostra nas 
pranchas a imagem de outra. No caso, o texto refere-se à mascara de n° 14,1 de seu livro anterior (Grimm, 
1974) e a imagem, à máscara de n° 14,3 deste mesmo livro. 
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52. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem, vidro e faiança   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual:  The Brooklyn Museum, New York 
Número de inventário:  69.35 
Documentação: Charles Edwin Fund 
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara (?) 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Ancient Egyptian Art in the Brooklyn Museum, fig. 93. 
Referências bibliográficas: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 15, fig. 1 
Descrição: máscara de cartonagem dourada e pintada representando uma mulher.  Sobrancelhas longas e 
finas, na cor azul. Olhos pretos incrustados contornados de azul. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve 
sorriso. Covinha no queixo. Seu cabelo é repartido ao meio. Três fileiras de mechas em forma de caracol 
caem sobre a sua fronte. Nas têmporas, mechas espiraladas. Usa um véu que cobre parte de sua cabeça. A 
parte posterior da máscara é decorada com cenas figurativas egípcias. No topo de sua cabeça está retratado 
um abutre com as asas abertas. Ela veste uma túnica e usa um xale com franjas que cai sobre seus  ombros, 
sendo amarrado, entre os seios, com o nó de Ísis. A mão direita segura uma guirlanda de pétalas de rosas; a 
esquerda segura espigas de trigo. Usa braceletes em forma de serpente no antebraço e ao redor  dos pulsos. 
Anéis nos dedos. Brincos nas orelhas. Dois colares sobre o pescoço.  
Observações: 
 
53. Máscara de cartonagem de Afrodite 
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  laterais mal preservadas. As cenas pintadas na parte 
posterior da máscara estão danificadas. 
Dimensões: altura - 53,5 cm, largura - 30,8 cm, espessura - 23,8 cm 
Localização atual: British Museum, London   
N° de inventário: EA 69020 
Documentação: escavada por Petrie em Hawara, 1888. Encontrada junto com 
outra múmia de face dourada com a seguinte inscrição  nas bandagens: “Souchas, 
irmão de Didas, filho de Ampholas”. Peça doada por H. Martyn Kennard ao 
Victoria and Albert Museum em 1888 e presenteada pelo Trustees ao British 
Musem em 1979. 
Sexo: feminino 
Idade: 20 anos 
Período: romano 
Data: 50-70 d.C.  
Dinastia: final da Júlio-Cláudia - início da Flávia 
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art ; Routledge, 2000, pp. 67-68, fig. 28.    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada de uma mulher chamada Afrodite. Sobrancelhas longas 
e pretas. Olhos pretos. Cílios longos. As narinas são pintadas de laranja. Lábios finos. Cabelo, pintado de 
preto, arranjado em mechas encaracoladas. Usa um véu que cobre parte da cabeça e cai sobre os seus ombros.  
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Na parte posterior da máscara, atrás da cabeça, há um abutre portando a coroa do Alto Egito com as asas 
abertas se estendendo sobre a cabeça. Também na parte posterior da máscara estão representados Osíris 
(somente sua coroa está preservada), cercado por falcões e divindades mumiformes. Ela veste uma túnica 
com clavus preto (que originalmente era púrpura).  Sobre o pescoço usa um colar com um pendente em 
forma de placa contendo as representações de três divindades, talvez duas Deméter com Harpócrates (?). Usa 
braceletes nos antebraços e, em volta dos pulsos, estes são em forma de serpente. Brincos nas orelhas. A 
inscrição, em letras douradas, está aplicada sobre o fundo pintado do véu por trás da borda dourada.  
Observações:  
 
54. Máscara de Aline 
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  quebrada na área do nariz e das mãos 
Dimensões:  
Localização atual:  Staatliche Museen, Berlin 
Número de inventário:  12125 
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 13, fig. 1 
Referências bibliográficas: 
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada representando uma mulher chamada 
Aline. Face redonda. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos incrustados com a pupila preta e a íris clara.  Lábios 
finos com um leve sorriso. Usa uma túnica clara com clavi escuros. Cabelos lisos e pretos. Porta um véu, que 
cai sobre seu ombro esquerdo. Segura na mão direita uma guirlanda de pétalas de rosa. A mão esquerda está 
posta sobre o peito. Brincos nas orelhas. Colar sobre  o pescoço e braceletes de serpente em ambos os 
antebraços.   
Observações: 
 
 
TIPO 6 (Tipo 6.1: 55-58; Tipo 6.2: 59; Tipo 6.3: 60-63) 
 
 

Máscaras de cartonagem. Características gerais: os olhos são incrustados e os lábios esboçam, às 
vezes, um leve sorriso. Toucado tripartite listrado, decorado com cenas de iconografia egípcia, cuja borda é 
preenchida com métopas. Sobre a fronte, fileira de uraei coroados com o disco solar tendo, ao centro, um 
ankh. Sob o toucado (n. 57), pode haver uma franja lisa. No topo de sua cabeça, um escaravelho alado. 
Aparece com freqüência o disco solar alado com uraei (Hórus de Behedety) e o chacal de Anúbis segurando 
o cetro sekhem. Máscaras douradas e pintadas nos subtipos 6.1 e 6.2 e  apenas pintadas no subtipo 6.3. O 
subtipo 6.2 tem a face mais redonda e a representação de sua mão em relevo, fechada, colocada sobre o 
corpo. A maior parte destas máscaras é da região de Meir, no Médio Egito e datam do século I d.C.. 
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Tipo 6.1 
 
55.  Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: The Walters Art Gallery, Baltimore  
Número de inventário: 62.4 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 16, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada representando um homem.  
Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos, talvez incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve 
sorriso. Usa um toucado tripartite listrado, decorado com cenas de iconografia egípcia, cuja borda é 
preenchida com métopas. Sobre a sua fronte está representada uma fileira de uraei, coroados com o disco 
solar, tendo, ao centro, um ankh. No topo de sua cabeça há um escaravelho alado. As extremidades do 
toucado trazem, tanto à direita quanto à esquerda, a mesma cena em rebatimento: no primeiro registro o 
chacal de Anúbis e, no segundo, duas deusas sentadas com a mão levantada em atitude de oração, 
provavelmente Ísis e Néftis. Elas se voltam para a representação central, constituída por uma íbis de Thot, 
provavelmente figurada dentro de um templo. Os vários motivos decorativos sobre seu pescoço 
provavelmente fazem parte de um colar.  
Observações: 
 
56. Máscara de cartonagem de Hierax 
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 54 cm 
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: J.E. 42951 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: final do séc. I a.C.  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Meir 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 16, fig. 4. 
Referências bibliográficas: GRIMM, G.  Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen 
Museum Kairo, p. 24, pr. 80, fig. 42. 
Descrição: máscara de cartonagem, provavelmente dourada, representando um homem chamado Hierax.  
Sobrancelhas pretas e finas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um 
leve sorriso. Usa um toucado tripartite listrado, decorado com cenas de iconografia egípcia. Sobre a fronte 
está representada uma fileira de uraei, coroados com o disco solar com um ankh ao meio. No topo de sua 
cabeça há, provavelmente, um escaravelho alado. As extremidades do toucado trazem as seguintes figuras, 
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tanto à direita quanto à esquerda: no primeiro registro o chacal de Anúbis com o cetro sekhem; no segundo, 
um friso de uraei e, no último, uma deusa sentada com a mão levantada em atitude de oração. Elas se voltam 
para a representação central, constituída por uma íbis de Thot, provavelmente figurada dentro de um templo. 
Um grande colar é representado sobre o peito da máscara, feito por rosáceas e outros padrões decorativos.  
Observações: 
 
57. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 77 cm 
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: J.E. 28440 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: 25-50 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Meir 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen Museum Kairo, 
p. 17, pr.B, fig. 2. 
Referências bibliográficas: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 17, fig. 1. 
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada representando um homem. Sobrancelhas finas e azuis. 
Olhos pretos, incrustados. Nariz retilíneo, leve sorriso sobre os lábios. Usa um toucado tripartite, listrado, 
decorado com cenas de iconografia egípcia, cuja borda é preenchida com métopas. Uma pequena franja, 
formada por mechas lisas, cai sobre a fronte. Acima desta está representado um disco solar alado com dois 
uraei. No topo de sua cabeça há um ankh, ao centro de uma fileira de uraei. Nas extremidades do toucado 
estão representados:  um friso de uraei no primeiro registro; no segundo, uma fileira de ankh  e, no último, o 
chacal de Anúbis com o cetro sekhem e tendo, ao lado, um disco solar alado com uraeus. Sobre o  pescoço e 
o peito, em relevo dourado, um grande colar, feito por motivos decorativos diversos, como rosáceas. Este 
colar possui um grande pendente dourado, em forma de naos, cujo interior contém os quatro filhos de Hórus: 
da esquerda para a direita, Qebehsenuef, Imsety, Hapy e Duamutef. Este pendente é ladeado por  figuras de 
divindade com cabeça de falcão. Elas portam o disco solar com plumas sobre a cabeça e são representadas 
ajoelhadas. A figura do lado esquerdo do observador segura nas mãos a coroa vermelha; a do lado direito,  a 
coroa branca. Trata-se provavelmente de Hórus. 
Observações:  
 
58. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 68 cm 
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: J.E. 42952 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: início do séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Meir 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
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Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 17, fig. 2. 
Referências bibliográficas: GRIMM, G.  Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen 
Museum Kairo, p. 24, pr. 81, fig. 43. 
Descrição: máscara de cartonagem, provavelmente dourada, representando um homem. Sobrancelhas finas e 
pretas. Olhos pretos, incrustados. Nariz retilíneo, leve sorriso sobre os lábios.  Usa um toucado tripartite, 
listrado, decorado com cenas de iconografia egípcia, cuja borda é preenchida com métopas. Sobre a fronte,  
um disco solar alado com dois uraei. A parte posterior da cabeça está coberta por uma decoração aqui não 
visualizada. Nas extremidades do toucado está representada, tanto à direita quanto à esquerda, a mesma cena 
em rebatimento: no primeiro registro o chacal de Anúbis com o cetro sekhem; no segundo, um friso de uraei. 
Um grande colar, feito com rosáceas e outros motivos decorativos diversos, figura sobre o peitoral da 
máscara. Na parte inferior da cartonagem, que cobre toda a extensão inferior da mesma, há uma deusa alada 
(Nut?), ajoelhada, segurando em cada mão uma pluma.  
Observações: 
 
Tipo 6.2 
 
59. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões: altura - 42 cm; largura -26 cm; comprimento - 40 cm 
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
N° de inventário:  18/8.19/1 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  séc. I a.C. - início do séc. II d.C. (?) 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: TIRADRITTI, F. (dir.) Trésors d’Égypte. Les merveilles du Musée Égyptien du Caire, 
p. 386, fig. 386. 
Referências bibliográficas: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 16, fig. 1    
Descrição:  máscara de cartonagem pintada e dourada representando um homem. Sobrancelhas finas, na cor 
azul. Olhos pretos incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. Ele usa um toucado tripartite 
listrado, decorado com cenas de iconografia egípcia, cujas bordas são preenchidas com métopas. Na fronte,  
um disco solar alado com dois uraei. Nas extremidades do  toucado está representada, tanto à esquerda 
quanto à direita, a mesma cena, em rebatimento: no primeiro registro o chacal de Anúbis com o cetro sekhem 
e, no segundo, um friso de uraeus. Sobre o peito figura um grande colar, feito com motivos decorativos 
diversos. A mão direita está fechada e posta sobre o corpo. O restante do peitoral é decorado com motivos 
geométricos em forma de padrão de colméia ou losangos.  
Observações:   
 
Tipo 6.3 
 
60. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
N° de inventário: 47977 
Documentação:  
Sexo: masculino 
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Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: foto adquirida por meio do site - http://www.insecula.com 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada representando um homem. Face pintada de amarelo. 
Sobrancelhas espessas pintadas de azul. Grandes olhos pretos com contorno também preto. Nariz triangular, 
lábios finos e vermelhos. Orelhas desenhadas com contorno vermelho. Usa um toucado tripartite listrado, 
decorado com cenas de iconografia egípcia, cuja borda é preenchida com métopas. No topo de sua cabeça  há 
um disco solar alado com uraeus. Nas extremidades do toucado está representada, tanto à esquerda quanto à 
direita, a mesma cena em rebatimento: no primeiro registro o chacal de Anúbis e, no segundo, um friso de 
uraeus. Sobre o pescoço ele usa um grande colar, que desce pelo peitoral, formado por vários motivos 
decorativos, como rosáceas. A parte inferior da máscara é decorada com motivos coloridos quadriculados, 
que formam um desenho em ziguezague. 
Observações:   
 
 
 
61.  Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: apresenta alguns pontos danificados, na extremidade 
direita e na parte  inferior, do lado esquerdo. Rachadura na parte central.   
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
N° de inventário: 18/8.19/4  
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 17, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada representando um homem. Face pintada de amarelo. 
Sobrancelhas espessas pintadas de azul. Grandes olhos pretos com contorno sombreado de azul. Nariz 
triangular, lábios finos e vermelhos. Orelhas desenhadas com contorno vermelho. Covinha no queixo. Usa 
um toucado tripartite listrado, decorado com cenas de iconografia egípcia, cuja borda é preenchida por 
métopas. No topo de sua cabeça há um disco solar alado com uraeus. Acima deste, está representada uma 
fileira de uraeus com disco solar, tendo ao meio um ankh ou nó tit. Uma pequena parte do cabelo, liso e 
preto, aparece na fronte, sob o toucado. A iconografia das extremidades do toucado pode ser dividida em dois 
registros. No superior está representado o chacal de Anúbis com o cetro sekhem e, no inferior, uma fileira de 
uraeus com o disco solar. Ele usa um grande colar que cobre seu  peito feito com motivos decorativos 
diversos, como rosáceas.  
Observações:  
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Tipo 6.4 
 
62. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: somente conservada a cabeça   
Dimensões: altura - 25 cm; largura - 18 cm;  
Localização atual: Musée du Louvre, Paris 
N° de inventário: A.F. 6682 
Documentação:  
Sexo: feminina 
Idade:  
Período: romano 
Data:  início do século I d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Alexandria 
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 17, fig.4    
Referências bibliográficas: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, Portraits funéraires de l’Égypte romaine, p. 
210, fig. H1.  
Descrição: máscara de gesso pintada representando um homem. Somente conservada a cabeça. Sobrancelhas 
escuras e espessas. Olhos pintados de preto. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Sobre a fronte, 
tem pintada uma faixa com motivos de métopas que, originalmente, fazia parte do toucado. Uma franja lisa e 
preta aparece sob o toucado. No topo de sua cabeça há a representação de um disco solar alado, ladeado por 
dois uraei.  
Observações:   
 
63. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:  fragmentada, somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow 
N° de inventário: 5356 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 16, fig. 2    
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem pintada representando um homem. Sobrancelhas pretas e espessas. Olhos 
pretos. Nariz triangular, leve sorriso sobre os lábios. Ele usa um toucado (agora fragmentado) tripartite, com 
uma faixa de métopas contornando a face. Sobre a sua cabeça está representado um disco solar alado com 
dois uraei.  
Observações:   
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TIPO 7 (Tipo 7.1: 64-65; Tipo 7.2: 66; Tipo 7.3: 67) 
 

Máscaras masculinas douradas e/ou pintadas. No subtipo 7.1 os  cabelos são pretos e ondulados. 
Sobre a cabeça, um toucado tripartite listrado, cujas extremidades são decoradas com motivos egípcios. 
Disco solar e escaravelho alado no topo da cabeça. No subtipo 7.2, a cabeça é coberta por um toucado 
deixando entrever uma franja escura sobre a fronte. Lábios entreabertos e escaravelho sobre a cabeça. O 
último subtipo, 7.3, possui os cabelos escuros e lisos, sem toucado. Este tipo de máscara data do século I d.C. 
e é proveniente do Médio Egito, provavelmente de Hermópolis Magna (Tuna el-Gebel).  
 
Tipo 7.1 
 
64. Máscara de cartonagem   
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Brooklyn Museum, New York  
Número de inventário: 72.57 
Documentação: Charles Edwin Wilbour Fund 
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data: 30 a.C.- 50 d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Ancient Egyptian Art in the Brooklyn Museum, fig. 94.  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada representando um homem. Sobrancelhas pretas e 
espessas. Olhos pintados com a pupila preta e a íris azul. Cílios longos. Nariz grande, lábios largos. Cabelos  
pretos e ondulados. Ele usa um toucado tripartite, listrado de ocre, cujas extremidades são decoradas com 
cenas de iconografia egípcia. Sobre a sua cabeça uma faixa vermelha traz representado um disco solar ao 
centro. Acima deste há um escaravelho alado com o corpo dourado e as asas pintadas com as cores ocre, azul 
ou verde e preto. Podemos dividir as representações do toucado em dois registros, separados por um friso de 
uraeus: no primeiro, está representado um falcão com as asas abertas e disco solar sobre a cabeça (Sokar). O 
registro inferior traz uma figura mumificada em pé diante de Osíris, que está sentado em seu trono segurando 
o cajado e o açoite. Nas laterais do peitoral estão representados, de cima para baixo: rosetas, olhos udjat e 
duas figuras femininas sentadas, uma de frente para a outra, Ísis e Néftis. Uma fileira de rosetas douradas 
finaliza a decoração do peitoral. Sobre o pescoço ele usa um colar de contas, abaixo do qual seguem-se vários 
motivos decorativos que, provavelmente, fazem parte da decoração de um grande colar. 
Observações:  
 
65. Máscara de cartonagem  
 
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: apresenta deteriorações na pintura 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: s/n 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
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Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 18, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada representando um homem. Sobrancelhas pretas e espessas. Olhos 
pretos. Nariz retilíneo e lábios finos.Cabelos pretos e ondulados. Ele usa um toucado tripartite, listrado, cujas 
extremidades são ornadas com cenas de iconografia egípcia. A decoração sobre a sua cabeça não está muito 
visível, ao que parece, é uma fileira de uraeus coroados com o disco solar. Podemos dividir as representações 
do toucado em dois registros, separados por um friso de uraeus: no primeiro, está representado o chacal de 
Anúbis; o segundo traz figuradas duas serpentes aladas portando sobre a cabeça coroas, provavelmente as 
coroas do Alto e do Baixo Egito. Elas protegem a imagem ao centro da representação, uma íbis, ave sagrada 
de Thot. O pescoço e a parte central do peitoral são preenchidos com vários motivos decorativos que, 
provavelmente, fazem parte da decoração de um grande colar. 
Observações:  
 
Tipo 7.2 
 
66. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; sobrancelhas 
perdidas (em relevo)? 
Dimensões:  
Localização atual:  Allard Person Museum, Amsterdam 
N° de inventário: 7119 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 18, fig.1    
Referências bibliográficas:  
Descrição:   máscara de gesso pintada representando um homem. Somente conservada a cabeça. Marcas de 
suas sobrancelhas, que deveriam ser pretas e espessas. Olhos pretos. Nariz grande, lábios entreabertos. Ele 
usa um toucado, originalmente tripartite e agora fragmentado. Uma parte de seus cabelos pretos aparece sob 
o toucado. Sobre a cabeça, tem pintado um escaravelho alado.  
Observações:   
 
Tipo 7.3 
 
67. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada a parte superior do toucado 
Dimensões:  
Localização atual: Württembergisches Landsmuseum,  
Antikensammlung, Stuttgart 
Número de inventário: 1.55 
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Documentação:  
Sexo: masculino  
Período: romano 
Data:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição:  
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten,  pr. B, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. 
Olhos claros. Cílios longos. Nariz adunco e lábios finos. Cabelos pretos e lisos. O peitoral da máscara  é 
dividido, lateralmente, em dois registros. O primeiro está pintado de azul e o segundo traz a representação do 
chacal de Anúbis com o cetro sekhem e o açoite (de Osíris). O centro do peitoral é decorado com fileiras de 
triângulos. Talvez seja a decoração que faz parte de um grande colar peitoral, feito com motivos decorativos 
diversos. 
Observações: 
 
TIPO 8  (Tipo 8.1: 68-74; Tipo 8.2: 75) 
 
 O subtipo 8.1 é constituído por máscaras femininas de cartonagem e gesso. Características: cabelos 
do tipo peruca egípcia, túnica vermelha com clavi escuros e ambas as mãos postas sobre o corpo. Sobre a 
cabeça, coroa de flores. A parte posterior e as laterais da cartonagem são decoradas com cenas de iconografia 
egípcia. Os braços podem estar adornados com braceletes em forma de serpente. Os seios são, geralmente, 
representados em relevo.  O subtipo seguinte, 8.2, apresenta uma mulher usando uma típica peruca egípcia, 
com o cabelo trançado com fios de ouro. Ela veste uma túnica púrpura e possui ambas as mãos postas abertas 
sobre o corpo. A parte posterior da máscara e as laterais são decoradas com motivos iconográficos egípcios. 
Sinais de douramento no cabelo, nas jóias e nas cenas de iconografia. Este tipo é característico de Meir, 
Médio Egito e data do século I d.C.. 
 
Tipo 8.1 
 
68. Máscara de cartonagem e gesso  
 
Material: cartonagem e gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 53 cm, largura - 33 cm,  comprimento - 63 cm  
Localização atual: Metropolitam Museum, New York  
Número de inventário: 19.2.6 
Documentação: 
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: 60-70 d.C. 
Dinastia: entre o final da Dinastia Júlio-Cláudia e início da Flávia  
Imperador:     
Procedência: provavelmente Meir 
Região: Médio Egito 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art ; Routledge, 2000, pp. 129-131, fig. 84.   
Referências bibliográficas: GRIMM, G. Mumienmasken, 51, 62 pr. C2. 
Descrição: máscara de múmia de cartonagem e gesso pintado representando uma mulher. Podemos dividi-la 
em três partes: a frontal, a posterior e as laterais. 
Parte frontal: sobrancelhas espessas e pretas, com um fundo azul. Olhos com a pupila preta e a íris castanha. 
Contorno dos olhos sombreado de azul. Nariz reto, lábios vermelhos, da cor da túnica. Ela usa um penteado 
semelhante à peruca egípcia, formada por cabelos pretos cacheados. Sobre a sua fronte há uma fileira de 
mechas em espiral. Sobre a cabeça usa uma coroa de pétalas de rosa cor-de-rosa com um adorno ao centro, 
uma pedra circular vermelha com as bordas douradas, que se assemelha a um disco solar. Na lateral da coroa 
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há a representação de folhas, verdes nas laterais e douradas, no centro.  Veste uma túnica vermelha com clavi 
pretos, com borda verde.  As mãos são postas sobre o peito. A mão esquerda está aberta e a direita fechada. 
Usa braceletes em forma de serpente nos pulsos. Anel no dedo da mão esquerda. Colar de contas e 
gargantilha com pendente em forma de crescente sobre o pescoço. As orelhas da máscara são furadas e nelas 
estão encaixados brincos.  
Parte posterior: é dividida em dois registros distintos – superior e inferior. O primeiro registro, logo abaixo 
do topo da cabeça, traz a representação de uma coroa dourada feita de folhas e frutos, provavelmente videiras 
e mirto. No centro desta coroa há um escaravelho. O registro inferior forma uma seqüência narrativa, que 
vem das laterais da máscara e se concentra na parte posterior da mesma, onde aparecem Osíris, ladeado por 
Ísis e Néftis. Osíris está em pé, voltado para Ísis. Ele usa a  cauda de um animal, símbolo do status real, a 
coroa atef,  segura em uma mão o cetro was e, na outra, o ankh. Ísis e Néftis têm as mãos erguidas em 
direção a Osíris em sinal de adoração. As deusas portam sobre a cabeça a coroa com os chifres de vaca e o 
disco solar mais o sinal hieroglífico que as identifica.  
Laterais: a cena iconográfica das laterais está dividida em dois registros. O registro superior traz as 
representações de nós tiet (nó de Ísis) intercalados com os pilares djed (símbolo de Osíris). O registro inferior  
mostra uma cena que se inicia pelas laterais e se dirige para a parte central do registro, que corresponde à 
parte posterior da máscara. Temos a representação de uma seqüência de divindades, quatro para cada lateral 
da máscara, que se dirigem em procissão para o centro da representação, onde está a divindade principal, 
Osíris, e as carpideiras, Ísis e Néftis. Temos, portanto, no total, onze deuses. As divindades são identificadas 
pelas colunas de hieróglifos que estão à sua frente. Todas as divindades levam uma oferenda a Osíris. Por 
ordem de aparecimento temos as seguintes divindades, que se dirigem para onde está Néftis, à esquerda de 
Osíris: Seshat, senhora da escrita, com um instrumento de escrita; uma única representação das duas deusas 
tutelares do Alto e do Baixo Egito, Nekhbet e Uadjet; Tefnut, deusa com cabeça de leoa e, por último, 
Anúbis. Seguindo pelo outro lado da procissão temos: o deus sol Rê-Horakhty; Thot, com cabeça de íbis; 
Âmon-Rê, rei dos deuses e Hórus, com a dupla coroa. Intercaladas entre as divindades estão postas mesas de 
oferendas, três à direita de Osíris e uma à sua esquerda. 
 
Observações:  A peruca parece ter sido feita de linho, papiro e outras plantas, tingidos com carbono preto 
preparado com algum tipo de liga. Tanto a peruca quanto as mechas sobre a testa foram coladas sobre o gesso 
não pintado. Na extremidade inferior do tronco, nas laterais, é possível observar os furos de sustentação que 
prendiam a máscara à múmia. O furo de sustentação esquerdo ainda contém a corda que servia para a 
amarração. 
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69. Máscara de cartonagem e gesso   
 
Material: cartonagem e gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 55 cm  
Localização atual: Ägyptisches Museum, Berlin  
Número de inventário: 2/89 
Documentação: 
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: início do séc. I d.C. 
Dinastia:     
Imperador: 
Procedência: Meir 
Região: Médio Egito 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: SCHULZ, R.; SEIDEL, M. (Ed.) L’Égypte sur les traces de la civilisation 
pharaonique, p. 321, fig. 62.   
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de múmia de cartonagem e gesso pintado representando uma mulher. Rosto redondo. 
Sobrancelhas longas, finas e pretas, com um fundo azulado. Pupila dos olhos preta e íris castanha. Contorno 
dos olhos sombreado de azul. Nariz reto, lábios finos com um leve sorriso. Ela usa um penteado semelhante à 
peruca egípcia, com cabelos pretos ondulados. Usa uma coroa de pétalas de rosa com um adorno ao centro, 
uma pedra circular vermelha com as bordas douradas, que se assemelha a um disco solar. No topo de sua 
cabeça há uma figura alada com cabeça humana e portando o disco solar. Na parte posterior da máscara é 
visível, na lateral esquerda, uma cena de iconografia egípcia. A morta é levada pela mão por Anúbis. À frente 
destes estão duas outras divindades, carregando nas mãos vasos rituais, uma figura masculina, provavelmente 
Shu, portando uma pluma sobre a cabeça e  Ísis, com a coroa hathórica e o sinal do trono. A mulher veste 
uma túnica vermelha com clavi pretos com três retângulos dourados. As formas de seus seios são 
representadas em relevo. As mãos estão colocadas sobre o corpo, a esquerda aberta e, a direita, fechada. As 
unhas e as juntas das mãos foram delineadas com vermelho. Sobre o pescoço ela usa um colar comprido feito 
de contas e uma gargantilha com um pendente em forma de crescente. Braceletes nos braços e anéis nos 
dedos. As orelhas da máscara são furadas e nelas estão encaixados brincos.  
Observações: 
 
70. Máscara de cartonagem e gesso  
  
Material: cartonagem e gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 52 cm; largura - 34; perfil - 44 cm  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: CG 33130 
Documentação: 
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:     
Imperador: 
Procedência: Meir, Nazali Ganoub 
Região: Médio Egito 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Official Catalogue. The Egyptian Museum. Cairo, fig. 269   
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem e gesso pintado representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e 
pretas. Olhos pretos e sombreados de azul. Nariz reto, lábios finos e avermelhados. O cabelo cacheado 
assemelha-se a uma peruca egípcia e está pintado com uma cor alaranjada.  Usa uma coroa de pétalas de rosa.  
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Está  vestida com uma túnica vermelha  com  clavi pretos.  As mãos estão postas sobre o corpo; a esquerda 
aberta e, a direita, fechada. As unhas e as juntas das mãos foram delineadas com vermelho. Sobre o peito, usa 
um colar comprido feito de contas. Usa também uma gargantilha com um pendente em forma de crescente ao 
centro e com pequenas contas suspensas. Braceletes nos braços e anéis nos dedos. As representações do topo 
de sua cabeça e da parte posterior da máscara não estão visíveis nesta foto. 
Observações: 
 
71. Máscara de cartonagem e gesso  
 
Material: cartonagem e gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 51,3 cm; largura - 33 cm; perfil - 40 cm 
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33131 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Meir  
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Official Catalogue. The Egyptian Museum. Cairo, fig. 269. 
Referências bibliográficas: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 60, fig. 3.  
Descrição: máscara de cartonagem e gesso pintado representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e 
pretas. Olhos pretos com um sombreamento azul. Nariz reto, lábios finos e avermelhados. Cabelos 
cacheados, pintados com uma cor alaranjada, semelhantes à peruca egípcia. Usa uma coroa de flores. Está 
vestida com uma túnica vermelha com clavi pretos. As mãos estão colocadas sobre o corpo; a esquerda aberta 
e, a  direita,  fechada.  As  unhas e as  juntas  das  mãos  foram  delineadas  com vermelho. A  mulher  usa um  
 
colar comprido feito de contas. Usa também uma gargantilha com um pendente em forma de crescente ao 
centro e com pequenas contas suspensas. Braceletes em forma de serpente nos braços e anéis nos dedos. As 
representações do topo de sua cabeça e da parte posterior da máscara não estão visíveis nesta foto.  
Observações: 
 
72. Máscara de cartonagem e gesso  
 
Material: cartonagem e gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33129 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Meir  
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 60, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem e gesso representando uma mulher. Face triangular. Sobrancelhas 
espessas e pretas. Olhos pretos. Nariz reto, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos, provavelmente,   
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cacheados no estilo da peruca egípcia (aqui não muito visível). Ela porta uma coroa de flores. Usa uma túnica 
escura com clavi pretos e coberta com um manto apregoado, que cobre parte do seu braço direito. Os seios 
são representados com um leve relevo. Ambas as mãos estão apoiadas sobre o corpo. A esquerda está aberta 
e, a direita, que sai de sob o manto, está fechada. Ela usa um colar sobre o pescoço, anéis nos dedos e 
pulseiras de serpente em ambos os pulsos.    
Observações:  
 
73. Máscara de cartonagem e gesso  
 
Material: cartonagem e gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 56 cm 
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33135 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: final do séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Meir 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 60, fig. 1. 
Referências bibliográficas: Grimm, G.  Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen Museum 
Kairo, p. 24, pr. 84, fig. 46. 
Descrição: máscara de cartonagem e gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
pretos. Nariz pequeno, lábios finos. O cabelo escuro contorna a face e desce até os ombros. Ela porta uma 
espécie de coroa, provavelmente feita de flores. Veste uma túnica escura e tem os seios representados com 
um leve relevo. Ambas as mãos estão apoiadas sobre o corpo. A esquerda está aberta e, a direita fechada.  
Colar sobre o pescoço. 
Observações:   
 
74. Máscara de cartonagem e gesso   
  
Material: cartonagem e gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Ny Carlsberg Glyptothek, Kopenhagen 
Número de inventário: 297 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 60, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem e gesso representando uma mulher. Face não muito visível. Olhos pretos. 
Nariz reto. Ela usa uma espécie de coroa ou diadema. Veste uma túnica com clavi pretos coberta por um 
manto. Ambas as mãos estão apoiadas abertas sobre o peito. Colar sobre o pescoço com pendente em forma 
de crescente lunar. Anel no dedo.  
Observações: 
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Tipo 8.2 
 
75. Máscara e envoltório de Artemidora  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: ambas as mãos estão deterioradas. Faltam o primeiro 
dedo e o polegar da mão direita. Um pouco da pintura da túnica se perdeu. 
Dimensões: altura - 71,5 cm,  largura - 46,5 cm,  comprimento - 78 cm  
Localização atual: Metropolitam Museum, New York  
Número de inventário: 19.2.6 
Documentação: doada por J. Pierpont Morgan, 1911. 
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: 90-100 d.C. 
Dinastia:    
Imperador: 
Procedência: Meir 
Região: Médio Egito 
Inscrição: Αρτεµιδωρα Αρ|ποκρα αωρος Lκζ|ευψυχει -  “Artemidora, filha de Harpócras, morta 
prematuramente com a idade de 27 anos. Adeus”. 
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art ; Routledge, 2000, pp. 132-133, fig. 85.   
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintada e dourada de uma mulher chamada Artemidora. Podemos dividi-la em 
três partes: a parte frontal, a posterior e as laterais.   
Parte frontal: sobrancelhas pretas e espessas. Olhos pretos, feitos com lápis e pupilas gravadas. Tom da pele  
escuro, pescoço pintado com círculos concêntricos (anéis de Vênus). Nariz longo e estreito, lábios finos com 
um leve sorriso. Queixo proeminente. Ela usa um penteado semelhante a uma peruca egípcia. Sua fronte é 
adornada com uma fileira de mechas tipo caracol. O restante do cabelo é trançado em mechas espiraladas 
com fios de ouro.  Veste uma túnica vermelha escura. Clavi  pretos com as bordas douradas. Artemidora usa 
um brinco de ouro, um colar com pendentes dourados e um outro colar, também de ouro, comprido, com seis 
pedras preciosas de tom escuro com um disco solar ao centro.  Usa braceletes de serpente nos pulsos e anéis 
nos dedos. 
Parte posterior e laterais: podemos dividir as cenas em dois registros, superior e inferior. Em ambos os 
registros as representações das laterais se dirigem para o centro,  constituído pela parte posterior da máscara. 
O registro superior apresenta, nas laterais, a mesma cena: um disco solar alado, um chacal deitado e uma 
figura ajoelhada em atitude de adoração. Estas representações das laterais, em rebatimento, estão voltadas 
para a decoração central, que traz uma figura sentada, com a pluma de Maat na mão e o disco solar na cabeça 
(Osíris para a autora), representada entre duas serpentes com plumas e disco solar, que estendem as asas 
sobre ela. As asas das serpentes também estão protegendo o anel shen. Estas seriam as representações das 
duas divindades, símbolos do Alto e do Baixo Egito – Nekhbet e Uadjet. Acima desta figuração, logo atrás da 
cabeça da máscara, há um escaravelho segurando o disco solar e o anel shen de turquesa e vidro.  Seu corpo é 
feito de lápis lazuli e as asas são pintadas sobre fundo dourado. O registro inferior apresenta uma procissão 
de divindades que se dirige das laterais para o centro, onde Osíris/Sokar está deitado (“Osíris levantando”) 
em um leito funerário junto a Anúbis, Ísis e Néftis. Na procissão dos deuses estão representados, conforme os 
hieróglifos que os acompanham, da esquerda para a direita: “Olho de Hórus; Nut; Anúbis, filho de Osíris, 
divino filho, O Mais Velho dos Deuses; Néftis; Osíris, o Grande Ba, Senhor do Sepultamento; Ísis; Osíris o 
[...] de Rê; Háthor; Ba Ocidental”.  
Corpo: na lateral do envoltório da múmia há uma inscrição hieroglífica em dourado, se referindo a Osíris 
como “Grande Deus, Senhor do Céu, Grande Soberano dos Deuses e Deusas”. Abaixo desta inscrição,  
aparecem isoladamente, em aplique dourado, Osíris entre Ísis e Néftis. 
Pés: Acima dos pés Ísis e Néftis aparecem novamente e, na sua base, há uma figura de Anúbis e uma 
inscrição funerária em grego acima deste: “Artemidora, filha de Harpócras, morta prematuramente com a 
idade de 27 anos. Adeus”. 
Observações:  
1. Datação conforme penteado  e jóias – final do século I d.C.;  
2. A fórmula de epitáfio funerário – ευψυχος – traduzida pela autora como “adeus” significa, segundo Bailly 
(1950: 865), “descanse em paz”;  
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3. O termo –  αωρος – significa, quanto à questão funerária, “morte prematura” (Bailly, 1950: 339), tendo 
como referência literária Eurípides (Or. 1030).  
4. A máscara apresenta dois furos na parte frontal, que originalmente, serviam para passar as cordas que 
atavam-na à múmia.  
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TIPO 9 (Tipo 9.1: 76-85; Tipo 9.2: 86-94) 
 
 Máscaras masculinas de cabelos lisos. O subtipo 9.1 caracteriza-se por representar homens de 
cabelos lisos, face redonda e grandes olhos. Uma pequena barba pode ser figurada sob o queixo e na lateral 
da face. Uma das máscaras provém de Antinoópolis, Médio Egito e data do século I d.C. (n. 85). No subtipo 
9.2 os cabelos lisos foram feitos com estrias. Alguns portam, sobre a cabeça, um toucado decorado com 
cenas de iconografia egípcia. Podem vestir túnica e segurar uma guirlanda de flores. Dois exemplares são de 
Tuna el-Gebel e datam do século II d.C. (n. 89 e 91).  
 
Tipo 9.1 
 
76.  Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação: proveniente do antigo mercado de artes de Londres 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 30, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Olhos, sobrancelhas e cílios pretos. Nariz largo, 
lábios finos com um leve sorriso. Cabelos lisos.  
Observações:  
 
77. Máscara de gesso  
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Medelhavsmuseet, Stockholm  
Número de inventário: 11221 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 29, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Grandes olhos pretos. Nariz triangular, lábios finos 
com um leve sorriso. Cabelos lisos. 
Observações:  
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78. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  The Manchester Museum, Oxford  
Número de inventário: 11253 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 30, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz reto, 
lábios finos e cabelos lisos. Leve barba em relevo contornando a face e mais espessa sobre o queixo. Fino 
bigode que contorna os lábios e se junta à barba na região do queixo.  
Observações:  
 
79. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: somente conservada a  cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Rijksmuseum van Oudheden, Leiden  
N° de inventário: F. 1930/4.3 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 20, fig.1    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Grandes olhos pretos, provavelmente incrustados. 
Nariz largo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos lisos.  
Observações:  
 
80. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: somente conservada a  cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris  
N° de inventário:  A.F. 6690 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
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Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição:  
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 20, fig.3    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Grandes olhos pretos, provavelmente 
incrustados.  Cabelos lisos. Nariz largo, lábios finos com um leve sorriso. 
Observações:  
 
81. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: somente conservada a  
cabeça; pintura desgastada 
Dimensões:  
Localização atual:  Allard Pierson Museum, Amsterdam  
N° de inventário:  7110 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 21, fig.2    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Nariz largo, lábios finos. 
Cabelos lisos formados por estrias. 
Observações:  
 
82. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: somente conservada a  cabeça; falta 
o globo ocular do olho direito 
Dimensões:  
Localização atual:  Metropolitan Museum, New York  
N° de inventário:  00.2.31 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 20, fig.4    
Referências bibliográficas:  
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Descrição: máscara de gesso representando um homem. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz 
grande, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos lisos formados por estrias.  
Observações:  
 
83. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Museu do Louvre, Paris  
Número de inventário: A.F. 6685 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 27, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Grandes olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz grande, lábios largos com um leve sorriso. Covinha no queixo. Cabelos lisos e pretos, 
formados por estrias.  
Observações: 
 
 
84. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação: proveniente do antigo comércio de artes da Basiléia 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 29, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz 
longo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos lisos formados por estrias.   
Observações:  
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85. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta 
Dimensões: altura - 26 cm; largura - 17 cm. 
Localização atual: Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: A.F. 6676 
Documentação: proveniente das escavações de Albert Gayet,  
em Antinoópolis.  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. I d.C. 
Dinastia:  
Procedência: Antinoópolis 
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 30, fig. 3. 
Referências bibliográficas: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 
143 fig. 88. 
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto triangular. Nariz retilíneo, lábios finos 
com um leve sorriso. Uma fina barba em relevo contorna sua face. Cabelos lisos formados por estrias. 
Observações:  
 
Tipo 9.2 
 
86. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: somente conservada a  cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée d’Art et d’Histoire, Genf  
N° de inventário:  12488 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 21, fig.1    
Referências bibliográficas:  
Descrição:   máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas pretas e finas. Olhos pretos. Nariz 
longo, lábios com um leve sorriso. Cabelos pretos e lisos, formado por estrias. 
Observações:  
 
87. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33201 
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Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 27, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Grandes olhos 
pretos. Nariz triangular, lábios pequenos com um leve sorriso. Cabelos lisos e pretos, formados por 
estrias. 
Observações:  
 
88. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada 
a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Musée d’Art et d’Histoire, Genf  
Número de inventário: 12459 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 28, fig. 3-4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Grandes olhos 
pretos. Nariz pequeno, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos lisos e pretos, formados por estrias. A 
parte posterior de sua cabeça traz alguns vestígios do toucado, no qual são visíveis as asas de uma figura. 
Observações: 
  
89. Máscara de gesso 
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do tórax 
Dimensões: altura - 22cm. 
Localização atual: Musée Bonnat, Bayonne   
Número de inventário: 947/1 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: início do séc. II d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel  
Região: Médio Egito 
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Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R. Portraits de l’Égypte Romaine, p. 25, fig.2.  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintada representando um homem. Sobrancelhas e olhos pretos. Barba em 
relevo, preta, contornando a face. Bigode. Nariz longo, lábios carnudos com um leve sorriso.  Cabelos 
lisos e pretos, formados por estrias. Sobre a cabeça usa um toucado tripartite listrado decorado com cenas 
de iconografia egípcia. A decoração da parte posterior da cabeça consiste em uma figura alada. As 
extremidades do toucado são decoradas com a representação do chacal de Anúbis.  
Observações:   
 
90. Máscara de gesso  
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada nas laterais 
Dimensões:  
Localização atual: Kunsthistorisches Museum, Wien   
Número de inventário: 6609 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 31, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintada representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
pretos.  Nariz pequeno, lábios finos. Barba pintada e em relevo contornando a face. Leve bigode. Cabelos 
lisos e pretos, formados por estrias. Sobre a cabeça porta um toucado tripartite listrado. Usa uma túnica 
clara com clavi escuros. Na mão esquerda segura uma guirlanda de rosas; a mão direita está  apoiada 
sobre o corpo.   
Observações:  
 
91. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada 
Dimensões:  
Localização atual: British Museum, London  
Número de inventário: 24781 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: c. 200 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 28, fig. 1.2 
Referências bibliográficas:  
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Descrição: máscara de gesso pintada representando um homem. Rosto redondo. Sobrancelhas espessas e 
pretas. Olhos pretos incrustados. Cílios estrelados. Nariz pequeno, lábios finos pintados.  Cabelos lisos e 
pretos, formados por estrias.  
Observações:  
 
92. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Finnish National Museum, Helsinki  
Número de inventário: N.M. 5981.92  
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 31, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintada representando um homem. Sobrancelhas espessas, longas e pretas. 
Cílios pretos estrelados. Olhos pretos.  Nariz pequeno, lábios finos. Fina barba pintada de preto contornando 
a face. Leve bigode. Cabelos lisos e pretos, formado por estrias.  
Observações:  
  
93. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação: proveniente da antiga coleção de Theodor Graf 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 29, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintada representando um homem. Rosto redondo. Sobrancelhas longas e 
pretas. Olhos pretos. Nariz pequeno, lábios finos. Covinha no queixo. Cabelos lisos e pretos, formados por 
estrias.  
Observações:  
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94. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação: proveniente da antiga coleção Theodor Graf 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 29, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintada representando um homem. Rosto redondo. Sobrancelhas longas e 
pretas. Olhos pretos. Nariz pequeno, lábios finos. Cabelos lisos e pretos, formados por estrias.  
Observações:  
 
TIPO 10 
(Tipo 10.1: 95-104; Tipo 10.2: 105-107; Tipo 10.3: 108-114; Tipo 10.4: 115-117) 
 

O subtipo 10.1 é constituído por máscaras masculinas com toucado (listrado ou liso) sobre a cabeça 
e  cabelo disposto em uma ou mais fileiras de mechas lisas e onduladas sobre a fronte. Algumas máscaras são 
de Tuna el-Gebel (ns. 102, 103 e 104). No subtipo 10.2 os cabelos são encaracolados, talvez com toucado 
sobre a cabeça (as máscaras estão fragmentadas). Face redonda. Olhos grandes. No terceiro subtipo os 
cabelos são lisos ou meio ondulados, curtos, cortados em forma de cuia. Também estas máscaras são, 
sobretudo, de Tuna el-Gebel e datam do final do século I e início do II d.C.. Os cabelos lisos são mais 
antigos, por volta do século I d.C. e são, provavelmente, do Fayum (n. 108). Os tipos de cabelo mais 
ondulados são considerados como da região de Tuna el-Gebel e datam do início do século II d.C. (ns. 112 e 
114). No subtipo 10.4 o cabelo é curto, tipo cuia, ondulado. Barba e bigode em relevo sobre a face. Em 
algumas máscaras está preservada uma parte do pescoço, sendo possível ver a borda da túnica formada por 
uma fileira de rosetas. Estas máscaras datam do século II d.C.   
 
Tipo 10.1 
 
95. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:   
N° de inventário:  
Documentação: proveniente da antiga coleção de Theodor Graf 
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
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Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 18, fig.4    
Referências bibliográficas:  
Descrição:   máscara de gesso representando um homem. Olhos  pretos. Nariz largo, lábios finos. Cabelos 
lisos dispostos em mechas sobre a fronte. Parte posterior da cabeça coberta por um toucado listrado.  
Observações:   
 
96. Máscara de gesso   
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: somente conservada a cabeça;  
pintura da face não conservada 
Dimensões:  
Localização atual:  Myers Museum, Eton College, Windsor 
N° de inventário: 1274 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 18, fig.3    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Vestígios de pintura preta nas 
sobrancelhas e nos olhos. Nariz reto, lábios pequenos e entreabertos. Cabelos lisos dispostos em mechas 
sobre a fronte. Parte posterior da cabeça coberta por um toucado listrado.   
Observações:   
 
97. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: somente conservada a  cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée d’Art et d’Histoire, Genf 
N° de inventário: 4579 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 19, fig.3    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Sobrancelhas finas e bem 
delineadas, pretas. Olhos pretos. Nariz pequeno, lábios finos. Cabelos dispostos em mechas sobre a fronte. 
Parte posterior da cabeça coberta por um toucado listrado.   
Observações:  
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98. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: coleção particular (MacGregor) 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 41, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Vestígio de pintura sobre a sobrancelha. Olhos 
provavelmente incrustados. Nariz adunco, lábios pequenos com um leve sorriso. Leve barba, bigode e 
pequena barbicha com traços de pintura preta. Ruga sobre a fronte. Cabelo em relevo disposto em mechas 
onduladas sobre a fronte. Vestígio do toucado que cobria a parte posterior da cabeça. 
Observações:  
 
99. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; pintura dos olhos gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  Museum of Fine Arts, Montreal. 
Número de inventário: 49.50. B2 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 41, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Nariz longo, lábios pequenos 
com um leve sorriso. Bigode fino e leve barbicha. Cabelo em relevo formado por mechas que saem de sob o 
toucado. Vestígio do toucado que cobria a parte posterior da cabeça. 
Observações:  
 
100. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura dos olhos gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Metropolitan  Museum, New York  
Número de inventário: 00.2.21 
Documentação:  
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Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 45, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Nariz longo, lábios finos com 
leve sorriso. Cabelo formado por mechas onduladas em relevo.  
Observações: 
 
101. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a  cabeça; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário: A.F. 6679 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 40, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Olhos grandes. Sobrancelhas finas. Nariz largo, 
lábios finos com um leve sorriso. Cabelo formado por mechas onduladas em relevo.  
Observações:  
 
102.  Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: J.E. 65449 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 40, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
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Descrição: máscara de gesso representando um homem. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz 
grande, lábios carnudos e entreabertos. Cabelos dispostos em mechas onduladas sobre a fronte. Parte 
posterior da  cabeça coberta por um toucado listrado.  
Observações:  
 
103. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: J.E. 65450 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 35, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem.  Olhos pretos incrustados. Sobrancelhas finas. Nariz 
grande, lábios finos entreabertos. Cabelos ondulados. Vestígio do toucado listrado que cobria a parte 
posterior de sua cabeça.  
Observações:  
 
 
104. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Mellawi Museum, Mellawi  
Número de inventário: 110 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 19, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Olhos pretos incrustados. Sobrancelhas finas. Nariz 
retilíneo, lábios finos. Cabelos ondulados.  
Observações:  
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Tipo 10.2 
 
105. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Musée d’Art et d’Histoire, Genf  
Número de inventário: 12489 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 44, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos com 
contornos bem desenhados. Nariz longo, lábios finos e entreabertos. Cabelo encaracolado, pintado de preto.  
Observações:  
 
106. Máscara de Horion 
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Royal Scottish Museum, Edinburgh  
Número de inventário: 1955.101 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 25, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem chamado Horion. Rosto redondo. Sobrancelhas finas 
e pretas. Olhos pretos. Nariz grande, lábios carnudos. Cabelos encaracolados pintados de preto. Vestígios do 
toucado listrado que cobria a parte posterior da cabeça. 
Observações:  
 
107. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée d’Art et d’Histoire, Genf  
Número de inventário: 12483 



 60

Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 35, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos grandes e 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelo encaracolado.  
Observação: 
 
Tipo 10.3 
 
108. Máscara de gesso  
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: quebrada nas laterais, logo abaixo das orelhas. 
Pescoço restaurado. Atrás da cabeça  há um vestígio do manto no qual a 
cabeça se apoiava. 
Dimensões: altura 22,5 cm,  largura - 17,2 cm, espessura - 15 cm.  
Localização atual: Petrie Museum of Egyptian Archaeology, University 
College, London  
Número de inventário: UC 19615 
Documentação: escavada por Petrie em Hawara. 
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data: 55-70 d.C. 
Dinastia: final da Júlio-Cláudia (Nero) 
Procedência: Hawara 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art ; Routledge, 2000, pp. 128-129, fig. 83.   
Referências bibliográficas: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten,73, 120, pr. 20, 
fig. 2. 
Descrição: máscara de gesso representando um menino. Olhos incrustados de vidro, pupilas e íris pretas. 
Nariz triangular, lábios finos. Seus cabelos são pretos e lisos, cortados atrás das orelhas, como uma cuia.  
Observações:  
 
109. Máscara de gesso    
 
Material: gesso pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões: altura - 32cm; largura - 17 cm  
Localização atual:  Musée Jacquemart-André, Paris  
Número de inventário: 682.1  
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: início do séc. II d.C. 
Dinastia:  
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Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 115 fig. 61. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto oval alongado. Olhos pretos e incrustados. 
Nariz longo, lábios finos. Cabelos ondulados cortados como uma cuia. Na parte fragmentada do pescoço 
ainda é visível a borda de sua túnica, decorada com uma faixa de rosetas. 
Observações: 
 
110. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Brooklyn Museum, New York  
Número de inventário: 05.392 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 33, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos 
incrustados. Nariz reto, lábios pequenos com um leve sorriso.  Fina barba contornando a face e mais espessa 
sobre o queixo. Leve traçado preto do bigode.  Cabelos ondulados cortados em forma de cuia. 
Observações:  
 
111. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada com detalhes esculpidos 
Estado de conservação:  pintura gasta 
Dimensões: altura - 30 cm; largura - 19 cm 
Localização atual: Fundação Eva Klabin Rapaport, Rio de Janeiro   
N° de inventário: FEKR 0565  
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Brancaglion Jr., A. Tempo, matéria e permanência. O Egito na Coleção Eva Klabin 
Rapaport, p. 145-146.     
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas delineadas de preto. Olhos com 
vestígio de pintura. Nariz largo, lábios carnudos. Leve bigode e pequena barba em relevo. Cabelos pretos 
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ondulados. Vestígio de coloração vermelha nos lábios, nas narinas e nas orelhas. A parte posterior da cabeça 
era, provavelmente, coberta por um toucado. 
Observações:  
 
112. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Liebieghaus Museum, Frankfurt 
Número de inventário: M457 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 33, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas arqueadas. Olhos amendoados, 
incrustados de preto. Nariz triangular, lábios finos.  Cabelos ondulados cortados em forma de cuia.  
Observações:  

 
113. Máscara de Inaros  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Ägyptisches Museum, Berlin  
Número de inventário: 17245 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 32, fig. 1-2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem chamado Inaros. Sobrancelhas finas. Olhos 
amendoados e incrustados de preto.  Nariz largo, lábios finos. Fina barba contornando a face. Leve traço 
preto do bigode. Cabelos ondulados cortados em forma de cuia.   
Observações:  
 
114. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 



 63

Número de inventário: J.E. 65451 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 34, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Sobrancelhas finas. Olhos pretos 
incrustados. Nariz longo, lábios pequenos com um leve sorriso. Cabelos ondulados cortados em forma de 
cuia. Apresenta vestígios do toucado listrado que cobria a parte posterior da cabeça. Na parte fragmentada do 
pescoço ainda é visível a borda de sua túnica, decorada com uma faixa de rosetas. 
Observações:   
 
Tipo 10.4 
 
115. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo   
Número de inventário: C.G. 33158 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 34, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintada representando um homem. Sobrancelhas espessas. Olhos amendoados, 
incrustados de preto. Nariz grande, lábios finos. Barba em relevo contornando a face. Bigode em relevo, que 
se junta à barba. Cabelos ondulados em forma de cuia. Usa um toucado listrado cujas extremidades são 
decoradas com um friso de uraeus. Sobre o peitoral há vestígios da borda de sua túnica decorada com uma 
faixa de rosáceas.  
Observações:  
 
116. Máscara de gesso   
 
Material: gesso pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: as pinturas sobre o manto estão gastas. 
Dimensões: altura - 24cm; profundidade - 33 cm  
Localização atual:  Institut d’Égyptologie, Université des sciences 
humaines, Strasbourg  
Número de inventário: 69  
Documentação:  
Sexo: masculino 
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Idade:  
Período: romano 
Data: séc. II d.C.  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 121 fig. 71. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos incrustados. Nariz longo, 
lábios finos. Usa uma barba cerrada que contorna a sua face, a qual se junta com o bigode, também em 
relevo. Cabelos ondulados e em forma de cuia. Na parte quebrada da máscara é visível a borda de sua túnica 
decorada com uma fileira de rosetas.  Usa um manto azul sobre suas costas, sobre o qual está pintado o disco 
solar envolto por dois uraeus (iconografia não visível nesta imagem). A parte frontal do manto é  ornada com 
um friso de uraeus decorado com o disco solar.  
Observações:  
 
117. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Brooklyn Museum, New York  
Número de inventário: 40.148 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 34, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos amendoados, incrustados 
de preto. Ele usa uma barba cerrada que contorna a face, a qual se junta com seu bigode, também em relevo. 
Nariz retilíneo, lábios grossos. Cabelos ondulados cortados em forma de cuia.  
Observações:  
 
TIPO 11  
 
 Máscara masculina de cabelos ondulados ou encaracolados com barba e bigode sobre a face. Elas 
datam da segunda metade do século II d.C. e são da região de Tuna el-Gebel, no Médio Egito. 
 
 
118. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  Allard Pierson Museum, Amsterdam 
Número de inventário: 7120 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
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Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 40, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Marcas das sobrancelhas sobre a face. Olhos sem 
vestígio de pintura. Nariz largo, lábios carnudos. Barba encaracolada contornando a face. Bigode. Cabelo em 
relevo,  encaracolado. Vestígio do toucado que cobria a parte posterior da cabeça. 
Observações:  
 
119. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas 
Número de inventário: AP. 70.5 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 43, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos com a pupila preta e a íris 
clara. Nariz reto, lábios finos. Barba ao redor da face e bigode em relevo. Cabelo em relevo, encaracolado.   
Observações:  
 
120. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões: altura - 28 cm; profundidade - 16 cm 
Localização atual:  Musée d’Archéologie méditerranée, Marseille 
Número de inventário: 5326 
Documentação: comprada no Cairo 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: segunda metade do séc. II d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: L’Égypte Romaine, l’autre Égypte, p. 154, fig. 176.  
Referências bibliográficas: AUBERT, M. F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 145, 
fig. 90 ; GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 41, fig. 1. 
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Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas arqueadas. Olhos provavelmente 
incrustados. Cabelos formados por mechas onduladas que caem sobre a fronte. Ele usa uma barba cerrada 
que contorna a face, a qual se une ao bigode, também em relevo. Outra parte da decoração não é visível nesta 
imagem. Segundo Aubert e Cortopassi, sobre as costas da máscara está representado um manto azul, sobre o 
qual há o disco solar com dois uraei. Também a parte frontal seria decorada com um friso de uraei coroados 
com o disco solar. 
Observações:   
 
121. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: coleção particular (N. Schimmel), New York 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 41, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Olhos pretos, provavelmente incrustados. 
Sobrancelhas finas; contorno dos olhos tracejados de preto. Nariz largo, lábios finos. Barba encaracolada 
contornando a face. Bigode unido à barba. Cabelo em relevo, encaracolado. Vestígio do toucado que cobria a 
parte posterior da cabeça.  
Observações: 
 
122. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: J. E. 58507 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 38, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz reto, lábios carnudos e entreabertos. Bigode unido à barba em relevo que contorna a face. 
Cabelo ondulado. 
Observações:  
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123. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Badisches Landesmuseum, Karlsruhe  
Número de inventário: H. 1074 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 31, fig. 1. 
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas. Grandes olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios carnudos. Bigode unido à barba em relevo que contorna a 
face. Cabelo ondulado. 
Observações:  
 
124. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: desconhecida 
Número de inventário: 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 38, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas e olhos pretos. Nariz largo, lábios 
carnudos e entreabertos. Bigode e barba em relevo sobre a face. Cabelo encaracolado. Vestígio do toucado 
que cobria a parte posterior da cabeça.  
Observações: 
 
125. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a  cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Roemer-Pelizaeus Museum, Hildesheim  
Número de inventário: 5466 
Documentação:  
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Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 36, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos  pretos. Nariz 
afilado, lábios finos. Barba encaracolada contornando a face. Leve bigode. Cabelo encaracolado.  
Observações: 
 
126. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; faltam os olhos 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: F 7195 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 47, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Vestígio do delineamento preto 
dos olhos. Nariz largo, lábios carnudos. Barba em relevo contornando a face. Cabelo encaracolado.  
Observações:  
 
TIPO 12 (Tipo 12.1: 127-130; Tipo 12.2: 131-137) 
 
 Máscara masculina de gesso. No subtipo 12.1 os cabelos são encaracolados e pretos. Coroa de flores 
sobre a cabeça. Olhos grandes e pretos. Toucado tripartite listrado. Podem apresentar um leve bigode sobre a 
face. Temos um exemplar de Tuna el-Gebel, que data de meados do século I d.C. (n. 127) e outro de 
Tebtynis, no Fayum (n. 129). O subtipo 12.2 apresenta as mesmas características, mas com barba e bigode. 
Contornos dos olhos são acentuados. Vestígios do toucado tripartite listrado que cobria a cabeça. Eles 
pertencem à região de Tuna el-Gebel e datam do século II d.C.. 
 
Tipo 12.1 
 
127. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada 
Dimensões: altura - 37 cm 
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33162 
Documentação:  
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Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: meados do séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 21, fig. 4. 
Referências bibliográficas: Grimm, G.  Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen Museum 
Kairo, p. 24-25, pr. 86, fig. 48. 
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas pretas e espessas. Olhos pretos. Nariz 
reto, lábios carnudos com um leve sorriso. Cabelo ondulado, em relevo. Sobre a cabeça porta uma coroa de 
flores. Usa um toucado tripartite listrado. Vestígios de decoração: linhas horizontais e verticais, métopas e 
rosáceas.  
Observações:  
 
128. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Ägyptisches Museum, Berlin 
Número de inventário: 12436 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 44, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos com 
um contorno preto bem delineado. Nariz afilado, lábios finos. Leve bigode e fina barba contornando a face. 
Cabelo em relevo, encaracolado, pintado de preto. Porta sobre a cabeça uma coroa de flores. Vestígio do 
toucado listrado que cobria a parte posterior da cabeça.  
Observações: 
 
 
129. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: máscara fragmentada e deteriorada no peitoral 
Dimensões:  
Localização atual: The Robert H. Lowie Museum of Anthropology,  
University of California, Berkeley 
Número de inventário: 6-2011 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
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Procedência: Tebtynis 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 5, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada representando um homem. Sobrancelhas pretas e espessas. Cílios 
longos. Olhos pretos. Nariz longo, lábios finos. Coroa de flores sobre a cabeça. De cada lado de sua face há a 
representação de um chacal de Anúbis. Na parte central da máscara estão representadas algumas figuras em 
pé. Na parte inferior, há uma figura sentada. Losangos e rosáceas complementam a decoração.  
Observações:   
 
130. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:  somente preservada a face; cabeça e  
peitoral fragmentados; vestígios da bandagem  que cobria a múmia 
Dimensões:  
Localização atual:  Staatliche Museen, Berlin   
N° de inventário: 13282  
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 5, fig. 4    
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem pintada e, provavelmente dourada, representando um homem. Face 
redonda. Sobrancelhas pretas e finas. Olhos pretos. Nariz pequeno, lábios carnudos. Vestígios de barba sobre 
a face. Cabelo em forma de mechas encaracoladas. Usa uma coroa de folhas (louro?) sobre a fronte e uma 
coroa de flores sobre a cabeça.  
Observações: 
 
Tipo 12.2 
 
131. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Roemer -Pelizaeus Museum, Hildesheim  
Número de inventário: 1580 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 42, fig. 1. 
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Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos. 
Pintura preta ao redor dos olhos. Cílios longos e pretos. Nariz longo, lábios finos, pintados. Bigode unido à 
barba em relevo. Cabelo em relevo,  encaracolado, pintado de preto. Vestígio do toucado ao redor da face. 
Observações: 
 
132. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Roemer -Pelizaeus-Museum, Hildesheim  
Número de inventário: 1581 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 42, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos. 
Pintura preta ao redor dos olhos. Cílios longos e pretos. Nariz largo. Lábios carnudos. Bigode unido à barba 
em relevo. Cabelo em relevo, encaracolado. Vestígio do toucado ao redor da face. 
Observações: 
 
 
133. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Roemer-Pelizaeus Museum, Hildesheim  
Número de inventário: 575 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 35, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos grandes e 
pretos. Nariz reto, lábios finos com um leve sorriso. Barba encaracolada, em relevo, contornando a face. 
Bigode unido à barba. Cabelo em relevo, encaracolado. Vestígio do toucado que cobria a parte posterior da 
cabeça. É perceptível a figura de um chacal de Anúbis do lado direito do toucado. 
Observações: 
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134. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz  
Número de inventário: 0.22144 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 44, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos com 
contornos bem desenhados. Nariz reto, lábios finos. Leve barba ao redor da face. Fino bigode. Cabelo em 
relevo, encaracolado, pintado de preto. Vestígio do toucado que cobria a parte posterior da cabeça. 
Observações: 
 
 
135. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a  cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: proveniente do antigo comércio de objetos de arte  
de Nova York 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 40, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos e 
amendoados. Nariz reto, leve sorriso sobre os lábios. Barba preta encaracolada contornando a face. Bigode 
preto unido à barba.  Cabelo em relevo, encaracolado, pintado de preto. Vestígio do toucado que cobria a 
parte posterior da cabeça. No topo da cabeça havia a representação de uma figura alada (provavelmente,  um 
escaravelho com o disco solar). 
Observações:  
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136. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do 
pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: J.E. 58506 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 39, fig. 3.4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintada representando um homem. Sobrancelhas pretas e espessas. Olhos 
pretos. Nariz reto, lábios carnudos. Barba em relevo, preta, contornando a face. Bigode unido à barba 
também em relevo. Cabelo encaracolado, em relevo, pintado de preto. Vestígio do toucado que cobria a parte 
posterior da cabeça. Alguns traços da decoração ainda são perceptíveis. No alto da cabeça estão 
representadas as asas de um pássaro, provavelmente um falcão. 
Observações: 
 
 
137. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do peito 
Dimensões: altura - 21 cm 
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: 33159 (F 7937)  
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: 140-150 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 44, fig. 4. 
Referências bibliográficas: Grimm, G.  Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen Museum 
Kairo, p. 25, pr. 87, fig. 49. 
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Cílios longos. Nariz reto, lábios finos. Barba em relevo contornando a face. 
Pequeno bigode em relevo. Cabelo encaracolado, em relevo, pintado de preto. Vestígio do toucado listrado.  
Observações:  
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TIPO 13 (Tipo 13.1: 138-156; Tipo 13.2: 157-159; Tipo 13.3: 160-163) 
 
 O subtipo 13.1 é constituído por máscara de gesso masculina, olhos grandes e pretos e cabelos 
encaracolados. Algumas apresentam uma leve barba sobre a face. Os cabelos encaracolados são uma 
influência da arte helenística. Assim, alguns tipos datam do início do século I d.C.. Outros já são do século II, 
como aqueles de Antinoópolis (ns .143 e 146). Algumas máscaras são de Tuna el-Gebel (n. 155-156). No 
subtipo 13.2 temos a máscara completa, chegando a cobrir o peitoral. Os cabelos são em relevo, 
encaracolados. As mãos estão colocadas sobre o peito. A máscara n. 157 é datada do período de Trajano (98-
117 d.C.), procedente de Tuna el-Gebel. No subtipo seguinte, 13.3, os cabelos são em relevo e permanecem 
circunscritos ao topo da cabeça. A maior parte das máscaras são da região do Médio Egito (Tuna el-Gebel e 
Kom el-Ahmar). 
 
Tipo 13.1 
 
138. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Medelhavsmuseet, Stockholm   
N° de inventário:  NME 948 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 24, fig.1    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Grandes olhos pretos, 
incrustados. Nariz reto, lábios carnudos com um leve sorriso. Cabelo encaracolado, em relevo.  
Observações:   
 
139. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: somente conservada a cabeça  
Documentação:  
Localização atual:  Myers Museum, Eton College, Windsor   
N° de inventário:  1259 
Dados da peça:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 24, fig.2    
Referências bibliográficas:  
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Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Sobrancelhas finas e pretas. Grandes 
olhos pretos. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Cabelo encaracolado, em relevo.  
Observações:  
 
140. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: A.F. 6693 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 25, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas sobre a 
face. Grandes olhos pretos, incrustados. Nariz largo, lábios finos. Covinha no queixo. Cabelos encaracolados, 
em relevo. Vestígios do toucado que cobria a parte posterior da cabeça.  
Observações:  
 
 
141. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Musée du Louvre, Paris   
N° de inventário:  A.F.  6669 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 24, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Marcas das sobrancelhas sobre a face. Olhos com 
pintura gasta. Rosto redondo. Nariz pequeno, lábios finos. Covinha no queixo. Cabelo encaracolado, em 
relevo. Vestígios do toucado que cobria a  cabeça.  
Observações:  
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142. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; sem vestígios de pintura 
Dimensões:  
Localização atual: Royal Ontario Museum, Toronto  
Número de inventário: 958X184.10 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 45, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Marcas das sobrancelhas sobre a face. Olhos com 
pintura gasta. Nariz largo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelo em relevo, encaracolado. Na face 
esquerda, vestígio de barba ou costeleta. 
Observações:  
 
143. Máscara de gesso  
 
Material: gesso pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões: altura - 22 cm; largura - 15 cm. 
Localização atual: Musée Georges Labit, Tolouse   
Número de inventário: 98.1.1 
Documentação:   
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: início do século II d.C.  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Antinoópolis  
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 115, fig.62.  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Sobrancelhas com vestígio de 
pintura preta. Olhos pintados de preto recobertos com uma película de vidro. Nariz longo, lábios finos. Barba 
pintada contornando a face. Cabelo em relevo, com mechas em forma de caracol.  
Observações:  
 
144. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: fragmentada à altura do peito 
Dimensões:  
Localização atual:  Museum of Fine Arts, Boston  
N° de inventário:  03.1017 
Documentação:  
Sexo: masculino 
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Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 22, fig.1    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos pretos amendoados, 
provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios  finos. Cabelo em relevo e encaracolado. Usa uma espécie 
de manto ou toucado sobre a parte posterior de sua cabeça.  
Observações:  
 
145. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do peito 
Dimensões:  
Localização atual:  Badisches Landesmuseum, Karlsruhe  
Número de inventário: H. 972 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 37, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos 
incrustados. Cílios pintados de preto em destaque ao redor dos olhos. Nariz retilíneo, lábios finos. Barba 
encaracolada, em relevo,  contornando a face. Pequeno bigode. Cabelo encaracolado, em relevo. Vestígios de 
uma fileira de rosetas pintadas abaixo do pescoço, que decoravam a borda da túnica. O morto usa uma 
espécie de manto ou toucado sobre a parte posterior de sua cabeça. 
Observações:  
 
146. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do peito 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: coleção particular (Grécia) 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: por volta de 138 d.C. 
Dinastia: Antonina 
Imperador: 
Procedência: Antinoópolis 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
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Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 43, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados, contornados com pintura preta. Cílios longos e pretos. Nariz longo, lábios finos. 
Cabelo em relevo, encaracolado. Porta uma túnica e um manto, preso no ombro direito por uma fíbula, em 
forma de um medalhão com a estampa de um personagem de perfil junto a um crescente lunar (Antínoo). A 
mão esquerda está envolta no manto e são visíveis somente seus dedos.  
Observações: 1) Segundo Grimm (op. cit.: 70-71), o busto presente na fíbula é aquele de Antínoo; 2) Furo 
de sustentação da máscara visível à altura do ombro direito. 
 
147. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Roemer-Pelizaeus Museum, Hildesheim 
N° de inventário:  2650 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 22, fig.2    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Marcas das sobrancelhas sobre a face. Olhos pretos 
amendoados e incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelo encaracolado, em relevo.  
Observações:  
 
148. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada com detalhes esculpidos 
Estado de conservação:   
Dimensões: altura - 27 cm; largura - 18 cm 
Localização atual: Fundação Eva Klabin Rapaport, Rio de Janeiro   
N° de inventário: FEKR 0332  
Documentação: proveniente da Coleção Willibald Duschnitz,  
Viena – compra, 1971. 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Brancaglion Jr., A. Tempo, matéria e permanência. O Egito na Coleção Eva Klabin 
Rapaport, p. 146.     
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas e olhos delineados com castanho-
escuro. Olhos amendoados feitos provavelmente com incrustações de cerâmica. Pele de tom amarronzado. 
Nariz reto, lábios entreabertos. Cabelos escuros encaracolados, em relevo.  
Observações:  
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149. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: proveniente da antiga coleção Theodor Graf 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 50, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas.  Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz largo, lábios carnudos. Pequena barba em relevo sobre o queixo.  Cabelo em relevo,  
encaracolado.   
Observações: 
 
150. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Musée d’Art et d’Histoire, Genf  
Número de inventário: 12460 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 25, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas, bem delineadas de preto. Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz largo, lábios pequenos. Cabelo em relevo,  encaracolado.  
Observações:  
 
151. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Myers Museum, Eton College, Windsor  
Número de inventário: 1264 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
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Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 26, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas longas e pretas. Olhos amendoados e 
pretos. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelo em relevo, encaracolado.  
Observações:  
 
152. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a 
cabeça; parte posterior fragmentada 
Dimensões:  
Localização atual: Ägyptisches Museum, Berlin  
Número de inventário: 12619 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 26, fig. 1-2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto angular. Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Seu cabelo e sua barba são destacados em relevo 
formando pequenos pontos pintados de preto. A parte posterior de sua cabeça era coberta por um toucado, 
com representações figuradas. No topo de sua cabeça é visível a representação das asas de um pássaro, 
provavelmente um falcão.  
Observações: máscara de sacerdote, segundo Grimm. 
 
153. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Museum Haaretz, Tel Aviv  
Número de inventário: M. H. 57063 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
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Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 46, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Marcas das sobrancelhas sobre a face. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados com contornos pretos bem delineados. Nariz largo, lábios carnudos. Marca de 
barba e bigodes em relevo salpicado sobre a face. Cabelo em relevo formado por uma sucessão de mechas 
enroladas em forma de pequenos tubos espiralados.   
Observações: 
 
154. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Staatliche Kunstsammlungen Antikenabteilung, Dresden  
Número de inventário: 1594 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 45, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas pretas e finas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz adunco, lábios finos com um leve sorriso. Cabelo em relevo, encaracolado, 
pintado de preto. Vestígio do toucado que cobria a parte posterior da cabeça. 
Observações: 

 
155. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: pertencente ao Schweizerischen Instituts für Ägyptische 
Bauforschung und Altertumskunde, Cairo 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 45, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas em relevo. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz largo, lábios finos e grandes. Traços de bigode e de barba em relevo ao 
redor da face. Cabelo em relevo, encaracolado.  
Observações: foto nº 13.156, procedente dos materiais de Tell el-Amarna. 
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156. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Liebieghaus Museum, Frankfurt  
Número de inventário: M. 463 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 47, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas em relevo. Olhos pretos e 
amendoados, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Leve bigode pintado de preto. Pequena 
barba em relevo sobre o queixo. Cabelo em relevo, encaracolado.  
Observações:  
 
 
Tipo 13.2 
 
157. Máscara de gesso  
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: British Museum, London 
Número de inventário: EA 24780 
Documentação:   
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data: 98-117  d.C. 
Dinastia:  
Imperador: Trajano 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: BIERBRIER, M. L.  (Ed.) Portraits and Masks. Burial Customs in Roman Egypt, 
pr. 15, fig. 1.   
Referências bibliográficas: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 51 fig. 1; 
TAYLOR, J. “Mask in Ancient Egypt”, p. 16, fig. 129. 
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas, olhos incrustados de vidro. 
Nariz pequeno, lábios entreabertos em um leve sorriso. Cabelos em relevo, encaracolados e pintados de 
castanho claro. Ele tem a mão direita apoiada aberta sobre o peito.  
Observações:  
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158. Máscara de gesso  
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Myers Museum, Eton College, Windsor 
Número de inventário: 1281 
Documentação:   
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 51 fig. 2.  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz e lábios pequenos. Cabelos em relevo, encaracolados. Ambas as mãos são representadas 
apoiadas abertas sobre o peito. Furo de sustentação da máscara visível na extremidade superior esquerda do 
peitoral. 
Observações:  
 
159. Máscara de gesso  
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: British Museum, London 
Número de inventário: 24779 
Documentação:   
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 51 fig. 3.  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz reto, lábios pequenos. Cabelos curtos e encaracolados. Ambas as mãos são representadas  
apoiadas abertas  sobre o peito.  
Observações:  
 
Tipo 13.3 
 
160. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: peitoral fragmentado; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Roemer-Pelizaeus Museum, Hildesheim  
Número de inventário: 386 
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Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 56, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Marcas das sobrancelhas sobre a face. Olhos sem 
vestígios de pintura. Nariz reto, lábios pequenos. Covinha no queixo. Cabelo em relevo, ondulado. Ele segura 
na mão direita uma guirlanda de pétalas de rosa. 
Observações:  
 
161. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço (?); pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: C.G. 33210 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Kom el-Ahmar 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 59, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Marcas das sobrancelhas sobre a face. Cílios 
estrelados. Olhos provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios pequenos.  Sinais de barba e de bigode em 
sua face. Cabelo em relevo.   
Observações:  
 
162. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: C.G. 33211 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Kom el-Ahmar 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
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Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 59, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem.  Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas sobre a 
face. Olhos sem vestígios de pintura. Nariz grande, lábios carnudos.  Cabelos em relevo. 
Observações:  
 
163. Máscara de gesso 
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões: altura - 20cm, largura - 16,5 cm. 
Localização atual: Musée du Louvre, Paris   
Número de inventário: E 12050 
Documentação: escavações da IFAO em Tuna el-Gebel, 1902-1903  
Sexo: feminino (?) 
Idade:  
Período: romano 
Data: 100-150 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel  
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R. Portraits de l’Égypte Romaine, p. 79, fig.32.  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher (?). Rosto redondo. Olhos amendoados. Nariz largo, 
lábios carnudos com um leve sorriso.  
Observações: A máscara é identificada como feminina pelas autoras do catálogo, pois, segundo elas, o sexo 
pode ser identificado pelos brincos. No entanto, não conseguimos identificá-los na imagem. 
 
TIPO 14 (Tipo 14.1: 164-193; Tipo 14.2: 194) 
 
 O subtipo 14.1 é constituído por máscaras de gesso masculinas com o cabelo encaracolado, barba e 
bigode em relevo sobre a face. Máscara tipo “Osíris levantando” - erguida na perpendicular em relação ao 
peitoral (na horizontal). Mãos abertas sobre o corpo.  Suástica retratada na lateral do peitoral da máscara. O 
lugar de procedência é considerado como sendo o Médio Egito (Tuna el-Gebel e Meir) e elas datam, 
provavelmente, do final do século II ao início do século III d.C..  O subtipo 14.2 distingue-se do anterior por 
ser uma máscara modelada, feita a mão. Seus cabelos são pretos e encaracolados e ele usa barba e bigode. É 
datado do século I d.C.. Seu lugar de proveniência é a cidade de Dióspolis Parva (Alto Egito). 
 
Tipo 14.1 
 
164. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: peitoral com rachaduras 
Dimensões:  
Localização atual: Nacional Museum, Athens 
Número de inventário: ANE 916 
Dados da peça:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Kharga (?) 
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Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 54, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos amendoados, 
provavelmente incrustados de preto. Nariz grande, lábios finos.  Leve bigode. Barba em relevo contornando a 
face. Cabelo em relevo. Usa uma túnica e um manto claros.A mão direita está apoiada aberta sobre o corpo.   
Observação: 
 
165. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhagen 
Número de inventário: 640 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 54, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos amendoados e 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Bigode e barba em relevo contornando a 
face. Cabelo em relevo. Usa uma túnica clara e um manto decorado com uma suástica. As mãos estão  
apoiadas abertas sobre o corpo. Anel no dedo da mão esquerda. Uma suástica está pintada na lateral do 
peitoral.  
Observações:  
 
166. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário: A.F. 2130 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 53, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos pretos incrustados. Nariz 
retilíneo, lábios carnudos. Bigode e barba  em relevo contornando a face. Cabelo em relevo, encaracolado, 
com duas entradas na fronte.  
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Observações: 
 
167. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhagen  
Número de inventário: 646 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 54, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz grande, lábios finos. Bigode e barba em relevo contornando a face. Cabelo em relevo, 
encaracolado. Rugas na testa.  
Observações: 
 
 
168. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge 
Número de inventário: 1965.551 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 52, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios carnudos. Barba em relevo contornando a face. Bigode. 
Cabelo em relevo, encaracolado.  Usa um manto sobre os ombros. 
Observações: 
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169. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura 
do peito 
Dimensões: altura - 36 cm 
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário: A.F. 6507 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: início do século III d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 52, fig. 3.4. 
Referências bibliográficas: AUBERT, M.F; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 83, fig. 
40. 
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos pintados 
cobertos com pasta de vidro. Nariz pequeno, lábios carnudos. Barba em relevo contornando a face. Pequeno 
bigode em relevo. Cabelo em relevo, encaracolado. Veste uma túnica branca com clavi escuros. Usa também 
um manto com uma suástica pintada sobre os ombros.   
Observações: segundo Aubert e Cortopassi, na parte posterior do manto figura o morto em forma de múmia 
deitado em seu leito funerário.  
 
 
170. Máscara  de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33206 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Meir 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 57, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos claros. Cílios 
estrelados pintados de preto. Nariz grande, lábios carnudos. Bigode e barba pintados de preto. Cabelo em 
relevo.  
Observações:  
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171. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões: altura - 30 cm 
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: J. E. 49686 
Documentação: encontrada em 1926, próxima à tumba de Petosíris 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: meados do séc. III d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 57, fig. 2. 
Referências bibliográficas: GRIMM, G.  Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen 
Museum Kairo, p.  25, pr. 89, fig. 51. 
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos  claros.  Nariz 
grande, lábios grossos. Bigode e barba em relevo contornando a face. Cabelo em relevo, encaracolado.  
Observações:  
 
172. Máscara de gesso   
 
Material: gesso pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 33,5cm; largura - 18,5 cm  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: AF 2126  
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: final do séc. II d.C. e início do séc. III d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 115 fig. 63. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos pretos pintados e cobertos 
por uma película de vidro. Nariz grande, lábios carnudos. Barba cerrada que contorna a sua face. Bigode e 
leve barbicha. Cabelos em relevo, dispostos em mechas onduladas. Sobre o manto, em uma parte não visível 
nesta imagem, o morto está representado em forma de múmia sobre seu leito funerário entre Ísis e Néftis 
ajoelhadas com a mão direita erguida em um gesto de luto. 
Observações:  
 
173. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: peitoral fragmentado 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Greco-romano de Alexandria, Alexandria 
Número de inventário: 21633 
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Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 59, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos grandes e pretos. 
Cílios pretos estrelados. Nariz grande, lábios finos e largos. Cabelo em relevo, encaracolado. Usa uma túnica 
branca com clavi escuros. Sobre os ombros tem um manto pintado com faixas decorativas.    
Observações: 
 
174. Máscara de gesso  
 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Staatliche Kunstsammlungen Antikenabteilung, 
Dresden 
Número de inventário: 1736 
Documentação:   
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 51 fig. 4.  
Referências bibliográficas: 
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Nariz grande. Barba em relevo contornando a face. 
Bigode. Cabelo em relevo, encaracolado. Ambas as mãos apoiadas sobre o peito. Usa um manto sobre os 
ombros. Na parte posterior da máscara está pintada uma figura egípcia não identificada. 
Observações:  
 
175. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; pintura gasta 
Dimensões: altura - 30 cm 
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: C.G. 33148 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: c. 200 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Balansura  (é provável que seja de Tuna el-Gebel) 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 49, fig. 1. 
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Referências bibliográficas: Grimm, G. Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen Museum 
Kairo, p. 25, pr. 88, fig. 50. 
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz largo, lábios pequenos. Bigode e barba em relevo contornando a face. 
Cabelo em relevo, encaracolado, com duas entradas laterais na fronte.  
Observações:  
 
176. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; face direita danificada 
Dimensões:  
Localização atual:  Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhagen 
Número de inventário: 645 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 59, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Cílios pretos estrelados. Nariz grande, lábios carnudos. Bigode e barba em relevo 
contornando a face.  Cabelo em relevo, encaracolado, com duas entradas na fronte.  
Observações: 
 
177. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: proveniente da antiga coleção  MacGregor 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 50, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz largo,lábios carnudos. Bigode e barba em relevo  contornando a face. Cabelo em relevo,  
encaracolado.   
Observações: 
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178. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Ägyptischen Museum, Berlin 
Número de inventário: 11649 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 50, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos provavelmente 
incrustados. Nariz largo, lábios carnudos. Bigode e barba em relevo  contornando a face. Cabelo em relevo, 
encaracolado.   
Observações: 
 
179. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: C.G. 33147 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 52, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Sobrancelhas finas. Olhos 
provavelmente incrustados. Cílios longos. Nariz grande,lábios carnudos. Barba em relevo contornando a 
face. Cabelo em relevo, encaracolado.   
Observações: 
 
180. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Myers Museum, Eton College, Windsor 
Número de inventário: 1283 
Documentação:  
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Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 50, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Sobrancelhas finas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz largo, lábios carnudos. Bigode e barba em relevo contornando a face. 
Cabelo em relevo, encaracolado.  
Observações: 
 
181. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada na região do tórax 
Dimensões:  
Localização atual:  Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence 
Número de inventário: 40.155 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 48, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos provavelmente 
incrustados. Nariz largo, lábios carnudos. Bigode e barba em relevo preta contornando a face. Cabelo em 
relevo, encaracolado.  
Observações:  
 
182. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  Royal Ontario Museum, Toronto 
Número de inventário: 958X184.14 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
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Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 48, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos provavelmente 
incrustados. Nariz largo, lábios finos. Bigode e barba em relevo preta contornando a face. Cabelo em relevo, 
encaracolado.  
Observações:  
 
183. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: proveniente da antiga coleção E. Brummer 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 49, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e com vestígios de pintura.  
Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz largo, lábios carnudos. Bigode e barba em relevo preta 
contornando a face. Cabelo em relevo, encaracolado.   
Observações: 
 
184. Máscara de gesso 
 
Material: gesso; peitoral - madeira estucada  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: F 7197 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 39, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto triangular. Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz largo, lábios pequenos com um leve sorriso. Cabelo em relevo, encaracolado. Veste uma 
túnica branca com clavi pretos. Sobre os ombros usa um manto. As duas mãos em relevo apoiadas sobre o 
peito. A  esquerda está fechada e o polegar está envolto por um cilindro, talvez seja um rolo de papiro. A 
direita está aberta. Os furos de sustentação do peitoral são vistos na sua lateral superior, esquerda e direita, à 
altura das orelhas. 
Observações:  
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185.  Máscara de gesso  
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões: altura - 15 cm, largura - 20 cm. 
Localização atual: Musée Georges-Labit, Toulouse   
Número de inventário: 49200 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. II d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R. Portraits de l’Égypte Romaine, p. 79, fig.33.  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Olhos pretos com incrustação de vidro. Nariz 
grande, lábios finos com um leve sorriso. Barba em relevo contornando a face. Bigode. Cabelo em relevo, 
encaracolado.  
Observações:  semelhante aos retratos de Marco Aurélio e Cômodo. 
 
 
186. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  The National Museum, Copenhagen  
Número de inventário: 4994 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 35, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Marcas das sobrancelhas sobre a face. Olhos 
grandes. Vestígio de pintura preta nos olhos e nas sobrancelhas. Nariz grande, lábios carnudos. Barba em 
relevo contornando a face. Bigode. Cabelo em relevo, encaracolado.   
Observações:  
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187. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a  cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: coleção particular de G.G. Griffin, Princeton N.J. 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 37, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Marcas das sobrancelhas sobre a face. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios finos. Barba encaracolada, em relevo, contornando a face. 
Bigode formado por meio de sulcos. Cabelo em relevo, encaracolado.   
Observações:  
 
188. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: J.E. 65448 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 39, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios finos. Bigode e barba em relevo contornando a face. Cabelo 
em relevo, encaracolado.  
Observações: 
 
189. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conserva a cabeça. Apresenta rachaduras na 
face e no nariz. 
Dimensões:  
Localização atual:  Allard Pierson Museum, Amsterdam  
Número de inventário: 7124 
Documentação:  
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Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 36, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Vestígio de pintura preta sobre as sobrancelhas. 
Olhos grandes e pretos, provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Barba 
encaracolada contornando a face. Bigode. Cabelo em relevo, encaracolado. Marcas de rugas sobre a fronte. 
Observações:  
 
190. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: proveniente do Mercado de Artes de Paris 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 47, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas pretas e espessas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Contornos dos olhos delineados de preto. Longos cílios pretos. Nariz largo, 
lábios finos.  Bigode. Barba em relevo contornando a face e dividida na altura do queixo. Expressões do rosto 
bem marcadas por linhas. Cabelo em relevo, encaracolado. Pequeno vestígio da parte posterior da máscara.   
Observações:  
 
191. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Mellawi Museum, Mellawi  
Número de inventário: 114 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
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Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 46, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Marcas das sobrancelhas sobre a face. Olhos sem 
vestígios de pintura. Nariz largo, lábios finos. Bigode e barba em relevo contornando a face. Cabelo em 
relevo, encaracolado. 
Observações:  
 
192. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Israel Museum, Jerusalem  
Número de inventário: 66: 32.7 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 46, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Grandes olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Cílios pretos estrelados. Nariz largo, lábios com um leve sorriso. Largo 
bigode em relevo formado pelas mesmas mechas encaracoladas do cabelo. Cabelo em relevo,  encaracolado.  
Observações:  
 
193. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação: proveniente da antiga coleção de Theodor Graf (nº 115) 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 46, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz largo, lábios finos. Bigode e barba em relevo contornando a face. Cabelo 
em relevo, dividido em três fileiras de mechas encaracoladas. Vestígio do toucado que cobria a parte 
posterior da cabeça. 
Observações:  
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Tipo 14.2 
 
194. Máscara de gesso (?) 
 
Material: gesso ou argila (?)  
Técnica de fabricação: feita a mão 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: British Museum, London 
Número de inventário: 30845 
Documentação: escavada em Hu (Dióspolis Parva) 
Sexo: masculino  
Período: romano 
Data: séc. I d.C. 
Procedência: Dióspolis Parva 
Região: Alto Egito 
Inscrição:  
Fonte bibliográfica: TAYLOR, J.  “Mask in Ancient Egypt”, p. 182, fig. 125 
Referências bibliográficas: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten,  pr. B, fig. 1 
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos com 
contorno também preto. Cílios longos. Nariz adunco, lábios carnudos. Pele de cor castanha. Usa bigode e tem 
uma leve barba no queixo e contornando sua face. Seus cabelos são pretos e encaracolados. Parte posterior 
oca. 
Observações: 1) a parte posterior oca servia para que a máscara fosse encaixada ao rosto da múmia; 2) 
Taylor registra a máscara como sendo de gesso, já Grimm a considera como feita de argila. 
 
TIPO 15 (Tipo 15.1: 195-197; Tipo 15.2: 198-199; Tipo 15.3: 200; Tipo 15.4: 201-204; 

Tipo 15.5: 205-206) 
 
 O subtipo 15.1 é constituído por máscara masculina com os cabelos em relevo, encaracolados ou 
ondulados, tipo “Osíris levantando”. No subtipo 15.2, o cabelo é preto e liso com uma coroa de folhas sobre a 
cabeça. No tipo 15.3, o cabelo é formado por estrias e ele veste uma túnica com clavi. O suporte da cabeça é 
decorado com elementos iconográficos egípcios. Guirlanda de pétalas de rosa e folhas na mão. A máscara          
(n. 200) é de Tuna el-Gebel e data do século II d.C.. O subtipo 15.4 é formado por máscaras de crianças. No 
geral, os cabelos são curtos e pretos. Guirlanda de flores na mão. Uma delas data do século III d.C. e provém 
da cidade de Antinoópolis (n. 201). Já o subtipo seguinte, 15.5, é constituído por máscaras de homens de 
cabelos lisos e escuros, barba e bigode, cuja cabeça está apoiada em um suporte com cenas de iconografia 
egípcia. Túnica branca e ramo de folhas ou flores em uma das mãos.  
 
Tipo 15.1 
 
 
195. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do tórax 
Dimensões:  
Localização atual:  Myers Museum, Eton College, Windsor 
Número de inventário: 1284 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
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Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 53, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos pretos provavelmente 
incrustados. Nariz largo, lábios carnudos.  Cabelo em relevo, encaracolado. Usa um manto sobre os ombros. 
Observações: 
 
196. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do tórax; pigmentação sobre a 
face 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário: A.F. 6506 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 53, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. Leve barba em relevo contornando a face.  
Cabelo em relevo, encaracolado. Usa um manto sobre os ombros.  
Observações: 
 
197. Máscara de gesso   
  
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço (?) 
Dimensões:  
Localização atual:  Kunsthistorisches  Museum, Wien 
Número de inventário: 8261 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 53, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas.  Olhos pretos provavelmente 
incrustados. Nariz largo, lábios carnudos entreabertos em um leve sorriso.  Cabelo em relevo, ondulado.   
Observações: 
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Tipo 15.2 
 
198. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões: altura - 24 cm 
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação:  
Sexo: masculino  
Período:  
Data:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição:  
Fonte bibliográfica: TAYLOR, J. (1994)  “Mask in Ancient Egypt”, p. 189, fig. 133 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintada e dourada representando um homem. Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Cílios “estrelados”. Nariz pequeno, lábios finos. Cabelos lisos e pretos. Porta sobre a cabeça uma 
coroa de folhas (louro ou oliveira?). Ao lado do pescoço, sobre a túnica usa um grande medalhão dourado.  
Observações: 
 
199. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do tórax 
Dimensões:  
Localização atual:  Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles 
Número de inventário: E. 1093 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 54, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas finas. Grandes olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Cílios longos. Nariz grande, lábios pequenos. Cabelos pretos formados por 
estrias em relevo. Tem sobre a cabeça uma pequena faixa que segura, na lateral do cabelo, folhas (louro ou 
oliveira?).   
Observações: 
 
Tipo 15.3 
 
200. Máscara de gesso   
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: algumas partes da pintura se perderam, 
principalmente do cabelo e da coroa e fendas foram abertas no topo e na base 
da coroa. 
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Dimensões: altura  - 32 cm,  largura (base) - 28 cm, comprimento - 55 cm  
Localização atual: Metropolitan Museum of Art, New York 
Número de inventário: 12.182.46 
Documentação: 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: 140-90 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art ; Routledge, 2000, pp. 138-139, fig. 91.   
Referências bibliográficas: PARLASCA, K.  Mumienporträits, 92, 120, pr. 3.3; GRIMM, G. 
Mumienmasken, 102 n° 6.  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Sobrancelhas pintadas com traços retos e curtos. 
Cílios  “estrelados”. Olhos incrustados,  pupilas e  íris de vidro. Nariz longo, lábios pequenos, pintados de 
rosa, com um leve sorriso. Queixo pequeno e proeminente. Cabelo preto penteado em finos fios, marcados 
por estrias. Veste uma túnica branca com  clavi pintados de rosa e usa também um manto branco. A mão 
direita segura uma guirlanda de pétalas de rosa e folhas.  A esquerda está apoiada aberta sobre o peito. As 
mãos também foram pintadas de rosa. As unhas são brancas e a pele tem um tom rosado de terracota. A 
cabeça está apoiada em um suporte que contém cenas egípcias. Na parte lateral do pescoço, de cada lado da 
máscara, há três uraei pintados sobre um fundo verde. Na parte posterior da cabeça, separada da anterior por 
uma faixa está Rê-Horakhty em forma de falcão, flanqueado por dois filhos de Hórus mumiformes, 
Qebehsenuef (representando o Oeste) e Duamutef (representando o Leste). 
Observações:  
 
Tipo 15.4 
 
201. Máscara de gesso  
 
Material: gesso pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 25 cm; largura - 50 cm. 
Localização atual: Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: E. 12379 
Documentação: proveniente das escavações de Albert Gayet em Antinoópolis. 
Antiga coleção Guimet. 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: aproximadamente entre 220-250 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Antinoópolis 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 56, fig. 1. 
Referências bibliográficas: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 135, 
fig. 83 ; L’Égypte Romaine, l’autre Égypte, p. 152, fig. 172. 
Descrição: máscara de gesso representando um menino.  Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos grandes e 
pretos. Nariz largo, lábios pintados. Cabelo curto e escuro. Usa uma túnica branca com clavi púrpuras. 
Segura, na mão esquerda, um rolo de papiro e, na direita, uma guirlanda de pétalas de rosa.  
Observações:   
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202. Máscara de Herakleon 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: peitoral fragmentado 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: C.G. 33154 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 58, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um menino. Sobrancelhas e olhos pretos. Nariz e lábios 
pequenos. Covinha no queixo. Pescoço marcado por dois círculos. Cabelos curtos e lisos pintados de preto 
(?). Usa uma túnica branca com clavi escuros. Na sua mão direita, fragmentada, segura um pequeno pássaro. 
Na mão esquerda,  segura uma guirlanda de pétalas de rosa.  
Observações:  
 
203. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do tórax 
Dimensões:  
Localização atual:  Art Museum, Seattle 
Número de inventário: Cs. 11.4 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 58, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um menino. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos. Nariz 
e boca pequenos. Covinha no queixo.  Cabelo em relevo, ondulado.  
Observações: 
 
204. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: analisada por Grimm no antigo comércio de artes de Londres 
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Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 58, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um menino. Olhos grandes. Nariz e boca pequenos.  Cabelos 
finos e lisos, formado por pequenos sulcos.  
Observações: Máscara com características bem infantis. Sem vestígios de pintura.  
 
Tipo 15.5 
 
205. Máscara de gesso e madeira estucada 
 
Material: madeira de figueira estucada e pintada; gesso pintado 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 51 cm; largura - 16,5 cm; comprimento - 72 cm. 
Localização atual: Musée du Louvre, Paris   
Número de inventário: E 12170 
Documentação: escavações da IFAO em Tuna el-Gebel, 1904-1905  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: início do século III d.C.  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel  
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R. Portraits de l’Égypte Romaine, p. 86, fig.43.  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem.  Sobrancelha bem arqueada e com contornos pretos 
bem definidos. Olhos grandes e pretos. Cílios longos. Nariz largo, lábios finos com um leve sorriso. O cabelo 
é liso e se une à barba, que contorna a sua face. O cabelo, a barba e o bigode são acinzentados, fato que dá 
uma aparência grisalha ao indivíduo. Sobre a cabeça porta uma coroa de folhas douradas, provavelmente de 
mirto. Veste uma túnica branca de mangas longas e um manto vermelho. As mãos são em relevo. A esquerda 
está aberta e, a direita segura um ramo de folhas. Anel no dedo mínimo da mão esquerda. Na lateral sob a 
máscara há cenas tiradas da iconografia egípcia. Osíris é acompanhado por Ísis e Néftis e pelos quatro filhos 
de Hórus. Nas cenas visíveis estão representados uma figura feminina, talvez Ísis ou Néftis e dois filhos de 
Hórus, Duamutef, com cabeça de chacal e Imsety, com cabeça humana.  
Observações:  
  
206. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: E. 12177 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
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Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 31, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintada representando um homem. Sobrancelhas e olhos pretos. Fina barba 
preta contornando a face. Nariz grande, lábios carnudos. Cabelos pretos. Ele veste uma túnica branca com 
clavi escuros e um manto que cobre suas costas. A mão esquerda está apoiada aberta sobre o corpo e a direita 
segura uma guirlanda de pétalas de rosa. Anel no dedo mínimo da mão esquerda.  
Observações:  
 
 
TIPO 16 (ns. 207-241) 
 

Máscaras de gesso femininas. Cabelos escuros dispostos em mechas espiraladas que caem sobre o 
pescoço. As mechas em espiral podem estar dispostas sobre a fronte formando várias camadas sobrepostas 
(ex.: 221). Outras máscaras apresentam o cabelo em ondulação com uma fileira de mechas em caracol 
adornando a fronte (ex.: 225). Algumas máscaras trazem uma coroa de flores sobre a cabeça. Os lábios 
podem esboçar um leve sorriso. Quando inteiras, vestem túnica com clavi e as mãos são colocadas abertas 
sobre o corpo. Os lugares de procedência variam entre o Fayum (Senofar), Médio Egito (Tuna el-Gebel, 
Antinoópolis e Meir) e Heliópolis (Baixo Egito). A maior parte pertence ao Médio Egito e a datação se situa 
entre os séculos I e II d.C.. Provavelmente este tipo data do início do século II d.C.. 
 
 
207. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço e na extremidade 
inferior direita 
Dimensões:  
Localização atual:  Ägyptisches Museum, Berlin  
Número de inventário: 12443  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 70, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz grande, lábios pequenos com um leve sorriso. Cabelos escuros dispostos em mechas 
espiraladas que caem sobre o pescoço. Coroa de flores sobre a cabeça. Brincos nas orelhas.  
Observações: 
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208. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada. Somente conservada a face e 
parte da cabeça  
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário:  4/5.34/1 (F 8032) 
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Senofar 
Região: Fayum 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 10, fig. 2 
Referências bibliográficas: 
Descrição: máscara de cartonagem provavelmente dourada representando uma mulher. Sobrancelhas pretas, 
bem delineadas. Grandes olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelos 
dispostos em mechas encaracoladas. Coroa  de flores sobre a cabeça. Brincos  nas orelhas.  
Observações: 
 
 
209. Máscara de gesso  
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço  
Dimensões:  
Localização atual: Cummer Gallery of Art, Jacksonville  
Número de inventário: AG 72.9 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 66, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas e pretas, bem delineadas. Olhos 
pretos. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos longos e escuros, repartidos ao meio,  caem 
sobre os ombros em mechas espiraladas. Uma fileira de pequenas mechas em espiral forma sua franja. Coroa 
de flores sobre a cabeça. Brincos nas orelhas.  
Observações:  
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210. Máscara de gesso   
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada nas laterais e na parte posterior 
Dimensões:  
Localização atual:  Kunsthistorisches Museum, Wien  
Número de inventário: 8513  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 67, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos grandes e 
pretos. Nariz retilíneo, lábios pequenos. Covinha no queixo. Os cabelos escuros caem em mechas espiraladas 
sobre os ombros. Usa uma franja composta por duas fileiras de mechas em espiral. Coroa de flores sobre a 
cabeça. Usa uma túnica com clavi escuros. Ambas as mãos estão apoiadas abertas sobre o corpo. Anéis nos 
dedos, braceletes em forma de serpente nos pulsos. Colar sobre o pescoço formado por uma fileira de uraeus.   
Observações: 
 
 
211. Máscara de gesso   
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do tórax 
Dimensões:  
Localização atual:    
Número de inventário:   
Documentação: proveniente da antiga coleção de Theodor Graf 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 70, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas finas e pretas, bem 
delineadas. Olhos pretos. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. Os cabelos estão dispostos em 
mechas espiraladas que caem sobre os ombros. Coroa de flores sobre a cabeça. Brincos nas orelhas. Colar 
sobre o pescoço.  
Observações: 
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212. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée d’Art et d’Histoire, Genf  
Número de inventário: 13744  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 70, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
grandes e pretos. Nariz reto, lábios pequenos com um leve sorriso. Cabelos divididos em mechas em forma 
de espiral.  
Observações: 
 
 
213. Máscara  de gesso  
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço  
Dimensões:  
Localização atual: British Museum, London  
Número de inventário: 29477 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Meir (?) 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 71, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas e pretas, bem delineadas. Olhos 
pretos. Nariz longo, lábios pequenos com um leve sorriso. Cabelos escuros repartidos em três fileiras de 
mechas espiraladas sobre a fronte. Uma mecha em espiral desce pelo pescoço nas duas laterais. Coroa de 
flores sobre a cabeça. Longos brincos nas orelhas. Marcas de dobras no pescoço.  
Observações:  
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214. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada nas laterais e na parte posterior  
Dimensões:  
Localização atual:  Ägyptisches Museum, Berlin  
Número de inventário: 12432  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 67, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e pretas.  Grandes olhos 
pretos. Nariz triangular, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos formados por mechas em espiral. Uma 
mecha cai sobre seu pescoço, de cada lado da face. Coroa de flores sobre a cabeça. Usa uma túnica com clavi 
escuros. Ambas as mãos estão  colocadas abertas sobre o corpo. Braceletes nos pulsos. Anéis nos dedos.   
Observações: 
 
215. Máscara de gesso  
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: quebrada atrás da cabeça. Poucos traços de pintura sobre a 
face. 
Dimensões: altura 34,5cm,  largura - 20 cm, espessura - 28 cm.  
Localização atual: British Museum, London 
Número de inventário: EA 29477 
Documentação: adquirida em 1897  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: c. 100-120 d.C. 
Dinastia: Antonina (Trajano-Adriano) 
Imperador: 
Procedência: provavelmente de Meir 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art;  Routledge, 2000, p. 136,  fig.88.   
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas bem delineadas, pretas. Pupila e íris  
pintadas de preto e marrom. Pele coberta com uma tonalidade rosa-marrom, sugerindo uma aparência de 
carne. Nariz com anéis de Vênus.  Lábios carnudos. Cabelos pretos dispostos em três fileiras de mechas em 
espiral. Sobre a cabeça uma coroa de botões de rosa. Abaixo do pescoço há vestígios de uma túnica 
vermelha. Brincos nas orelhas. As jóias são pintadas em uma tonalidade amarelo-ocre. Marcas de dobras de 
pele sobre o pescoço. 
Observações:  
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216. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Roemer-Pelizaeus Museum, Hildesheim  
Número de inventário: 573  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 71, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas e pretas, bem delineadas. Olhos 
pretos. Nariz retilíneo, lábios pequenos com um leve sorriso. Cabelos escuros dispostos em três fileiras de 
mechas espiraladas sobre a fronte, que caem na lateral do pescoço. Coroa (de flores?) sobre a cabeça. Brincos 
nas orelhas. Colar sobre o pescoço.  
Observações: 
 
217. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; nariz fragmentado; 
pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  Kunsthistorisches Museum, Wien  
Número de inventário: 8514  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 71, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos sem vestígios de 
pintura. Nariz largo, lábios pequenos. Covinha no queixo. Cabelos escuros dispostos em duas fileiras de 
mechas espiraladas sobre a fronte, que caem na lateral do pescoço. Coroa de flores sobre a cabeça. Brincos 
nas orelhas. 
Observações: 
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218. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33185  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 70, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas pretas e finas, bem 
delineadas. Grandes olhos pretos. Nariz grande, lábios com um leve sorriso. Cabelos escuros dispostos em 
mechas espiraladas que caem sobre o pescoço. Coroa de flores sobre a cabeça.  
Observações: 
 
219. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:    
Número de inventário:  
Documentação: proveniente da antiga coleção P. Philip 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 71, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Vestígios de pintura preta sobre as 
sobrancelhas e sobre os olhos. Nariz largo, lábios pequenos. Cabelos estão dispostos em duas fileiras de 
mechas espiraladas sobre a fronte, que caem sobre o pescoço. Coroa de flores sobre a cabeça.  
Observações: 
 
220. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  The National Museum, Copenhagen  
Número de inventário:  4993 
Documentação:  
Sexo: feminino 
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Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 76, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas com vestígio de pintura preta. 
Grandes olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Na parte 
frontal da cabeça, os cabelos estão dispostos em mechas em forma de espiral. São cinco camadas que cobrem  
a fronte e caem na lateral da face. O restante do cabelo provavelmente está preso, atrás da cabeça, por um 
coque. Coroa de flores sobre a cabeça. Brincos nas orelhas (?). 
Observações: 
 
221. Máscara de gesso  
 
Material: gesso dourado 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões: altura - 25 cm; largura - 16 cm; espessura - 16,5 cm 
Localização atual:  Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon 
Número de inventário:  II 1281 
Documentação: adquirida em 1835 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: c. 100-120 d.C.  
Dinastia: Antonina 
Imperador: Trajano-Adriano 
Procedência: Heliópolis  
Região: Baixo Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Aubert, M.F.; Cortopassi, R. Portraits de l’Égypte Romaine, p. 42, cat. 7. 
Referências bibliográficas: L’Égypte Romaine, l’autre Égypte, p. 152 fig. 173.  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas das sobrancelhas. Grandes 
olhos incrustados com pasta de vidro preta (íris) com um fundo branco, contornados por uma linha azul. 
Nariz triangular, lábios carnudos. Na parte frontal da cabeça, cabelos dispostos em mechas em forma de 
espiral, em um total de cinco camadas, que cobrem a fronte e caem na lateral da face. O restante do cabelo 
está preso, atrás da cabeça, por um coque.   
Observações:  
 
222. Máscara de gesso  
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: bordas lascadas. Foi unida na parte do pescoço, que 
provavelmente era de madeira; pintura gasta. 
Dimensões: altura - 20 cm,  largura - 19 cm  
Localização atual: Ägyptologisches Institut der Universität, Heidelberg  
Número de inventário: 7 
Documentação: adquirida em 1912 no Cairo por Borchardt do comerciante 
Michel Casira. 
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: 110-120 d.C. 
Dinastia:  
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Imperador: 
Procedência: provavelmente Tuna el-Gebel  
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art; Routledge, 2000, pp. 135-136, fig. 87.   
Referências bibliográficas: GRIMM, G. Mumienmasken, p. 169, pr. 77, 1.2 
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos sem vestígios de 
pintura. Nariz retilíneo, lábios finos. Covinha no queixo. Cabelos dispostos em três camadas de mechas em 
espiral. A parte posterior do penteado é formada por uma trança presa atrás da cabeça com um alfinete.  
Observações: 
 
223. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; pintura gasta  
Dimensões:  
Localização atual: Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon  
Número de inventário: A.F. 801 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Antinoópolis 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 69, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas finas. 
Olhos sem vestígios de pintura. Nariz largo, lábios finos com um leve sorriso. Covinha no queixo. Marcas de 
dobras de pele no pescoço. Cabelos dispostos em mechas espiraladas, que caem sobre o pescoço. Coroa de 
flores sobre a cabeça. Brincos nas orelhas. 
Observações:  
 
224. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Württembergisches Landesmuseum  
Antikensammlung, Stuttgart  
Número de inventário: 1.52  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 66, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
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Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas e pretas, bem delineadas. Olhos 
pretos. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos dispostos em mechas espiraladas, que caem 
sobre o pescoço. Coroa de flores sobre a cabeça.  
Observações:  
 
225. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: E. 21402  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 65, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos sem vestígios de 
pintura. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos dispostos em mechas espiraladas, que caem 
sobre os ombros. Sobre a fronte, uma fileira de mechas em caracol. Coroa de flores sobre a cabeça.  
Observações: 
 
226. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do tórax  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33187 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 65, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
com vestígio de pintura preta. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos longos repartidos ao 
meio, que caem sobre os ombros em mechas espiraladas. Sobre a fronte, uma franja formada por uma fileira 
de mechas em caracol. Coroa de flores sobre a cabeça.  
Observações:  
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227. Máscara de gesso   
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do tórax 
Dimensões:  
Localização atual: City Museum of Ancient Art, Haifa   
Número de inventário: 5102 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 68, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e pretas, bem delineadas. 
Olhos pretos com contornos acentuados e cílios estrelados, também pretos. Nariz pequeno, lábios finos. 
Cabelos escuros caem em mechas espiraladas sobre o pescoço. Franja formada por uma fileira de mechas em  
espiral. Coroa de flores sobre a cabeça. Colar no pescoço formado por contas e um crescente lunar. 
Observações: 
 
 
228. Máscara de gesso   
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  Museum of Fine Arts, Boston  
Número de inventário: 54.638  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 68, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos sem vestígios de 
pintura. Nariz grande, lábios com um leve sorriso. Os cabelos caem em mechas espiraladas sobre o pescoço. 
Franja sobre a fronte formada por uma fileira de pequenas mechas em espiral. Coroa de flores sobre a cabeça. 
Brincos nas orelhas. 
Observações: 
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229. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:    
Número de inventário:   
Documentação: proveniente da antiga coleção G. Dattari 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 68, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas e olhos com traços de 
pintura preta.  Nariz grande, lábios finos. Cabelos ondulados. Franja formada por uma fileira de mechas em 
espiral. Coroa de flores sobre a cabeça.  
Observações: 
 
230. Máscara de gesso  
 
Material: gesso pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço  
Dimensões: altura - 20 cm; largura - 16 cm. 
Localização atual: Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: E. 12048 
Documentação: proveniente das escavações da IFAO em Tuna el-Gebel, 
1902-1903. 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 64, fig. 3. 
Referências bibliográficas: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 119 
fig. 69. 
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas finas, pretas e bem 
delineadas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz largo, lábios carnudos com um leve sorriso. Os 
cabelos ondulados, repartidos ao meio, caem atrás das orelhas até o pescoço. Franja composta por uma fileira 
de mechas em caracol. Coroa de flores sobre a cabeça.  
Observações:  
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231. Máscara de gesso   
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; nariz danificado; 
pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  Metropolitan Museum, New York  
Número de inventário: 00.2.35  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 69, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
sem vestígios de pintura. Nariz reto, lábios finos. Cabelos dispostos em mechas espiraladas que caem sobre o 
pescoço. Coroa de flores sobre a cabeça. Colar sobre o pescoço.  
Observações: 
 
 
232. Máscara de gesso   
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Badisches Landesmuseum, Karlsruhe 
Número de inventário: H. 1095(?)  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 69, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas finas. Grandes olhos 
pretos. Nariz largo, lábios finos com um leve sorriso. Marcas de dobras de pele no pescoço. Cabelos  
dispostos em mechas espiraladas que caem sobre o pescoço. Coroa de flores sobre a cabeça.  
Observações: 
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233. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do tórax 
Dimensões:  
Localização atual:  Württembergisches Landesmuseum Antikensammlung, Stuttgart 
Número de inventário: 1.51  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 63, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos sem vestígios de 
pintura. Nariz grande, lábios carnudos. Os cabelos escuros e ondulados caem sobre os ombros em mechas 
espiraladas. Coroa de flores sobre a cabeça (?). 
Observações: 
 
234. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33193  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 64, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos e 
cílios pretos estrelados. Nariz longo,lábios finos com um leve sorriso. Os cabelos escuros e ondulados, 
repartidos ao meio, caem em mechas espiraladas sobre os ombros. Brincos nas orelhas.   
Observações: 
 
235. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; pintura gasta 
Dimensões: altura - 27 cm 
Localização atual:  Musée d’Archéologie Méditerranée, Marseille  
Número de inventário: 5327  
Documentação: comprada no Cairo 
Sexo: feminino 
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Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 64, fig. 4. 
Referências bibliográficas: L’Égypte Romaine, l’autre Égypte, p. 154, fig. 175. 
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos sem vestígios de 
pintura. Nariz longo, lábios finos com um leve sorriso. Os cabelos ondulados, repartidos ao meio, caem em 
mechas espiraladas sobre os ombros. Uma fileira de mechas em caracol contorna a fronte. Brincos nas 
orelhas. Apresenta dobras de pele sobre o pescoço. 
Observações:  
 
236. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Staatliche Kunstsammlungen, Kassel  
Número de inventário: Ae. 51  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 65, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas finas pintadas de 
preto. Olhos pretos. Nariz grande, lábios carnudos com um leve sorriso. Os cabelos ondulados, repartidos ao 
meio, caem em mechas espiraladas sobre o pescoço. Sobre a fronte, uma fileira de mechas em caracol. Coroa 
de flores sobre a cabeça (?). 
Observações: 
 
237. Máscara de gesso  
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: quebrada sob o queixo, policromia perdida, com 
exceção da área dos lábios.  
Dimensões: altura - 24,5 cm,  largura - 18 cm  
Localização atual: Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: E 27152 
Documentação: legada por Albert Marquet, 1976. 
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. I  d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região:  
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Inscrição:   
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art ; Routledge, 2000, pp. 134-135, fig. 86.   
Referências bibliográficas: Aubert e Cortopassi (1998), 141 nº 86. 
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas finas e pretas. Os olhos 
são preenchidos com vidro incrustado, branco e preto. Nariz grande, lábios com um pequeno sorriso. 
Covinha no queixo. Os cabelos ondulados caem em mechas espiraladas sobre o pescoço. Sobre a fronte, uma 
fileira de mechas em caracol. Brincos nas orelhas.   
Observações:  
 
238. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço e na lateral direita do 
mesmo; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33189  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 65, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
sem vestígio de pintura. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos ondulados. Franja em forma 
de uma fileira de mechas em caracol. Dobras de pele sobre o pescoço. 
Observações: 
 
239. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo   
Número de inventário: F 7190  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 69, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas finas marcadas sobre 
a face. Olhos que perderam a pintura ou a incrustação. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelos dispostos em 
mechas espiraladas, que caem sobre a fronte.  
Observações:  
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240. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  Kestner-Museum, Hanover  
Número de inventário: 1963,36  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 72, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
que perderam a pintura. Nariz grande, lábios pequenos. Covinha no queixo. Cabelos dispostos em mechas 
espiraladas, que caem sobre o pescoço. Coroa de flores sobre a cabeça (?). 
Observações: 
 
241. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Staatliche Kunstsammlungen Antikenabteilung, Dresden 
Número de inventário: 1526  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 72, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos. Nariz 
longo, lábios pequenos com um leve sorriso. Cabelos dispostos em mechas espiraladas, que descem pela  
face. Coroa de flores sobre a cabeça (?).   
Observações: 
 
TIPO 17 (ns. 242-254) 
 
 O tipo 17 é constituído por máscaras femininas de gesso, cujos cabelos são encaracolados, podendo 
estar superpostos em penteados elaborados, sendo amarrados, atrás da cabeça, por um coque. Algumas 
máscaras trazem coroas de flores sobre a cabeça. Uma delas tem o cabelo solto caindo em caracóis sobre os 
ombros (n. 254). Elas são provenientes do Médio Egito (Antinoópolis e de Tuna el-Gebel).  
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242. Máscara de gesso   
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; faltam os  olhos que, 
provavelmente, eram incrustados 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário:  A.F. 6694 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 78, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas em arco. Olhos sem 
vestígios de pintura. Nariz longo, lábios finos. Cabelos dispostos em mechas encaracoladas que, 
provavelmente, formavam um coque na parte posterior da cabeça.  
Observações: 
 
 
243. Máscara de gesso 
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; olhos deteriorados  
Dimensões:  
Localização atual: Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: E. 21397 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Antinoopolis 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 78, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas com traços de pintura preta. 
Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz reto, lábios largos e finos com um leve sorriso. Cabelos  
dispostos em mechas encaracoladas e, provavelmente, presos por um coque na parte posterior da cabeça. 
Uma mecha em espiral cai sobre a face, de cada lado da cabeça.  
Observações:  
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244. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário:  A.F. 6686 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 78, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos sem vestígio de 
pintura. Nariz reto, lábios finos. Marcas acentuadas na face. Cabelos dispostos em mechas em forma de 
caracol e, provavelmente,  presos por um coque na parte posterior da cabeça.   
Observações: 
 
245. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: J.E. 46739 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 78, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas com traços de pintura preta. 
Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz longo, lábios finos com um leve sorriso. Os cabelos formam 
uma fileira de mechas encaracoladas sobre a fronte e estão presos por um coque atrás da cabeça.  
Observações:  
 
246. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: F 7188 
Documentação:  
Sexo: feminino 
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Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 75, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas com traços de pintura preta. 
Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios pequenos. Cabelos dispostos em mechas 
encaracoladas e presos por um coque atrás da cabeça.  
Observações:  
 
247. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; parte posterior da 
cabeça fragmentada; pintura  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: F 7200 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 74, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas de sobrancelhas. Olhos pretos. Nariz 
grande, lábios finos. Cabelos, em forma de mechas encaracoladas, repartidos ao meio e presos por um coque 
atrás da cabeça.  
Observações:  
 
248. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; falta o olho direito  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33181 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 75, fig. 4. 
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Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas de sobrancelhas  em traços finos. Olho 
esquerdo preto, provavelmente incrustado. Nariz longo, lábios pequenos. Cabelos, divididos ao meio, 
dispostos em forma de mechas encaracoladas e presos por um coque atrás da cabeça. Brincos nas orelhas. 
Observações:  
 
249. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: J.E. 43997 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Antinoópolis 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 75, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas finas. Olhos 
amendoados e pretos, provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios pequenos. Cabelos dispostos em 
forma de mechas encaracoladas, formam um coque na parte posterior da cabeça.  
Observações:  
 
 
250. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Suez Museum, Suez  
Número de inventário:  153 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 75, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas de sobrancelhas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos, divididos ao meio,  
dispostos em mechas encaracoladas e presos por um coque atrás da cabeça.  
Observações: 
 
 
 
 



 126

251. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; apresenta 
rachaduras na área dos lábios e do queixo 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: E. 11863  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 73, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas de sobrancelhas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz reto, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos, divididos ao meio,  
dispostos em forma de mechas encaracoladas, formam mechas em espiral nas laterais. Coroa de flores sobre a 
cabeça. Na parte posterior da cabeça, no lado esquerdo, há um objeto não identificado, talvez parte de uma 
coroa. 
Observações: 
 
 
252. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Greco-romano, Alexandria  
Número de inventário: 24064  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 73, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
sem traços de pintura. Nariz reto, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos dispostos em forma de mechas 
encaracoladas. Marcas de dobras de pele sobre o pescoço.  
Observações: 
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253. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:    
Número de inventário:   
Documentação: coleção particular E. Ségrédakis 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 73, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelos dispostos em forma de mechas 
encaracoladas. Brincos nas orelhas. 
Observações: 
 
254. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário:  C.G. 33156 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 73, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas e pretas, bem delineadas. Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Cílios estrelados. Nariz largo, lábios finos. Brincos nas orelhas. Cabelos  
dispostos em forma de mechas encaracoladas, que caem sobre os ombros formando espirais.  
Observações: 
 
 
TIPO 18 (Tipo 18.1: 255-258; Tipo 18.2: 259-268) 
 
 No subtipo 18.1 as máscaras femininas apresentam os cabelos soltos e ondulados caindo sobre os 
ombros. No segundo subtipo (18.2) os cabelos ondulados estão presos, atrás da cabeça, por um coque. A 
maior parte das máscaras são provenientes da região do Médio Egito (Tuna el-Gebel e Antinoópolis) e datam 
dos séculos II-III d.C.. 
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Tipo 18.1 
 
255. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: J. E. 41018 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 61, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos Nariz 
retilíneo. Lábios finos. Covinha no queixo. Cabelos pretos e ondulados caindo por trás das orelhas sobre o 
pescoço.  
Observações:  
 
256. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: proveniente da antiga coleção Lady Meux 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 61, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara  de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas pretas. Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz triangular, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos longos e ondulados, repartidos ao 
meio, descem até o pescoço passando por trás da orelha.  
Observações: 
 
257. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:   
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Número de inventário:  
Documentação: proveniente da antiga coleção de Theodor Graf 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 61, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas e olhos pretos. Nariz grande, lábios 
finos. O cabelo liso desce pelo pescoço passando por trás da orelha. Franja disposta em mechas sobre a 
fronte.  
Observações: 
 
258. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; lateral direita 
fragmentada 
Dimensões:  
Localização atual:  Hispanic Society, New York 
Número de inventário: D 1227 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 61, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Cílios estrelados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos 
escuros, longos e ondulados, repartidos ao meio, descem sobre os ombros. Ela usa uma túnica escura, da qual 
é visível somente a borda decorada. 
Observações: 
 
Tipo 18.2 
 
259. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Hispanic Society, New York 
Número de inventário:  D 1226 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
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Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 91, fig. 3.4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas das sobrancelhas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos ondulados, repartidos 
ao meio, presos atrás da cabeça por um coque. Uma mecha em forma de espiral cai de cada lado da face. 
Sobre o pescoço, uma gargantilha com um pendente em forma de crescente lunar. Vestígio de sua túnica 
escura.  
Observações: 
 
260. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada na região do pescoço; manchas sobre o rosto 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Greco-romano de Alexandria, Alexandria 
Número de inventário:  21631 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 88, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas de sobrancelhas sobre a face. 
Olhos pretos amendoados, provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios finos. Cabelos ondulados, 
repartidos  ao meio, presos, provavelmente, por um coque atrás da cabeça.  
Observações: 
 
261. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; uma parte de seu cabelo, 
do lado esquerdo, está fragmentada  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário:  J.E. 51434 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 84, fig. 3. 
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Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas das sobrancelhas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados.  Nariz grande, lábios finos.  O cabelo, repartido ao meio, provavelmente está 
preso por um coque atrás da cabeça. Vestígio de sua túnica escura abaixo do pescoço. 
Observações:  
 
262. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do 
pescoço; apresenta algumas manchas sobre a face 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio, Cairo  
Número de inventário:  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 88, fig. 3.4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas finas com traços de 
pintura preta. Olhos pretos amendoados, provavelmente incrustados. Nariz longo, lábios finos. Cabelos 
ondulados, repartidos ao meio, presos atrás da cabeça por um coque.  
Observações:  
 
263. Máscara de gesso   
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: restaurações recentes removeram camadas de gesso que 
foram inseridas em época moderna, principalmente do lado direito do crânio. A 
policromia da máscara está bem preservada. 
Dimensões: altura 34 cm,  largura - 26 cm, comprimento - 62 cm  
Localização atual: Musée du Louvre, Paris. 
Número de inventário: E 21360 
Documentação: escavação de Gayet  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: 190-220 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Antinoópolis 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art ; Routledge, 2000, p. 140, fig. 92.   
Referências bibliográficas:  GRIMM, G. Mumienmasken, p. 170, pr. 95,1; AUBERT, M.F.; 
CORTOPASSI, R., 1998, p. 84, cat. 42.   
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
pintados com uma depressão no gesso para indicar a pupila. Nariz retilíneo, lábios finos. Covinha no queixo. 
Cabelos repartidos ao meio, formam, atrás da cabeça, uma trança que é presa em um coque por um alfinete. 
Ela usa uma túnica azul com clavi púrpuras. Manto sobre os ombros. Este é decorado com um motivo em L.  
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Suas mãos estão postas abertas sobre o ventre. A mão direita segura uma coroa de pétalas de rosa; a 
esquerda, hastes de trigo e de papoula douradas. Anéis nos dedos. Braceletes nos pulsos. Brincos nas orelhas 
em forma de cachos de uva. Três correntes e um colar de contas com três pendentes adornam o pescoço. 
Atrás da cabeça, sobre o suporte (imagem não disponível), ela é representada como Osíris com as mãos 
cruzadas sobre o peito, com os atributos do deus. Do outro lado do corpo mumiforme do deus há um 
retângulo sugerindo uma estela ou uma etiqueta com algumas letras, talvez em grego. Parte de uma serpente 
preta está preservada à esquerda, a da direita foi quase completamente apagada. 
Observações:  
 
264. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada na região do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário:  A.F. 6702 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 88, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas as sobrancelhas. Olhos pretos 
amendoados, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelos ondulados, repartidos  ao 
meio, provavelmente presos por um coque atrás da cabeça.  
Observações: 
 
265. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Mellawi Museum, Mellawi  
Número de inventário: 132 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 91, fig. 1.2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher.  Rosto oval. Marcas das sobrancelhas.  Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelos ondulados, repartidos ao meio,  
presos atrás da cabeça por um coque. Uma mecha em espiral cai de cada lado da cabeça.  
Observações:  
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266. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada na região 
do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário:  A. F. 2129 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 90, fig. 3-4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas finas, longas e pretas. 
Olhos pretos, provavelmente incrustados. Cílios longos. Nariz longo, lábios largos com um leve sorriso. 
Cabelo ondulado preso por um coque atrás da cabeça. 
Observações: 
 
 
267. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; faltam os olhos 
Dimensões:  
Localização atual:  Museo Archeologico, Firenze  
Número de inventário:  2408 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 79, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas e pretas. Nariz longo e afilado. 
Nariz afilado, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos, repartidos ao meio, formados por estrias e , 
provavelmente,  presos atrás da cabeça por um coque.   
Observações: 
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268. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: modelada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; extremidades laterais 
fragmentadas 
Dimensões:  
Localização atual:  Museum of Fine Arts, Boston 
Número de inventário: 58.1196 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 62, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos. Nariz 
grande, lábios finos. Marcas de sulcos na face. Cabelo repartido ao meio, formado por estrias. 
Provavelmente, está preso atrás da cabeça por um coque. 
Observações: máscara modelada, cujas características físicas são acentuadas. Segundo Grimm, trata-se de 
um retrato. Os vincos na face indicam que se trata de uma máscara de mulher idosa. 
 
TIPO 19 (Tipo 19.1: 269-272; Tipo 19.2: 273-289; Tipo 19.3: 290-295) 
 
 O subtipo 19.1 é constituído por máscaras femininas com os cabelos ondulados repartidos ao meio,  
puxados para trás e atados, atrás da cabeça, por um coque. Uma pequena mecha em espiral cai na lateral de 
sua fronte. O segundo subtipo (19.2) é semelhante ao primeiro. Mas apresenta várias mechas na lateral da 
cabeça. No subtipo 19.3 as mulheres trazem os cabelos puxados para trás, os quais estão amarrados, atrás da 
cabeça, por um coque. Estas máscaras datam do século II d.C. e pertencem à região do Médio Egito  (Tuna 
el-Gebel e Antinoópolis). 
 
Tipo 19.1 
 
269. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Liebieghaus Museum, Frankfurt  
Número de inventário: M. 456 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 89, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
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Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Linha da sobrancelha bem acentuada 
unindo-se com o nariz. Olhos pretos amendoados, provavelmente incrustados. Nariz reto, lábios finos com 
um leve sorriso. Covinha no queixo.  Cabelos ondulados, repartidos ao meio, provavelmente, presos atrás da 
cabeça por um coque.  
Observações:  
 
270. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:   
Documentação: proveniente da antiga coleção F. Cailliaud 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 90, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas das sobrancelhas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Covinha no queixo. Cabelo, formado por estrias  
repartido ao meio e preso atrás da cabeça por um coque. Uma pequena mecha em espiral cai na lateral  do 
rosto.  
Observações: cf. E.F. Jomard, Voyage à l’Oasis de Thèbes par F.  Cailliaud. Les Antiquités II (1862) Taf. 
44. 
 
271. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a  cabeça, cuja 
parte posterior está fragmentada 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée d’Art et d’Histoire, Genf 
Número de inventário:  13742 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 87, fig. 3.4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Covinha no queixo. Cabelos repartidos  ao 
meio e presos atrás da cabeça por um coque. Uma mecha em espiral pende de cada lado do rosto.  
Observações: 
 



 136

272. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Liebieghaus Museum, Frankfurt  
Número de inventário: M. 458 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 85, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz longo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos, repartidos ao meio, presos atrás da 
cabeça por um coque. Mechas em espiral caem na lateral do rosto.  
Observações:  
 
Tipo 19.2 
 
273. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Museo Barracco, Roma 
Número de inventário:  33 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 85, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos amendoados e 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz afilado, lábios finos. Cabelos, repartidos ao meio, provavelmente  
presos atrás da cabeça por um coque. Mechas em espiral caem sobre a fronte e na lateral do rosto. Vestígio, 
logo abaixo do pescoço, da parte superior da túnica.  
Observações: 
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274. Máscara de gesso  
 
Material: gesso pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões: altura - 31 cm; largura - 18 cm. 
Localização atual: Musée des Beaux-Arts, Lyon  
Número de inventário: E. 413-1 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: 120-150 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 118 fig. 68. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas das sobrancelhas finas e bem 
delineadas. Olhos incrustados com vidro branco e preto. Nariz fino, lábios finos com um leve sorriso. Seus 
cabelos ondulados estão repartidos ao meio e são puxados para trás por uma trança amarrada a um coque. 
Mechas em espiral caem sobre a sua fronte e na lateral do rosto.  
Observações:  
 
275. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Rijskmuseum van Oudheden, Leiden 
Número de inventário:  B.A. 220 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 93, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos sem vestígios de 
pintura. Nariz afilado, lábios carnudos. Cabelo, repartido ao meio, puxado para trás e preso no alto da cabeça 
com um coque. Uma fileira de mechas cobre sua fronte. Uma pequena faixa de cabelo trançado cruza a 
cabeça, enfeitando o penteado. Colar sobre o pescoço. Brincos nas orelhas.   
Observações: 
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276. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada na região do pescoço; olho esquerdo 
danificado 
Dimensões:  
Localização atual:  Roemer-Pelizaeus Museum, Hildesheim 
Número de inventário:  572 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 90, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Vestígios de pintura nas sobrancelhas. 
Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios finos. Cabelo, formado por estrias e preso 
atrás da cabeça por um coque. Uma fileira de mechas em forma de espiral cobre sua fronte.  
Observações: 
 
277. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões: altura - 32 cm 
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário:  26/3.44/2 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: 117-138 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: Adriano 
Procedência: provavelmente Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 85, fig. 2. 
Referências bibliográficas: Grimm, G. Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen Museum 
Kairo, p. 24, pr. 85, fig. 47. 
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas com vestígio de pintura 
preta. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz longo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos, 
repartidos ao meio, provavelmente, presos atrás da cabeça por um coque. Mechas em espiral caem sobre a  
fronte e na lateral do rosto. Uma parte da túnica é visível logo abaixo do pescoço.  
Observações: 
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278. Máscara de gesso   
 
Material: gesso pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões: altura - 16,5 cm; largura - 13,5 cm. 
Localização atual:  Musée Jacquemart-André, Paris 
Número de inventário: 682.2 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 117, fig. 66. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas das sobrancelhas. Seus olhos 
são incrustados com vidro branco e preto. Nariz fino, lábios finos com um leve sorriso.  Cabelos, repartidos 
ao meio, dispostos em duas tranças que formam um coque atrás da cabeça. Uma fileira de mechas em espiral 
cai sobre a  fronte. Uma longa mecha espiralada desce até à altura da orelha, de cada lado da face.  
Observações: 
 
 
279. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada, abaixo do 
pescoço e na parte posterior da cabeça; o lado esquerdo 
da face e a ponta do nariz estão danificados 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário:  26/3.44/1 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 86, fig. 2; 87 fig.1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas das sobrancelhas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz fino, lábios finos. Marcas de dobra de pele sobre o pescoço. Cabelos 
repartidos ao meio. Formam uma trança, atrás da cabeça, onde estão presos por um coque. Vestígio da parte 
superior da túnica abaixo do pescoço. 
Observações:  
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280. Máscara de cartonagem    
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões: altura - 28 cm 
Localização atual: Musée d’Archéologie Méditerranée, Marseille 
Número de inventário:  5325 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: L’Égypte Romaine, l’autre Égypte, p. 152, fig. 174.   
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas espessas 
pintadas de preto. Olhos pretos incrustados de vidro. Cílios pretos. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelos 
escuros, puxados para trás, unidos numa trança na parte posterior da cabeça, a qual está presa em um coque. 
Sua fronte é ornada por uma fileira de mechas encaracoladas.  
Observações: 
 
281. Máscara de gesso   
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 12 cm,  largura - 20,3 cm   
Localização atual: Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, Calais  
Número de inventário: 51.742 
Documentação: escavação de Gayet  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: 100-150 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Antinoópolis 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Aubert, M.F.; Cortopassi, R. Portraits de l’Égypte Romaine, p. 42 cat. 8. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintado com traços de douramento representando uma mulher. Marcas das 
sobrancelhas. Olhos provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelos são pintados de preto, 
repartidos ao meio e presos na parte posterior da cabeça por um coque.  
Observações: traços de douramento. 
 
282. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário:  
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Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 86, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas das sobrancelhas. Grandes 
olhos pretos incrustados. Nariz largo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos, repartidos ao meio, presos 
atrás da cabeça por um coque. Uma fileira de mechas em espiral cobre a fronte.  
Observações:  

  
283. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada na região do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: E 12053 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 86, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher.  Rosto oval. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
grandes e pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. Covinha no 
queixo. Cabelo repartido ao meio e preso atrás da cabeça por um coque. Algumas mechas caem sobre a  
fronte.  
Observações:  
 
284. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada na região do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Medelhavsmuseet, Stockholm 
Número de inventário:  946 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
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Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 87, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas finas, com vestígios de 
pintura preta. Olhos grandes, provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios carnudos. Maçãs do rosto 
salientes. Cabelos, repartidos ao meio, presos atrás da cabeça por um coque. Algumas mechas em espiral 
caem sobre a  fronte e na lateral  do rosto.   
Observações: 
 
285. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Gemeentemuseum, Den Haag 
Número de inventário:  OKANT 1804 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 84, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas pretas. Olhos incrustados 
de preto. Maçãs do rosto salientes. Nariz reto, lábios finos. Cabelos, repartidos ao meio, presos por um coque. 
Mechas em espiral caem sobre a fronte e na lateral do rosto.  
Observações: 
 
286. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Myers Museum, Eton College, Windsor 
Número de inventário: 1271 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 85, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
incrustados de preto com contorno também preto. Nariz fino, lábios finos. Maçãs do rosto salientes. Cabelos, 
repartidos ao meio, presos atrás da cabeça por um coque. Mechas em espiral caem sobre a fronte e na lateral  
do rosto.  
Observações: 
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287. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  The Robert H. Lowie Museum of Anthropology,  
University of California, Berkeley  
Número de inventário:  8-206 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 81, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
sem vestígios de pintura. Nariz pequeno, lábios carnudos com um leve sorriso. Maçãs do rosto salientes. 
Covinha sobre o queixo. Cabelo, preso com um coque, repartido ao meio. Mechas em espiral à altura das 
têmporas.  
Observações: 
 
 
288. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Liebieghaus Museum, Frankfurt 
Número de inventário: M. 452 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 106, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher.  Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
pretos, provavelmente  incrustados.  Nariz triangular, lábios carnudos.  Cabelos repartidos em mechas 
espiraladas feitas em relevo, presos atrás da cabeça por um coque. Três mechas em forma de espiral caem 
lateralmente, próximas à orelha direita. Colar sobre o pescoço. 
Observações: máscara vista de perfil 
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289. Máscara de gesso    
 
Material: gesso pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões: altura - 23 cm; largura - 15 cm. 
Localização atual:  Musée des Antiquités, Rouen 
Número de inventário: 2011 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: primeira metade do séc. II d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 117, fig. 65. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Os olhos, agora sem cor, 
foram originalmente desenhados no gesso. Nariz fino, lábios finos com um leve sorriso. Covinha no queixo. 
Cabelos, repartidos ao meio, presos atrás da cabeça por um coque. Uma fileira de mechas em espiral cai 
sobre a fronte. Na lateral do rosto, três fileiras de mechas espiraladas descem até à altura das orelhas. Brincos 
nas orelhas.  
Observações: 
 
Tipo 19.3 
 
290. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
 Localização atual:  Roemer-Pelizaeus Museum, Hildesheim 
Número de inventário:  1592 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 92, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas pretas e espessas.  Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz pequeno, lábios finos. Maçãs do rosto salientes. Cabelo puxado 
para trás e amarrado no alto da cabeça em um  coque.  
Observações: 
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291. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Greco-romano de Alexandria, Alexandria 
Número de inventário:  7384 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 93, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz pequeno, lábios finos. Cabelo escuro, preso no alto da cabeça por 
um coque.  
Observações: 
 
292. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Allard Pierson Museum, Amsterdam 
Número de inventário:  726 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 92, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz largo, lábios finos. Cabelo escuro, amarrado no alto da cabeça em 
um coque. Uma fileira de mechas cobre a fronte. Colar sobre o pescoço com um pendente redondo.   
Observações: 
 
293. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário:  J.E. 58502 
Documentação:  
Sexo: feminino 
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Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 81, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados.  Nariz largo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos puxados para o topo da 
cabeça, dispostos em um alto coque. Pequena e leve franja composta por fios lisos e finos. Vestígio do 
toucado que  cobria a parte posterior da cabeça. Marcas de dobras da pele sobre seu pescoço.  
Observações:  
 
294. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Mellawi Museum, Mellawi  
Número de inventário: 112 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 92, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas pretas e espessas.  Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz pequeno, lábios carnudos com um leve sorriso. Cabelos escuros,  
amarrados no alto da cabeça com um pequeno coque.  
Observações:  
 
295. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: E 21401 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Antinoópolis 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 92, fig. 4 
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Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher.  Rosto oval. Sobrancelhas finas e pretas. Grandes 
olhos pretos, provavelmente  incrustados. Nariz reto, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos puxados para 
trás e amarrados no alto da cabeça com um pequeno coque.  
Observações:  
 
TIPO 20 (Tipo 20.1: 296-298; Tipo 20.2: 299-311; Tipo 20.3: 312-314) 
 

No subtipo 20.1 as mulheres trazem os cabelos lisos repartidos ao meio e amarrados, atrás da 
cabeça, por um grande coque. Sobre a cabeça elas podem portar uma coroa de flores. É um tipo que aparece 
em Tuna el-Gebel. No subtipo 20.2, semelhante ao primeiro, um grande coque se sobressai no alto da cabeça. 
Estas máscaras são datadas do século II d.C. e têm como lugar de procedência Akhmin (Alto Egito) e Tuna 
el-Gebel (Médio Egito). No subtipo 20.3 os cabelos estão dispostos, sobre a fronte, em duas fileiras de 
mechas em espiral e estão presos, no alto da cabeça, por um coque. É um tipo da região de Tuna el-Gebel. 
 
Tipo 20.1 
 
296. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço, na parte superior da 
cabeça e na lateral esquerda, abaixo da orelha  
Dimensões: altura - 22,1 cm; largura - 15 cm. 
Localização atual: Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: E. 12054 
Documentação: proveniente das escavações da IFAO em Tuna el-Gebel, 1902-
1903 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 62, fig. 2. 
Referências bibliográficas: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 119, 
fig. 70. 
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto alongado e magro. Sobrancelhas com 
vestígio de pintura preta. Olhos grandes e pretos, provavelmente incrustados. Nariz pequeno, lábios finos 
voltados para baixo. Cabelos longos e escuros, repartidos ao meio, caem ao longo do pescoço em mechas 
espiraladas. Coroa de flores (fragmentada) sobre a cabeça. O pescoço apresenta marcas de dobras de pele. 
Abaixo do pescoço, na parte fragmentada, é visível a borda da túnica decorada com linhas entrecruzadas.   
Observações:  
 
297. Máscara de gesso   
  
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Ägyptisches Museum, Berlin  
Número de inventário: 11649A  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
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Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 63, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelos escuros e lisos, repartidos ao meio. Coroa 
de flores sobre a cabeça.  
Observações: 
 
298. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:   
Documentação: proveniente do antigo Mercado de Artes de Talla 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 84, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelha fina se unindo à raiz do 
nariz, que se alarga na base em uma forma triangular. Olhos amendoados que, provavelmente, eram 
incrustados. Lábios finos. Cabelos escuros repartidos ao meio, provavelmente, presos atrás da cabeça por um 
coque.  
Observações: 
 
Tipo 20.2 
 
299. Máscara de cartonagem 
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:  fragmentada 
Dimensões: altura - 28 cm, largura - 15 cm 
Localização atual: Musée du Louvre, Paris 
N° de inventário: 2724  
Documentação: proveniente da coleção Salt 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  100-150 d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Aubert, M.F.; Cortopassi, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 38, cat. 5.  
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Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem dourada e pintada representando uma mulher. Rosto oval. Suas 
sobrancelhas são pretas e espessas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Cílios longos. Nariz retilíneo. 
Leve sorriso sobre os lábios. Cabelos pretos e lisos, repartidos ao meio e caindo em mechas sobre a fronte. O 
cabelo enrolado sobre a cabeça forma um coque na parte posterior da mesma, sendo sustentado por uma faixa 
rosa.  
Observações: Segundo as autoras, esta máscara tem as características daquelas de Akhmin.  
 
300. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Staatliche Museen, Berlin  
Número de inventário:   
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 79, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos, repartidos ao 
meio, presos atrás da cabeça por um coque. De cada lado da face, à altura das orelhas, pende uma mecha em 
espiral.  
Observações: 
 
301. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário:  J.E. 51434 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 84, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos, 
incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelos lisos e escuros repartidos ao meio e presos no alto da 
cabeça por um coque. Leve franja desenhada do lado direito de sua fronte.  
Observações: 
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302. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow  
Número de inventário:  2737 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 80, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas de sobrancelhas finas. Olhos pretos, 
incrustados. Nariz longo, lábios finos. Cabelos enrolados sobre a cabeça, presos por um coque. Brincos nas 
orelhas. 
Observações: 
 
303. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée d’Art et d’Histoire, Genf  
Número de inventário:  12445 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 83, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Suas sobrancelhas são finas e pretas. 
Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz fino, lábios finos. Cabelos repartidos ao meio, presos no alto 
da cabeça por um coque.  
Observações: no topo da cabeça o cabelo é de uma cor escura (provavelmente a cor do restante do cabelo se 
perdeu). 
 
304. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Medelhavsmuseet, Stockholm  
Número de inventário:  11220 
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Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 80, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos. Nariz 
longo, lábios finos com um leve sorriso.  Cabelos enrolados no topo da cabeça, presos por um coque.  
Observações: 
 
305. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões: altura - 37 cm; largura - 17 cm  
Localização atual: Institut d’Égyptologie, Université des sciences humaines, 
Strasbourg  
Número de inventário: 70 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. II d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 84 cat. 41. 
Referências bibliográficas: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 82, fig. 4. 
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Suas sobrancelhas são espessas e pretas. Olhos, 
com a pupila escura e a íris clara, pintados e cobertos por uma lâmina de vidro. Cílios pretos estrelados. Nariz 
retilíneo, lábios finos. Cabelos pretos, repartidos ao meio e amarrados no alto da cabeça por um coque 
trançado e preso por um alfinete, agora perdido. Finas mechas, destacadas do restante do cabelo, pintadas 
sobre a fronte. As dobras da pele do pescoço são marcadas por duas linhas.   
Observações: 
 
306. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:   
Documentação: proveniente da antiga coleção de Theodor Graf 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
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Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 83, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos sem vestígios de 
pintura. Nariz pequeno, lábios finos. Covinha no queixo. Cabelos, repartidos ao meio, presos no alto da 
cabeça por um coque.  
Observações: 
 
307. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 18cm,  largura - 19,5 cm  
Localização atual: Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário: AF 2128 
Documentação: adquirida em 1899 
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: 100-150 d.C. 
Dinastia: Antonina 
Procedência: provavelmente Akhmin 
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art ; Routledge, 2000, p. 137, fig. 89.   
Referências bibliográficas: GRIMM, G.  Die Römischen in Mumienmasken aus Ägypten, p. 169, pr. 
82,3; BIERBRIER, p. 142 n. 155.     
Descrição: máscara representando a cabeça de uma mulher. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos. Nariz 
grande, lábios entreabertos. Cabelos escuros, repartidos ao meio e presos no alto da cabeça por um coque. 
Marcas de dobra da pele sobre o pescoço.  
Observações: esta máscara foi provavelmente fixada em um esquife, pois tem a impressão de um grão de 
madeira na sua parte posterior, onde existe uma abertura. O rosto é pintado de ocre e foi modelado a mão. 
Estilo de cabelo usado por Sabina, esposa do imperador Adriano.  
 
308. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do tórax; apresenta algumas 
trincaduras no rosto e no pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Cooper-Hewitt Museum of Decorative Arts and Design, New 
York   
Número de inventário:  1951-84-2 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 83, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
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Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto fino. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz longo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos escuros, repartidos 
ao meio, presos no alto da cabeça por um coque. Uma fileira de mechas em forma de caracol cobre a fronte. 
Ela porta uma túnica escura com clavi de uma cor mais clara. Marcas de dobras de pele sobre o pescoço. 
Brincos nas orelhas. 
Observações: 
 
309. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:   
Documentação: proveniente da antiga coleção de Theodor Graf (nº 129) 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 80, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas pretas, bem delineadas. Olhos 
grandes e pretos. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. Uma fileira de mechas em caracol 
contorna sua fronte. Cabelo penteado para trás, preso no alto da cabeça por um coque. Vestígio do toucado 
que cobria a cabeça e formava a parte posterior da máscara.  
Observações: 
 
310. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Myers Museum, Eton College, Windsor  
Número de inventário:  1286 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 79, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelos repartidos ao meio e presos, atrás da cabeça, 
por um coque. Um véu cobre parte da cabeça e desce pelos seus ombros.  Ela veste uma túnica com clavi 
escuros. Colar sobre o pescoço. 
Observações: o fundo da máscara apresenta um furo que servia para amarrá-la à múmia.  
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311. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço  
Dimensões:  
Localização atual: Mellawi Museum, Mellawi  
Número de inventário: 108 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 79, fig. 2. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos com vestígios de 
pintura preta. Nariz grande, lábios pequenos. Covinha no queixo. Usa um penteado que forma no alto da 
cabeça uma espécie de diadema, que se ergue como uma torre. Cabelos enrolados em um grande coque atrás 
da cabeça. Fileira de mechas encaracoladas sobre a fronte e em espiral na lateral da face, junto às orelhas.  
Marcas de dobras de pele sobre o pescoço.  
Observações:  
 
 
Tipo 20.3 
 
312. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Allard Pierson Museum, Amsterdam  
Número de inventário:  725 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 81, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos com vestígios de 
cor. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Covinha no queixo. Cabelos dispostos em duas fileiras 
de mechas em espiral sobre a fronte e presos, no alto da cabeça por um coque.  
Observações: 
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313. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; falta o olho esquerdo 
Dimensões:  
Localização atual:  Metropolitan Museum, New York  
Número de inventário:  00.2.32 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 81, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos pretos incrustados. 
Nariz afilado, lábios finos com um leve sorriso.  Cabelos repartidos em gomos (côtes de melon), atados no 
alto da cabeça por um coque. Duas fileiras de mechas em forma de caracol cobrem a fronte. Mechas em 
espiral nas têmporas.   
Observações: 
 
314. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; olho direito deteriorado.  
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário:   
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 80, fig. 4. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas com vestígios de pintura preta. 
Olhos pretos. Nariz longo, lábios finos com um leve sorriso. Franja de mechas em espiral sobre a fronte. 
Cabelos presos atrás da cabeça por um coque.  
Observações: No alto de sua cabeça, sobre o coque, existe um pequeno orifício, talvez seja um furo para 
amarrar a máscara à múmia. 
 
 
TIPO 21 (ns. 315-324) 
 

No tipo 21 as máscaras de gesso femininas trazem os cabelos repartidos em camadas tipo gomos 
(côtes de melon), sendo presos, atrás da cabeça, por um coque. Algumas mechas em espiral podem cair sobre 
a fronte e na lateral da cabeça.  Estas máscaras datam, provavelmente, dos séculos II-III d.C. e são típicas do 
Médio Egito. Os cabelos “côtes de melon”, podem ser datados também do séc. I d.C., caso da máscara n.324. 
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315. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a  cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário:  26/3.44/3 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 86, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
grandes, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos. Maçãs do rosto salientes. Cabelos  
repartidos em camadas semelhantes a gomos (côtes de melon) e presos atrás da cabeça por um coque. 
Algumas mechas em espiral caem sobre a fronte e na lateral da cabeça.   
Observações: 
 
316. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário:  C. G. 33175 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 96, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Vestígio de pintura preta sobre as 
sobrancelhas. Olhos grandes e pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios carnudos com um 
leve sorriso. Cabelo em relevo repartido em gomos (côtes de melon) e, provavelmente, preso atrás da cabeça 
por um coque. Colar sobre o pescoço.                                                                
Observações: 
 
317. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Museum Folkwang, Essen 
Número de inventário:  P 12 
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Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 96, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval.  Sobrancelhas espessas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz triangular, lábios carnudos. Covinha no queixo. Cabelo escuro, repartido 
ao meio e dividido em gomos (côtes de melon), provavelmente, preso atrás da cabeça por um coque.                          
Observações: 
 
318. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Musée d’Art et d’Histoire, Genf 
Número de inventário:  12491 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 89, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso.  Covinha no queixo. 
Cabelos em gomos (côtes de melon), repartidos ao meio, provavelmente, atados atrás da cabeça por um 
coque.  
Observações: 
 
319. Máscara de gesso   
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões: altura - 27,5 cm; largura - 13 cm. 
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário: A.F. 6673 
Documentação: proveniente das escavações de Albert Gayet em Antinoópolis. 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. II-III d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Antinoópolis 
Região: Médio Egito 
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Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 147, fig. 92. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas com vestígio de pintura 
preta. Seus olhos são pintados e cobertos por uma película de vidro. Nariz largo, lábios finos. Cabelos  
divididos em gomos (côtes de melon) e presos atrás da cabeça por um coque. Dois colares sobre o pescoço. 
Brincos nas orelhas.  
Observações:  
 
320. Máscara de gesso   
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões: altura - 19 cm; largura - 17 cm 
Localização atual:  Musée de Picardie, Amiens 
Número de inventário: M.P. 3057.300 
Documentação: proveniência - Legs Maignan, 1927 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. II d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 116 fig. 64. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
incrustados com vidro branco e preto. Nariz largo, lábios finos. Covinha no queixo. Cabelos divididos em 
gomos (côtes de melon) e, provavelmente, presos atrás da cabeça por um coque.  
Observações:  
 
321. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33194  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 64, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Marcas das sobrancelhas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos ondulados, repartidos ao 
meio, formando camadas. Mechas em espiral caem nas laterais do rosto.  
Observações: 
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322. Máscara de gesso    
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  The Art Museum, Princeton University 
Número de inventário:  49140 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 89, fig. 4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas de sobrancelhas finas. Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios carnudos com um leve sorriso. Covinha no queixo. 
Cabelos repartidos  ao meio, provavelmente, atados atrás da cabeça por um coque. Fileira de mechas 
alongadas e terminando por um semicírculo, dispostas sobre a fronte.  
Observações: 
 
 
323. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  Staatliche Kunstsammlungen Antikenabteilung, Dresden 
Número de inventário:  Z-V 1601 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 89, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto angular. Sobrancelhas finas. Olhos opacos. 
Cílios longos. Nariz fino, lábios finos com um leve sorriso. Covinha no queixo. Cabelos repartidos em gomos 
(côtes de melon), provavelmente, atados atrás da cabeça por um coque.  
Observações: 
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324. Máscara de gesso  
 
Material: gesso fino  dourado e pintado 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:  fragmentada 
Dimensões: altura - 20 cm, largura - 17 cm 
Localização atual: Musée du Louvre, Paris 
N° de inventário: E 13404  
Documentação: proveniência - Don Kahn-Wolf, 1972 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  início do séc. I d.C. 
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Aubert, M.F.; Cortopassi, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 38, cat. 4.  
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de gesso dourado representando uma mulher.  Sobrancelhas finas e pretas. Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Nariz adunco, leve sorriso sobre os lábios. Cabelos pretos e repartidos em gomos 
(“côtes de melon”). Vestígios de um véu ou faixa  sobre a  cabeça. Brincos nas orelhas. 
Observações:   
 
 
TIPO 22 (ns. 325-336) 
 

No tipo 22, também feminino, o cabelo em relevo está repartido em gomos (côtes de melon) e, 
provavelmente, está preso atrás da cabeça por um coque. Uma fileira de mechas em caracol molda sua fronte. 
Lugar de proveniência: Médio Egito (Kom el-Ahmar, Balansura, Antinoópolis, Tuna el-Gebel). Datação: 
séculos II-III d.C.. 
 
325. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; apresenta rachaduras e 
a pintura está gasta. 
Dimensões:  
Localização atual:  Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhagen  
Número de inventário:  649 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 97, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas espessas que, 
provavelmente, eram pintadas de preto. Olhos sem vestígios de pintura. Nariz grande, lábios carnudos. 
Cabelo em relevo, repartido em gomos (côtes de melon) e, provavelmente, preso atrás da cabeça por um 
coque. Fileira de mechas em caracol  sobre a fronte.  
Observações: 
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326. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; apresenta uma 
rachadura na face esquerda; pintura gasta. 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: C.G. 33212 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Kom el-Ahmar 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 97, fig. 4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
grandes. Nariz grande, lábios finos. Cabelos escuros, repartidos em gomos (côtes de melon) e, 
provavelmente, amarrados atrás da cabeça por um coque. Fileira de mechas em caracol  sobre a fronte. Sobre 
o pescoço usa uma gargantilha com um broche circular ao centro. 
Observações:  
 
327. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Staatliche Sammlung Ägyptischer Kunst, München 
Número de inventário:  1070 
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 107, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas espessas e pretas. 
Grandes olhos pretos, provavelmente incrustados. Cílios estrelados. Nariz grande, lábios carnudos. Cabelos  
divididos por gomos (côtes de melon) formados por estrias e, provavelmente, amarrados atrás da cabeça em 
um coque. Fileira de mechas em caracol  na fronte.  Colar sobre o pescoço.  Brincos nas orelhas. 
Observações:  
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328. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões: altura - 29,2 cm; largura - 19,1 cm 
Localização atual:  University of Pennsylvania Museum of Archaeology and 
Anthropology, Philadelphia 
Número de inventário:  E 2148 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. II d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Balansura (Tuna el-Gebel) 
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: SILVERMAN, D. P. (Ed.)  Searching for Ancient Egypt, p. 272, fig. 92. 
Referências bibliográficas: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 94, fig. 1. 
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Vestígios de pintura preta nas 
sobrancelhas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz reto, lábios carnudos. Cabelos escuros, 
repartidos em gomos (côtes de melon), puxados para trás, provavelmente, presos atrás da cabeça por um 
coque. Vestígio do manto que cobria os ombros. 
Observações: 
 
 
329. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do tórax 
Dimensões:  
Localização atual:  Roemer-Pelizaeus Museum, Hildesheim 
Número de inventário:  574 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 97, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval.  Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos 
pretos.  Nariz grande, lábios finos. Cabelo em relevo, repartido em pequenas tranças que formam um coque 
atrás da cabeça. Fileira de mechas em caracol na fronte. Sobre o pescoço, três colares. O primeiro com um 
ornamento circular ao centro; o segundo feito com pequenas contas e um último grande colar, cujo pendente 
tem uma pedra circular rodeada por outras contas menores.  
Observações: 
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330. Máscara de gesso   
 
Material: gesso pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 29 cm; largura - 56 cm.  
Localização atual: Musée de Grenoble, Grenoble 
Número de inventário: 3627 
Documentação: escavações de Albert Gayet em Antinoópolis, 1904-1905.  
Doação da Societé française de fouilles archéologiques, em 1907. 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. III d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Antinoópolis 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 135, cat.. 81.  
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas finas. Olhos incrustados de preto. 
Nariz longo, lábios finos. Cabelo  dividido ao meio e repartido em pequenas tiras em relevo, presas atrás da 
cabeça por um coque. Usa uma túnica branca com clavi escuros. Seios representados em relevo sob a túnica. 
Manto escuro sobre os ombros. Ambas as mãos apoiadas sobre o corpo. A direita está estendida e a esquerda 
segura uma guirlanda de rosas. Dois colares sobre o pescoço. Pulseira no pulso esquerdo. Anéis nos dedos. 
Brincos nas orelhas.  
Observações: dois furos foram feitos no peitoral à altura dos ombros para prender a máscara à múmia.  
 
 
331. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; face salpicada de 
manchas 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:   
Documentação: proveniente da antiga coleção de Theodor Graf 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 96, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval.  Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos 
grandes e pretos, provavelmente incrustados. Cílios longos. Nariz triangular, lábios finos. Cabelo escuro e em 
relevo, repartido em faixas e, provavelmente, preso atrás da cabeça por um coque. Fronte coberta por uma 
fileira de mechas em caracol.  
Observações: 
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332. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Ny Carlsberg  Glyptothek, Copenhagen  
Número de inventário: 649 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 96, fig. 4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher.  Rosto oval.  Vestígios de pintura preta nas 
sobrancelhas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz pequeno, lábios finos com um leve sorriso.  
Cabelos escuros, repartidos em gomos (côtes de melon), puxados para trás, provavelmente, presos atrás da 
cabeça por um coque. Usa uma túnica escura e tem as mãos em relevo postas abertas sobre o corpo. Colares 
no pescoço e braceletes nos pulsos. 
Observações:   
 
 
333. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:  574 
Documentação: procedente do Antigo Mercado de Artes, Holanda. 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 97, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval.  Olhos pretos, provavelmente 
incrustados. Nariz pequeno, lábios carnudos. Cabelo em relevo, repartido em gomos (côtes de melon),  
puxado para trás, atado por um coque na parte posterior da cabeça. Lateral esquerda da máscara decorada 
com uma fileira de uraeus.  
Observações: 
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334. Máscara de gesso   
 
Material: gesso pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: peitoral fragmentado 
Dimensões: altura 28 cm  
Localização atual: Le Musée Municipal de l’Evêché, Limoges 
Número de inventário: 604 
Documentação: acervo de Legs Perichon-Bey, 1931.  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. II d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 121, fig. 72.  
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Sobrancelhas pretas e espessas.  Olhos pretos, 
provavelmente incrustados. Cílios longos. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelo repartido em gomos (côtes de 
melon), preso atrás da cabeça por um coque. Fronte ornada com uma fileira de mechas encaracoladas. Usa 
uma túnica e um manto sobre os ombros. Colar sobre o pescoço. Está preservada uma de suas mãos, a direita, 
posta sobre seu corpo e segurando uma guirlanda de rosas.  
Observações: dois furos foram feitos no peitoral à altura dos ombros para prender a máscara à múmia.  
 
 
335. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: University College, Department of 
Egyptology, London. 
Número de inventário:  19624 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 99, fig. 1-2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
grandes. Nariz retilíneo, lábios carnudos. Cabelo em relevo, disposto em tranças; uma trança cinge a fronte e 
outras formam um coque na parte posterior da cabeça. Sobre o pescoço, um colar com um pendente. Brincos 
nas orelhas. 
Observações: 
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336. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do 
pescoço; parte do penteado do lado direito da cabeça 
está faltando. 
Dimensões:  
Localização atual: Ägyptisches Museum, Berlin 
Número de inventário: 13162   
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 98, fig. 1-2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
grandes. Nariz retilíneo, lábios carnudos. Cabelo em relevo, disposto em um intrincado penteado formado por 
faixas entrecortadas, que saem do alto da cabeça e se encontram atrás da mesma em várias tranças circulares. 
Pequena esfera colocada sobre uma das laterais da cabeça, talvez, um elemento decorativo (alfinete de 
cabelo?). Uma mecha de cabelo, lateral, se destaca próximo ao olho direito. Brincos nas orelhas. Colar sobre 
o pescoço com um pendente quadrado.  
Observações: 
 
TIPO 23 (ns. 337-351) 
 

No tipo 23, também feminino, os cabelos escuros estão puxados para trás e atados, atrás da cabeça, 
por um coque. Túnica escura e manto sobre os ombros. Mãos em relevo colocadas sobre o corpo ou 
segurando uma guirlanda de flores. Lugares de proveniência: Tuna el-Gebel e Antinoópolis, no Médio Egito 
e Akhmin, no Alto Egito. Datação provável: final do século II e início do século III d.C.. 
 
337. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: University College, Department of Egyptology, London. 
Número de inventário:  19623 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 102, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
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Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
pretos, provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios finos. Cabelos  escuros e lisos, repartidos ao meio e, 
provavelmente, atados atrás da cabeça por um coque.  
Observações: 
 
338. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Allard Pierson Museum, Amsterdam 
Número de inventário:  1712 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 101, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelha fina com vestígio de 
pintura preta. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. 
Cabelos puxados para trás e, provavelmente, atados atrás da cabeça por um coque. Usa uma túnica escura e 
tem as mãos em relevo postas sobre seu corpo. A mão esquerda está aberta e a direita segura provavelmente 
um buquê ou uma guirlanda de flores. Brincos nas orelhas. 
Observações: 
 
 
339. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: IKRAM, S.; DODSON, A.  The Mummy in Ancient Egypt, p. 191, fig. 229 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher.  Sobrancelhas longas e espessas. Olhos pretos com 
contornos acentuados. Nariz reto, lábios finos. Cabelos escuros, puxados para trás e amarrados no alto da 
cabeça com um pequeno coque. Usa uma túnica escura e suas mãos estão postas abertas sobre o peito.  
Observações:  
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340. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Museum für Völkerkunde, Hamburg 
Número de inventário:  05.1116 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 101, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas de sobrancelhas finas. 
Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos escuros,  
puxados para trás e, provavelmente, atados atrás da cabeça por um coque. Usa uma túnica escura e um manto 
sobre os ombros. As mãos em relevo estão apoiadas sobre o corpo. A esquerda está aberta e a direita segura 
um buquê de flores. Anéis nos dedos. Braceletes nos braços e um colar sobre o pescoço. 
Observações: 
 
 
341. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Liebieghaus Museum, Frankfurt   
Número de inventário: M 471 
Docucmentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 93, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher.  Rosto angular. Sobrancelhas pretas e espessas.  
Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz pequeno, lábios finos. Cabelos escuros, puxados para trás e 
amarrados no alto da cabeça com um pequeno coque. Usa uma túnica escura com clavi. Ambas as mãos  
postas abertas sobre o peito. A direita segura uma guirlanda de rosas. Anéis nos dedos e braceletes nos 
pulsos. Brincos nas orelhas.  
Observações:  
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342. Máscara de gesso  de Tanekhatis 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 23 cm,   largura - 18 cm   
Localização atual: Musée de Grenoble, Grenoble  
Número de inventário: 3628 
Documentação: proveniente da escavação de Gayet; doada pela Societé 
Française des Fouilles Archéologiques 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. III d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Antinoópolis 
Região: Médio Egito 
Inscrição: atrás da sua cabeça a borda do manto apresenta uma inscrição hieroglífica, da qual se conservou 
apenas uma linha: “palavras pronunciadas por Osíris Tanekhatis, justificada”. 
Fonte bibliográfica: Aubert, M.F.; Cortopassi, R. Portraits de l’Égypte Romaine, p. 56 cat. 16. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintado com traços de douramento representando uma mulher chamada 
Tanekhatis. Rosto oval. Há vestígios de pintura negra sobre as sobrancelhas. Olhos pretos, incrustados. Nariz 
grande, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos pintados de preto, repartidos ao meio. Brincos nas orelhas.  
Observações: 
 
343. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  Museum of Art, The Louis E. Stern 
Collection, Philadelphia 
Número de inventário:  63-181-260 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 93, fig. 4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Vestígios de pintura preta sobre as 
sobrancelhas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos.  Cabelo escuro, puxado 
para trás e, provavelmente, preso atrás da cabeça por um coque.  
Observações: 
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344. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente  conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:  1712 
Documentação: proveniente do Lyceum Hosianum 
antigo Braunsberg  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 101, fig. 3-4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Vestígio de pintura preta sobre as 
sobrancelhas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios finos com um leve sorriso. 
Cabelos  escuros, formados por estrias puxados para trás e atados atrás da cabeça por um coque. Brincos nas 
orelhas.  
Observações: 
 
345. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Manchester Museum, Manchester 
Número de inventário:  11252 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 100, fig. 4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas espessas pintadas de 
preto. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios pequenos. Cabelos escuros, formados 
por estrias puxados para trás e  atados atrás da cabeça por um coque. Brinco na orelha direita.  
Observações: máscara vista somente de perfil. 
 
 
 
 



 171

346. Máscara de gesso   
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Greco-romano de Alexandria, Alexandria 
Número de inventário:  21639 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 100, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas espessas com vestígio 
de pintura preta. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz retilíneo, lábios pequenos com um leve 
sorriso. Cabelos escuros, formados por estrias, puxados para trás e atados atrás da cabeça por um coque. 
Brinco na orelha direita.  
Observações: máscara vista somente de perfil 
 
 
347. Máscara de gesso    
 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário:  C.G. 33152 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 100, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelha com vestígio de pintura 
preta. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz reto, lábios finos. Cabelos escuros, formados por 
estrias,  puxados para trás e provavelmente, atados atrás da cabeça por um coque.  
Observações: 
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348. Máscara de gesso   
 
Material: gesso   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: parte posterior da cabeça quebrada 
Dimensões: altura - 21cm,  largura - 13,5 cm  
Localização atual: Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário: AF 6705 
Documentação: adquirida em 1899 
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: final do século II e início do século III d.C. 
Dinastia:  
Procedência: provavelmente Akhmin 
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art ; Routledge, 2000, pp. 137-138, fig. 90.   
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas pintadas. Pálpebras 
caídas. Olhos amendoados incrustados com vidro opaco branco e preto. Nariz pequeno, lábios finos. Maçãs 
do rosto salientes. O cabelo preto, formado por estrias e puxado para trás compunha um coque, agora 
perdido. Na parte frontal da cabeça, cabelo dividido em finas tranças que se estendem para a nuca. Uma 
trança maior forma uma espécie de triângulo na fronte.  
Observações: A cabeça foi modelada em forma esférica. O penteado da parte superior do crânio parece ter 
sido feito com alguma espécie de pente com o gesso ainda úmido. A máscara estava atada a uma cobertura 
peitoral, de gesso, da qual há um leve vestígio na área do pescoço. Vestígios de tecido nesta parte do peitoral 
indicam que ele foi colocado sobre a mortalha que envolvia a múmia, quando ainda estava úmido.  
 
349. Máscara de gesso    
 
Material: gesso pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 27,5 cm; largura - 45 cm.  
Localização atual: Musée Georges-Labit, Toulouse 
Número de inventário:  
Documentação:   
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data: 250-300 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região:  
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 135, fig. 82.  
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara de gesso. Marcas de sobrancelhas finas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz 
largo, lábios finos. Cabelos pretos e lisos, formados por estrias. A figura (homem ou mulher) porta uma 
túnica e um manto sobre os ombros. Ambas as mãos postas abertas sobre o peito.  
Observações: dois furos foram feitos no peitoral à altura dos ombros para prender a máscara à múmia.  
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350. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: restaurada em 1997 
Dimensões: altura: 57 cm; largura: 29 cm; comprimento: 84 cm 
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário:  E. 12167 
Documentação: proveniente das escavações da IFAO, 1905 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: século III d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: Tuna el-Gebel (?) 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 95, fig. 2; AUBERT, 
M. F.; CORTOPASSI, R.  Portraits funéraires de l’Égypte Romaine, p. 145-146, fig. D6. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto oval. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos  
pretos, incrustados de vidro opaco. Cílios longos. Nariz pequeno, lábios finos com um leve sorriso. Cabelo 
escuro, puxado para trás e preso, atrás da cabeça, por um coque. Túnica escura com uma gola  elevada 
decorada com pequenos triângulos. Mãos postas, abertas, sobre o corpo. Bracelete no pulso direito. Duas 
gargantilhas sobre o pescoço. Fileira de uraeus na junção do plastron com o dosseret, na parte posterior da 
máscara. No dosseret, em forma de naos, a morta é representada como Osíris, entre Ísis e Néftis. Completam 
a decoração os quatro filhos de Hórus (Imsety e Duamutef, do lado direito e, à esquerda, Qebehsenuef e 
Imsety, novamente).                                                                
Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
351. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: parte do nariz está quebrada 
Dimensões:  
Localização atual: Allard Pierson Museum, Amsterdam 
Número de inventário:  7113 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
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Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 100, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto comprido.  Sobrancelhas pretas formando um 
grande arco. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Cílios longos. Nariz retilíneo, lábios finos com um 
leve sorriso. Cabelos escuros, puxados para trás, provavelmente, atados atrás da cabeça por um coque. Veste 
uma túnica escura. Ambas as mãos em relevo postas abertas sobre o corpo. Um manto cobre seus ombros e 
desce sobre a túnica. Braceletes nos pulsos. Colar sobre o pescoço. Anéis nos dedos. 
Observações: 
 
 
TIPO 24 (Tipo 24.1: 352-369; Tipo 24.2: 370-375) 
 
 O tipo 24  - “cabeças tipo bola” - caracteriza-se pela face redonda e os olhos amendoados e se 
assemelham à arte oriental. Estão dispostas neste tipo tanto máscaras femininas quanto masculinas. No  
subtipo 24.1 os cabelos são lisos ou levemente ondulados, em forma de cuia (en calotte), enquanto no 
segundo subtipo os cabelos são encaracolados. A maior parte destas máscaras provém de Tuna el-Gebel e 
Samalut e datam do século III d.C. ou início do século IV d.C. 
 
 
Tipo 24.1 
 
352. Máscara de gesso e madeira estucada 
 
Material: madeira de figueira estucada e pintada; gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 33 cm; comprimento - 44,5 cm. 
Localização atual: Musée du Louvre, Paris   
Número de inventário: E 12168 
Documentação: escavações da IFAO em Tuna el-Gebel, 1904-1905  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: início do século III d.C.  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel  
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R. Portraits de l’Égypte Romaine, p. 87, fig.44.  
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso pintado e madeira estucada representando um homem. Rosto redondo. Olhos 
pretos. Cabelo preto e liso, em forma de cuia (en calotte). Veste uma túnica branca com clavi escuros. Mãos  
em relevo postas abertas sobre o corpo. Lateral da máscara decorada com cenas de iconografia egípcia: o 
morto é representado como Osíris, acompanhado por Ísis e Néftis e pelos quatro filhos de Hórus. Nas cenas 
visíveis estão representados uma figura feminina, talvez Ísis ou Néftis e dois filhos de Hórus, Duamutef, com 
cabeça de chacal e um outro não identificado. Ambos os filhos de Hórus são coroados com o disco solar.  
Observações: peça fixada à múmia por meio de amarrações que passavam por furos colocados nas 
extremidades do peitoral e  da parte posterior da máscara. 
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353. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta 
Dimensões: altura - 18,5 cm; largura - 15,5 cm  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: AF 12535  
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: 100-150 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 78 fig. 30. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
grandes. Nariz largo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos pretos e lisos, em forma de cuia (en callote).  
Observações:  
 
354. Máscara  de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Mellawi Museum, Mellawi  
Número de inventário: 122 
Documentação:  
Sexo: masculino (?) 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 105, fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem (?). Rosto redondo. Sobrancelhas espessas e pretas. 
Olhos pretos provavelmente incrustados, amendoados, com contorno também preto. Cílios estrelados. Nariz 
triangular, lábios finos. Cabelos escuros e lisos, em forma de cuia (en calotte).  
Observações:  
 
355. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço; perda da policromia; 
somente conservado um olho com pasta de vidro. 
Dimensões: altura - 19 cm; largura - 12 cm  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: AF 6665  
Documentação:  
Sexo:  
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Idade:  
Período: romano 
Data: séc. IV d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 79 fig. 34. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem ou uma mulher (faltam dados para esclarecer o 
sexo). Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos grandes. Nariz largo, lábios finos com um leve 
sorriso. Cabelos pretos e lisos, em forma de cuia (en callote).  
Observações:  
 
356. Máscara de gesso 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Royal Ontário Museum, Toronto 
Número de inventário:  958 X 184.9 
Documentação:  
Sexo: masculino (?) 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 105, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem (?). Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
pretos e amendoados, provavelmente incrustados. Nariz triangular, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos 
curtos, escuros e ondulados, em relevo.  
Observações: 
 
357. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Royal Ontario Museum, Toronto 
Número de inventário:  958 X 184.15 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 105, fig. 4 
Referências bibliográficas:  
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Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Sobrancelhas pretas bem delineadas. 
Olhos pretos e amendoados, provavelmente incrustados. Cílios estrelados. Nariz triangular, lábios finos com 
um leve sorriso. Cabelos curtos e ondulados. Veste uma túnica escura e manto. Mãos colocadas sobre o 
corpo. A esquerda está aberta e a direita segura uma guirlanda de rosas.    
Observações: 
 
358. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Museo Egizio, Torino 
Número de inventário:  Supp. 1835 
Documentação:  
Sexo: feminino (?) 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 103, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Sobrancelhas finas e pretas. Olhos 
pretos e amendoados, provavelmente incrustados. Nariz triangular, lábios com um leve sorriso. Cabelos, 
formados por estrias divididos ao meio.  
Observações: 
 
359. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual:   
Número de inventário:  
Documentação: procedente do antigo Mercado de Artes de Amsterdã 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 108, fig. 4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher.  Rosto redondo. Sobrancelhas espessas. Olhos 
pretos e amendoados, provavelmente  incrustados. Nariz triangular, lábios finos com um leve sorriso. 
Cabelos lisos puxados para trás e amarrados atrás da cabeça por um coque.  
Observações: 



 178

360. Máscara de gesso 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Liebieghaus Museum, Frankfurt  
Número de inventário: 450 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 102, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher.  Rosto redondo. Sobrancelhas pretas e espessas.  
Olhos pretos e amendoados, provavelmente incrustados. Nariz fino, lábios finos com um leve sorriso. 
Cabelos, formados por estrias puxados para trás, provavelmente amarrados por um coque.  
Observações: 
 
361. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Liebieghaus Museum, Frankfurt 
Número de inventário: 448 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 102, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher.  Rosto redondo. Sobrancelhas pretas e espessas.  
Olhos pretos e amendoados, provavelmente incrustados. Nariz pequeno, lábios finos com um leve sorriso. 
Cabelos, formados por estrias puxados para trás, provavelmente amarrados por um coque.  
Observações:  
 
362. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Royal Ontario Museum, Toronto 
Número de inventário:  958 X 184.12 
Documentação:  
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Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 108, fig. 1 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Sobrancelhas espessas e pretas. 
Olhos amendoados e pretos, provavelmente incrustados. Cílios longos. Nariz pequeno, lábios finos. Cabelos  
em forma de cuia (en callote), com estrias.   
Observações:  
 
363. Máscara de gesso    
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Royal Ontario Museum, Toronto. 
Número de inventário:  958 X 184.11 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 108, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Sobrancelhas espessas e pretas. 
Olhos pretos e amendoados, provavelmente incrustados. Nariz largo, lábios finos. Cabelos em forma de cuia 
(en callote), com estrias.  
Observações:  
 
364. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: The Johns Hopkins University, Baltimore 
Número de inventário:  HT-241 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 107, fig. 1 
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Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
grandes e pretos, provavelmente, incrustados. Nariz pequeno, lábios finos. Cabelos em forma de cuia (en 
callote), feitos com estrias.  
Observações:  
 
365. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada à altura do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Liebieghaus Museum, Frankfurt 
Número de inventário: M. 449A 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 107, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
pretos e amendoados, provavelmente incrustados. Nariz triangular, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos  
em forma de cuia (en callote), com estrias.  
Observações:  
 
366. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço; pintura gasta 
Dimensões: 20 cm 
Localização atual: Musée Municipal de l’Evêché, Limoges 
Número de inventário:  597 
Documentação: proveniência, Legs Perichon-Bey, 1931. 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. IV d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 106, fig. 4 
Referências bibliográficas: AUBERT; CORTOPASSI, 1998: p. 149, fig. 94. 
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
pretos e amendoados, provavelmente incrustados. Nariz pequeno, lábios finos. Cabelos em forma de cuia (en 
callote), com uma franja lisa formada por estrias. Vestígios de manto sobre os ombros. Colar sobre o pescoço 
com um pendente em forma de crescente lunar.  
Observações:  
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367. Máscara de gesso 
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça 
Dimensões:  
Localização atual: Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário:  A.F. 6674 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 102, fig. 4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
pretos e amendoados, provavelmente incrustados. Nariz largo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos em 
forma de cuia (en calotte), formados por estrias.  
Observações: 
 
368. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Brooklyn Museum, New York 
Número de inventário:  06.287 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 103, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
pretos e  amendoados, provavelmente incrustados. Nariz triangular, lábios carnudos. Cabelo em forma de 
cuia (en calotte), formado por estrias. 
Observações:  
 
369. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Metropolitan Museum, New York 
Número de inventário:  00.2.1 
Documentação:  
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Sexo: feminino (?) 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 103, fig. 4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher (?). Rosto redondo. Sobrancelhas espessas com 
vestígio de pintura preta. Olhos pretos e amendoados, provavelmente incrustados. Cílios estrelados. Nariz 
triangular, lábios com um leve sorriso. Cabelos em forma de cuia (en calotte), formados por estrias.  
Observações: 
 
Tipo 24.2 
 
370. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do 
pescoço 
Dimensões: altura - 22 cm 
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo  
Número de inventário: J.E. 43893 
Documentação:  
Sexo: masculino (?) 
Idade:  
Período: romano 
Data: c. 325 d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência: Samalut 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 104, fig. 1.2 
Referências bibliográficas: GRIMM, G. Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen Museum 
Kairo, p. 25, pr. 94 fig. 55. 
Descrição: máscara de gesso representando um homem (?). Rosto redondo. Sobrancelhas espessas com 
vestígio de pintura preta. Olhos pretos e amendoados, provavelmente incrustados. Nariz triangular, lábios 
finos com um leve sorriso. Cabelo formado por mechas em forma de caracol, em relevo.  
Observações:  
 
371. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada abaixo do pescoço 
Dimensões:  
Localização atual: Liebieghaus Museum, Frankfurt 
Número de inventário: M. 461 
Documentação:  
Sexo: masculino (?) 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
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Imperador: 
Procedência: Tuna el-Gebel 
Região: Médio Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 104, fig. 4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem (?). Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
amendoados e pretos, provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos 
escuros, formados por mechas encaracoladas, em relevo. Vestígio de manto  sobre os  ombros.  
Observações:  
 
372. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual: Museu Greco-romano de Alexandria, Alexandria 
Número de inventário:  21635 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 104, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
amendoados e pretos, provavelmente incrustados de preto. Nariz triangular, lábios com um leve sorriso. 
Cabelos formados por mechas encaracoladas em relevo. Vestígios de manto sobre as costas.  
Observações:  
 
373. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Myers Museum, Eton College, Windsor 
Número de inventário:  1280 (?) 
Documentação:  
Sexo: masculino (?) 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 105, fig. 3 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando um homem (?). Rosto redondo. Sobrancelhas finas com vestígio 
de pintura preta. Olhos amendoados e pretos, provavelmente incrustados. Nariz grande, lábios finos com um 
leve sorriso. Cabelos formados por mechas encaracoladas em relevo.  
Observações: 
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374. Máscara de gesso  
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta 
Dimensões:  
Localização atual:  University College, Department of Egyptology, London 
Número de inventário: 19616  
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 72, fig. 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de gesso representando uma mulher. Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
sem vestígios de pintura. Nariz largo, lábios pequenos com um leve sorriso. Cabelos, em relevo, dispostos em 
mechas encaracoladas.  
Observações: 
 
375. Máscara de gesso   
 
Material: gesso  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; pintura gasta 
Dimensões: altura - 18 cm; largura - 16 cm  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris  
Número de inventário: AF 6846  
Docuentação:  
Sexo: masculino (?) 
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 78 fig. 31. 
Referências bibliográficas: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 72, fig. 4. 
Descrição: máscara de gesso representando um homem (?). Rosto redondo. Marcas das sobrancelhas. Olhos 
grandes. Nariz largo, lábios finos com um leve sorriso. Cabelos pretos e em forma de cuia (en callote),  
formam mechas encaracoladas na parte frontal da cabeça.  
Observações:  
 
TIPO 25 (Tipo 25.1: 376-379; Tipo 25.2: 380-385) 
 
 O tipo 25 é característico da região tebana (Alto Egito). O subtipo 25.1 refere-se às máscaras, 
masculinas e femininas, de Deir el-Medina. Ele se caracteriza por ser uma máscara de cartonagem pintada e 
dourada, com o toucado listrado e tendo, sobre a cabeça, um diadema. O peitoral da máscara é preenchido 
com motivos baseados na iconografia egípcia tradicional. São comuns as representações de Sokar, Osíris, 
Ísis, Néftis e Anúbis. As mulheres apresentam os cabelos caindo em mechas espiradas sobre os ombros, em 
um penteado semelhante ao das perucas egípcias. Seus seios são representados em relevo. As máscaras do 
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segundo subtipo, 25.2, também apresentam os cabelos como a peruca egípcia e os seios representados em 
relevo. Em geral, as mãos são representadas sobre o peito e podem segurar ramos de mirto ou flores.  
 
Tipo 25.1 
 
376. Máscara de cartonagem de Pebos  
 
Material: gesso e linho pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário: E. 14542 (?) 
Documentação: escavada por Bruyère e Bataille, 1935 
Sexo: masculino   
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Deir el-Medina 
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 110, fig. 1.   
Referências bibliográficas: BRUYÉRE, B.; BATAILLE, A.  “Une tombe gréco-romaine de Deir el-
Medineh”, BIFAO 36 (1936-1937), p. 145-174. 
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada (?) representando um homem chamado Pebos. 
Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos incrustados. Cílios estrelados. Nariz fino e alongado, lábios 
finos. Cabelos pretos e ondulados. Sobre a fronte, um diadema dourado, com pedras quadrangulares, e sobre 
a cabeça, um toucado com as extremidades listradas. Peitoral, de forma quadrada, dividido horizontalmente 
em três registros com cenas de iconografia egípcia. Nas laterais direita e esquerda destes registros, formando 
uma moldura para a decoração central, estão duas figuras idênticas de um falcão mumificado portando o 
disco solar, representação do deus Sokar.  O registro superior mostra um escaravelho alado na parte central, 
que é o pendente de um colar que Pebos porta sobre o pescoço. Do seu lado esquerdo e direito estão 
representados um falcão e uma serpente, ambos coroados com o disco solar. No registro central aparece 
Osíris, sentado, portando a coroa atef com um disco solar na ponta e outro sobre os chifres que traz sobre a 
fronte. Outros deuses erguem as mãos em atitude de adoração ou proteção a Osíris, Anúbis e Néftis, à sua 
frente, e Hórus, Ísis (?) e Háthor (?), atrás. No registro inferior está representado Anúbis cuidando da múmia,  
deitada sobre um leito funerário em forma de leão. Vários vasos figuram embaixo do leito. Duas deusas 
sentadas, portando o disco solar, guardam a cena (Ísis e Néftis). 
Observações: Grimm (1974: 94, pr. D, pr. 110, fig. 1) dá o mesmo número de inventário para duas máscaras 
provenientes de Deir el-Medina. Ambas pertencem ao acervo do Museu do Louvre e são de membros de uma 
mesma família.   
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377. Máscara de cartonagem de Crates 
 
Material: gesso e linho pintado  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Musée du Louvre 
Número de inventário: E. 14542  
Documentação: escavada por Bruyère e Bataille, 1935 
Sexo: masculino   
Período: romano 
Data: final do séc. II e início do séc. III d.C. 
Procedência: Deir el-Medina 
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. D.   
Referências bibliográficas: BRUYÉRE, B.; BATAILLE, A.  “Une tombe gréco-romaine de Deir el-
Medineh”, BIFAO 36 (1936-1937), p. 145-174. 
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada representando um homem chamado Crates. 
Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos incrustados. Cílios estrelados. Nariz fino, lábios finos. Cabelos 
pretos e ondulados. Sobre a fronte, um diadema dourado, com pedras preciosas. No alto da cabeça, uma 
figura alada, talvez um escaravelho. Por trás da cabeça desce, em direção aos ombros, uma espécie de 
toucado listrado. Peitoral, de forma quadrada, dividido horizontalmente em três registros com cenas de 
iconografia egípcia. Nas laterais direita e esquerda destes registros, formando uma moldura para a decoração 
central, estão duas figuras idênticas de um falcão mumificado portando o disco solar, representação do deus 
Sokar.  O registro superior mostra um escaravelho alado na parte central. No primeiro registro,  há figuras 
sentadas com cabeça de animais e portando o disco solar sobre a cabeça, segurando a pluma de Maat. São 
representações de divindades ou gênios do mundo inferior. No segundo registro, aparecem quatro figuras 
sentadas e três em pé, todas também com o disco solar sobre a cabeça. O último registro mostra o morto 
deitado em seu leito funerário em forma de leão sendo cuidado por Anúbis e tendo as carpideiras, Ísis e 
Néftis, sentadas nas extremidades. 
Observações: 
1. Grimm (1974: 94, pr. D, pr. 110, fig. 1) dá o mesmo número de inventário para duas máscaras 
provenientes de Deir el-Medina. Ambas pertencem ao acervo do Museu do Louvre e são de membros de uma 
mesma família.   
2. São visíveis nas laterais da máscara e do peitoral os furos existentes para fixar todo o envoltório na múmia, 
ainda com vestígios da corda que os amarrava. 
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378. Máscara de cartonagem da filha de Herieus  
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: registro inferior do peitoral com a pintura danificada 
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: J. E. 68803  
Documentação: escavada por Bruyère e Bataille, 1935 
Sexo: feminino   
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Deir el-Medina 
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 110, fig. 3.   
Referências bibliográficas: BRUYÉRE, B.; BATAILLE, A.  “Une tombe gréco-romaine de Deir el-
Medineh”, BIFAO 36 (1936-1937), p. 145-174. 
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada representando uma mulher. 
Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos pretos, provavelmente incrustados. Cílios estrelados. Nariz fino e 
alongado, lábios finos. Cabelos pretos e ondulados, repartidos ao meio. Nas laterais se dividem em três 
grossas mechas em espiral, que caem sobre os ombros. Sobre a fronte, uma espécie de diadema ou coroa. No 
topo de sua cabeça, uma figura com asas de pássaro, provavelmente, um escaravelho. Brincos nas orelhas. 
Diversos colares sobre o pescoço. Peitoral, de forma quadrada, dividido horizontalmente em três registros 
com cenas de iconografia egípcia. Nas laterais direita e esquerda destes registros, emoldurando-os, estão duas 
figuras femininas, mumiformes, coroadas com o disco solar.  No registro superior, representação dos seios 
circulares, em relevo. Entre eles há uma flor de lótus (?). Ladeando os seios há dois chacais de Anúbis. No 
registro central, a múmia está representada deitada em seu leito funerário em forma de leão. Um pássaro se 
põe sobre ela com as asas abertas. De cada lado do leito há uma figura feminina sentada coroada com o disco 
solar, provavelmente, Ísis e Néftis. É difícil visualizar a cena do registro inferior, que se encontra  bastante 
deteriorada. São visíveis as figuras das deusas sentadas nas laterais da representação. 
Observações: 
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379. Máscara de cartonagem de Sarapias  
 
 
Material: cartonagem pintada  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: J. E. 66882 
Documentação: escavada por Bruyère e Bataille, 1935 
Sexo: feminino   
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Deir el-Medina 
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 110, fig. 2.   
Referências bibliográficas: BRUYÉRE, B.; BATAILLE, A.  “Une tombe gréco-romaine de Deir el-
Medineh”, BIFAO 36 (1936-1937), p. 145-174. 
Descrição: máscara de cartonagem pintada e, provavelmente, dourada representando uma mulher chamada 
Sarapias. Sobrancelhas espessas e pretas. Grandes olhos pretos, provavelmente incrustados. Nariz fino, lábios 
finos. Cabelos pretos e ondulados. Sobre a cabeça, um toucado semelhante a uma peruca egípcia, cujas 
mechas espiraladas caem sobre os ombros. Brincos nas orelhas. Peitoral, de forma quadrada, dividido 
horizontalmente em três registros com cenas de iconografia egípcia. Nas laterais direita e esquerda destes 
registros, emoldurando-os, estão representadas figuras femininas, ao que parece, mumificadas. Os corpos 
destas figuras formam, por sua vez, os braços estendidos de Sarapias, cujas mãos aparecem nas extremidades. 
O registro superior traz na sua parte central  os seios de Sarapias em relevo e um colar sobre seu pescoço. 
Nas laterais há duas figuras femininas sentadas com as mãos erguidas em atitude de proteção, talvez Ísis e 
Néftis. Atrás de cada uma delas há uma figura em pé, talvez a representação de uma múmia feminina. No 
registro central aparecem Osíris, sentado, tendo à sua frente Anúbis e Ísis e, atrás, Hórus e Néftis (?). No 
registro inferior Anúbis cuida da múmia, deitada sobre um leito funerário em forma de leão. Vários vasos são 
representados embaixo do leito. Ao lado do caixão estão Ísis e Néftis e também duas figuras mumiformes. 
Nas laterais estão representados os chacais de Anúbis.  
Observações: 
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Tipo 25.2 
 
380. Máscara de cartonagem  
  
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Museo Egizio, Torino 
Número de inventário:  Cat. 2260 
Documentação:  
Sexo: feminina  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 111, fig. 4 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem representando uma mulher.  Sobrancelhas espessas e pretas.  Olhos 
pretos. Cílios estrelados. Nariz pequeno, lábios carnudos com um leve sorriso. Bochechas pintadas,  
provavelmente de cor avermelhada. Cabelos, pretos e longos, caem sobre os ombros e assemelham-se à 
peruca egípcia. Sobre a cabeça, uma espécie de diadema com uma roseta ao centro. O peitoral figura uma 
túnica com clavi escuros usada pela morta. Os seios são dois círculos nas laterais do tórax. Braços dobrados 
sobre o peito em uma posição osiríaca. Ela segura, em ambas as mãos, ramos, provavelmente de mirto. Colar 
sobre o pescoço. Brincos de argolas nas orelhas. 
Observações:  
 
381. Máscara de cartonagem  
  
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Muzeo Egizio, Torino 
Número de inventário:  2261 
Documentação:  
Sexo: feminina  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 138, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem representando uma mulher. Rosto triangular. Sobrancelhas pretas e 
espessas. Olhos pretos incrustados. Nariz retilíneo, lábios com um leve sorriso. Cabelos pretos e longos, 
caem sobre os ombros e assemelham-se à peruca egípcia. Sobre a cabeça, uma espécie de diadema formado 
por flores de lótus (?). Seios representados em relevo, na forma de dois círculos. Sobre o pescoço, um colar 
feito de motivos decorativos diversos e, caindo sobre o peito, um colar com um pendente em forma de meia 
lua. Uma fileira de métopas encerra a decoração do peitoral.    
Observações: decoração semelhante à dos caixões da família Sóter, de Deir el-Bahari, Tebas Ocidental. 
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382. Máscara de cartonagem   
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões: altura -  68 cm; largura - 39 cm  
Localização atual: British Museum, London 
Número de inventário:  29476 
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: séc. II d.C. 
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 72, p. 75, cat. 
29. 
Referências bibliográficas: GRIMM, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 111, fig. 1 
Descrição: máscara de cartonagem representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos 
incrustados de preto. Cílios “estrelados”. Nariz pequeno, lábios finos, vermelhos, com um leve sorriso. 
Cabelos pretos e longos, repartidos ao meio, descem até os ombros formando mechas em espiral. Coroa de 
pétalas de rosa sobre a cabeça. Brincos nas orelhas. No peitoral a morta é retratada com uma túnica atada, 
entre os seios descobertos, com o nó de Ísis. Manto sobre os ombros. Grande colar sobre o pescoço, 
composto por motivos decorativos diversos, que terminam pela representação de um grande escaravelho 
alado. A mão esquerda segura um buquê de folhas verdes, provavelmente mirto. A mão direita está fechada. 
Usa braceletes e anéis. São visíveis alguns elementos iconográficos desenhados sobre a parte posterior da 
máscara: um personagem sentado e uma divindade com cabeça de falcão portando sobre a cabeça o disco 
solar. Também são visíveis asas em ambos os seus antebraços.   
Observações:  
 
383. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: 47976 
Documentação:  
Sexo:   
Período:  
Data:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição:  
Fonte bibliográfica: foto adquirida por meio do site - http://www.insecula.com 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem pintada e dourada. Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos grandes e pretos 
com contorno também preto. Face e pescoço dourados. Cabelos pretos. Sobre a cabeça, uma coroa de flores 
cor de rosa. Acima desta está representado um uraeus ou a cabeça de um abutre. Um  grande colar se estende 
do pescoço até o peito, formado por motivos decorativos diversos. Representações de cenas de iconografia 
egípcia preenchem as laterais e o peitoral da máscara, cujo fundo é pintado de vermelho. Na lateral da cabeça 
estão um pássaro ba, um disco solar alado com uraeus e um ankh. No peitoral da máscara as representações 
podem ser divididas em três registros. No registro superior, de cada lado, uma figura feminina sentada com o 
braço erguido em atitude de lamentação (Ísis e Néftis). No registro central, de um lado, a múmia deitada em 
seu leito funerário em forma de leão entre as duas carpideiras, Ísis e Néftis. No outro lado, a múmia é cuidada 
por Anúbis. Na parte central estão uma íbis e um falcão, mumificados. No registro inferior, estão 
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representadas suas mãos. A esquerda está fechada e a direita segura um ramo verde, talvez de mirto. 
Ladeando as mãos estão os quatro Filhos de Hórus, Duamutef e Imsety do lado da mão direita e Qebehsenuef 
com Hapy junto à mão esquerda. Abaixo das mãos, um escaravelho alado.  
Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
384. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual:  
Número de inventário:   
Documentação: antiga coleção Sayed Khachaba 
Sexo: feminina  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Imperador: 
Procedência:  
Região: 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: Grimm, G.  Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 111, fig. 2 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem representando uma mulher. Sobrancelhas finas, pretas, bem delineadas.  
Olhos incrustados pretos. Nariz longo, lábios finos. Cabelos pretos e longos, caem sobre os ombros e 
assemelham-se à peruca egípcia. Sobre a cabeça, uma espécie de diadema ou uma coroa de flores. No topo de 
sua cabeça estão representadas asas abertas, semelhantes às de um abutre.  Usa uma túnica escura atada entre 
os seios com o nó de Ísis.    
Observações:  
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385. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada  
Estado de conservação:   
Dimensões:  
Localização atual: Staatliche Museen, Berlin 
N° de inventário:  22418 
Documentação:  
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência:  
Região:  
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: GRIMM, G.  Die Römischen Mumiemmasken aus Ägypten, pr. 12, fig. 1    
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem dourada (?) representando uma mulher. Face alongada. Sobrancelhas 
pretas. Olhos incrustados (?). Nariz reto, lábios carnudos. Cabelo semelhante ao de uma peruca egípcia. Há 
um símbolo não identificado sobre a cabeça (talvez um disco solar com um escaravelho). Seios  
representados em relevo.  
Observações: 
 
TIPO 26 (Tipo 26.1: 386-389; Tipo 26.2: 390-397) 
 
 Tipo característico de Deir el-Bahari, no Alto Egito. Máscara e envoltório de múmia de linho e 
gesso pintado. As máscaras masculinas apresentam barba e bigode. Todas elas, masculinas e femininas, 
apresentam o mesmo esquema iconográfico: coroa de flores sobre a cabeça, túnica com clavi, taça em uma 
das mãos e coroa de flores e/ou ramo de mirto na outra, a barca de Sokar e os dois chacais portando chaves. 
Datação provável: entre o final do século III e o início do século IV d.C. O subtipo 26.1 refere-se às máscaras 
masculinas, o segundo subtipo às femininas. 
 
Tipo 26.1 
 
386. Máscara de cartonagem     
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação:  
Estado de conservação:  
Dimensões:   
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: C.G.33276 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Procedência: Deir el-Bahari (?) 
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 112, fig. 3. 
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara e envoltório de múmia feito de linho e gesso pintado representando um homem. A 
pintura sobre o linho pode ser dividida em dois registros distintos, separados por uma faixa. O registro 
superior é composto pela máscara propriamente dita e pelo peitoral. Face: cabelos pretos e curtos. Espécie de 
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diadema ou coroa de flores sobre a cabeça. As sobrancelhas pretas e grossas quase se unem. Olhos pretos 
com um sombreamento escuro. Cílios “estrelados”. Bochechas pintadas, provavelmente de rosa. Nariz reto, 
lábios finos. Fino bigode, que se volta para baixo. Pequena barbicha abaixo dos lábios e sob o queixo. Colar 
sobre o pescoço, cujo pendente é formado pelas asas de um falcão. Veste túnica branca com clavi escuros. 
Ânfora pequena desenhada sobre a túnica. Na mão direita segura uma taça. Na mão esquerda segura um 
pequeno buquê, talvez de rosas ou mirto. Coroa, feita de folhas ou flores, em volta do pulso esquerdo.  O 
painel sobre o qual a máscara repousa é preenchido com motivos decorativos. Uma guirlanda de pétalas e 
folhas ladeando um disco separa este primeiro registro de representação do segundo. Neste está representada 
a barca de Sokar, ladeada por dois chacais com chaves penduradas nos seus pescoços..      
Observações: este tipo de envoltório era constituído por uma máscara moldada colocada sobre um bloco de 
madeira sustentado por um recheio de palha, sendo atada a um painel de linho pintado, costurado aos 
envoltórios de linho da múmia com grandes costuras e cordas no topo e na base. Este tipo de representação é 
típico de Deir el-Bahari e provavelmente data do final do século III e início do século IV d.C.. A pintura 
sobre o colar está gasta e, portanto, não é possível visualizar de qual representação se trata, de um 
escaravelho ou outra forma alada.   
 
 

 
 
 
387. Máscara de cartonagem   
  
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação:  
Estado de conservação:  
Dimensões:   
Localização atual: Amherst College, Massachusetts 
Número de inventário: 1942-84 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: provavelmente final do séc. III e início do séc. IV d.C. 
Dinastia:  
Procedência:  
Região: provavelmente Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 112, fig. 1. 
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara e envoltório de múmia feito de linho e gesso pintado representando um homem. A 
pintura sobre o linho pode ser dividida em dois registros distintos separados por uma faixa. O registro 
superior é composto pela máscara propriamente dita e pelo peitoral. Face: cabelos pretos e curtos. Espécie de 
diadema ou coroa de flores sobre a cabeça. Sobrancelhas pretas e grossas quase se unem. Olhos pretos com 
um sombreamento escuro. Cílios “estrelados”. Nariz e bochechas pintados, provavelmente de rosa. Lábios 
finos. Uma leve barba contorna sua face. Usa um bigode, que se volta para baixo, e uma pequena barbicha, 
que desce horizontalmente pelo queixo. Sobre o pescoço um colar com um pendente em forma de naos.  Usa 
uma túnica branca com clavi escuros. Na sua mão direita segura uma taça. Na esquerda, segura um pequeno 
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buquê, provavelmente de mirto. Anéis nos dedos da mão esquerda. Uma guirlanda de pétalas e folhas 
ladeando um disco separa este primeiro registro de representação do segundo. Neste está representada a barca 
de Sokar, ladeada por dois chacais, com chaves penduradas nos pescoços..      
Observações: este tipo de envoltório era constituído por uma máscara moldada colocada sobre um bloco de 
madeira sustentado por um recheio de palha,  sendo atada a um painel de linho pintado, costurado aos 
envoltórios de linho da múmia com grandes costuras e cordas no topo e na base. Este tipo de representação é 
típico de Deir el-Bahari e provavelmente data do final do século III e início do século IV d.C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
388. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem    
Técnica de fabricação:  
Estado de conservação:  
Dimensões: altura - 90 cm; largura - 32 cm 
Localização atual: Musée du Louvre, Paris 
Número de inventário: E 20359 
Documentação:  
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data: final do séc. III - início do séc. IV d.C. 
Dinastia:  
Procedência: Deir el-Bahari 
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 70, cat. 26.  
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara e envoltório de múmia feito de linho e gesso pintado representando um homem. A 
pintura sobre o linho pode ser dividida em dois registros distintos, separados por uma faixa. O registro 
superior é composto pela máscara propriamente dita e pelo peitoral. Face: rosto triangular, com a tez cor de 
carne. Vestígios de pintura mais escura sobre as bochechas. Sobrancelhas grossas e pintadas de preto. Olhos 
pretos com contornos pintados de preto, formando uma mancha escura ao redor dos mesmos. Cílios 
“estrelados”. Fina barba contorna a face, completada por um bigode e uma barbicha em forma de T no 
queixo. Cabelos pretos e uma coroa sobre a cabeça. O fundo do quadro, entre a cabeça e os ombros do morto, 
é pintado de amarelo, cor que se assemelha ao ouro. O envoltório que cobre a parte superior de seu corpo está 
dividido em duas representações. A primeira retrata o corpo do morto até a cintura (peitoral). O morto veste 
uma túnica branca, de mangas longas com franjas, decorada com clavi púrpuras. O manto é decorado com 
suástica vermelha no ombro esquerdo. No pescoço uma corrente com um pendente dourado em forma de 
naos. Anéis nos dedos.  Segura na mão esquerda uma guirlanda de flores e, na direita, uma taça. Na parte 
inferior está representada a barca de Sokar entre dois chacais.  
Observações:  
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389. Máscara de cartonagem   
  
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação:  
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; parte 
superior da cabeça quebrada 
Dimensões:   
Localização atual: Musée des Beaux Arts, Dijon 
Número de inventário: A.F. 804 
Documentação:  
Sexo: masculino  
Idade:  
Período: romano 
Data: provavelmente final do séc. III e início do séc. IV d.C. 
Dinastia:  
Procedência:  
Região: provavelmente Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 72-73, cat. 
27. 
Referências bibliográficas:  GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 113, fig. 2. 
Descrição: máscara de cartonagem pintada representando um homem. Cabelos pretos e encaracolados. 
Sobrancelhas pretas e espessas quase se unem. Os olhos pretos com um sombreamento escuro. Cílios  
“estrelados”. Nariz retilíneo, lábios finos. Fina barba contorna sua face. Bigode curvado para baixo. Barbicha 
que desce pelo queixo formando um T.      
Observações: este tipo de máscara era associada a um envoltório (sendo chamada de máscara plastron), que 
cobria a múmia até aproximadamente os joelhos. Este era constituído por uma máscara moldada colocada 
sobre um bloco de madeira sustentado por um recheio de palha, sendo atada a um painel de linho pintado,  
costurado aos envoltórios de linho da múmia com grandes costuras e cordas no topo e na base. Este tipo de 
representação é típico de Deir el-Bahari e provavelmente data do final do século III e início do século IV d.C.  
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Tipo 26.2 
 
390. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação:  
Estado de conservação: a face foi reconstruída e o nariz restaurado em 1983/84. 
Dimensões: comprimento - 1,54m; largura - 28 cm; espessura - 25 cm  
Localização atual: Metropolitan Museum of Art, New York 
Número de inventário: 25.3.219 
Documentação: escavada numa tumba no interior do complexo funerário de Mentuhotep 
II, em Deir el-Bahari, Tebas Ocidental em 1923-24, sepultamento romano IVA. 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data: 270-280 d.C. 
Dinastia:  
Procedência: Deir el-Bahari 
Região: Alto Egito 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: WALKER, S. (Ed.) Ancient Faces: mummy portraits from Roman Egypt. New 
York, The Metropolitam Museum of Art ; Routledge, 2000, pp. 145-147, fig. 98.   
Referências bibliográficas:  GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, 143 B1, pr. 
112, 5. 
Descrição: múmia de uma mulher com máscara sobre a cabeça e envoltório de linho pintado, que se  
estende da cabeça até aproximadamente os joelhos. A pintura sobre o linho pode ser dividida em dois 
registros distintos, separados por uma faixa vermelha. O registro superior é composto pela máscara 
propriamente dita e pelo peitoral. Face: cabelo preto trançado atrás da cabeça. Usa uma coroa de jóias 
(talvez com flores também). Sobrancelhas pretas e espessas quase se unem. Olhos pretos com um 
sombreamento marrom. Cílios  “estrelados”. Nariz e bochechas pintados de rosa. Lábios finos, sendo o 
inferior menor. Covinha no queixo, pintado de rosa. Brincos elaborados nas orelhas, colares ao redor do 
pescoço, braceletes dourados em cada pulso e anéis nos dedos. Usa uma túnica branca com clavi púrpuras 
e um xale, também branco, com franjas e uma faixa lisa e decorada com orbiculi verdes. Seios  
representados em relevo. Na mão direita  segura uma taça com alça de vidro verde, que contém um 
líquido vermelho. Na esquerda segura um pequeno buquê, provavelmente de mirto. Separa os registros 
uma decoração formada por uma guirlanda de pétalas e folhas ladeando um disco. Há uma cena 
representando a barca de Sokar, ladeada por dois chacais, com chaves penduradas em seus pescoços..      
Observações: a face moldada da máscara descansa sobre um bloco de madeira sustentado por um recheio 
de palha e atado a um painel de linho pintado,  costurado aos envoltórios de linho da múmia com grandes 
costuras e cordas no topo e na base.  
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391. Máscara de cartonagem    
 
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação:  
Estado de conservação:  
Dimensões:   
Localização atual: Museum of Fine Arts, Boston 
Número de inventário: 97.1100 
Documentação:  
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Procedência: provavelmente Deir el-Bahari  
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 112, fig. 2. 
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara e envoltório de múmia feito de linho e gesso pintado. A pintura sobre o linho pode 
ser dividida em dois registros distintos, separados por uma faixa. O registro superior é composto pela 
máscara propriamente dita e pelo peitoral. Face: cabelos pretos e curtos. Espécie de diadema ou coroa de 
flores sobre a cabeça. Sobrancelhas pretas e espessas quase se unem. Olhos pretos com um sombreamento 
escuro. Cílios “estrelados”. Bochechas pintadas, provavelmente de rosa. Nariz afilado, lábios finos. 
Covinha no queixo. Colar sobre o pescoço. Usa uma túnica branca com clavi escuros. Na mão direita 
segura uma taça com alça; na esquerda, um pequeno buquê, provavelmente de mirto. Anéis nos dedos da 
mão esquerda. Uma guirlanda de pétalas e folhas ladeando um disco separa este primeiro registro de 
representação do segundo. Neste figura a barca de Sokar, ladeada por dois chacais, com chaves 
penduradas nos seus pescoços..      
Observações: este tipo de envoltório era constituído por uma máscara moldada colocada sobre um bloco 
de madeira sustentado por um recheio de palha, sendo atada a um painel de linho pintado, costurado aos 
envoltórios de linho da múmia com grandes costuras e cordas no topo e na base. Este tipo de 
representação é típico de Deir el-Bahari e provavelmente data do final do século III e início do século IV 
d.C. O sexo da figura permanece indeterminado. Ela não apresenta a barba e o bigode comuns nas 
representações masculinas e nem os brincos e seios das femininas.  
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392. Máscara de cartonagem     
 
Material: cartonagem   
Técnica de fabricação:  
Estado de conservação:  
Dimensões:   
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: J.E. 49099 
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data:  
Dinastia:  
Procedência: Deir el-Bahari  
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 112, fig. 4. 
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara e envoltório de múmia feito de linho e gesso pintado representando uma mulher. A 
pintura sobre o linho pode ser dividida em dois registros distintos, separados por uma faixa. O registro 
superior é composto pela máscara propriamente dita e pelo peitoral. Face: cabelos pretos e encaracolados. 
Espécie de diadema ou coroa de flores sobre a cabeça. Sobrancelhas pretas e espessas quase se unem. 
Olhos pretos com um sombreamento escuro. Cílios  “estrelados”. Bochechas  pintadas, provavelmente de 
rosa. Nariz largo, lábios finos. Veste uma túnica branca com um manto escuro sobre os ombros e usa dois 
colares sobre o pescoço. Brincos nas orelhas. Seios representados em relevo. Na mão direita segura uma 
taça com alça; na esquerda, um pequeno buquê, talvez de rosas ou mirto.  O painel sobre o qual a máscara 
repousa é preenchido com motivos decorativos. Uma guirlanda de pétalas e folhas ladeando um disco 
separa este primeiro registro de representação do segundo. Neste está representada a barca de Sokar, 
ladeada por dois chacais, com chaves penduradas nos seus pescoços..      
Observações: este tipo de envoltório era constituído por uma máscara moldada colocada sobre um bloco 
de madeira sustentado por um recheio de palha,  sendo atada a um painel de linho pintado, costurado aos 
envoltórios de linho da múmia com grandes costuras e cordas no topo e na base. Este tipo de 
representação é típico de Deir el-Bahari e provavelmente data do final do século III e início do século IV 
d.C.  
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393. Máscara de cartonagem 
  
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação:  
Estado de conservação: somente conservada até à altura dos 
ombros 
Dimensões:  altura - 19 cm 
Localização atual: Museu Egípcio do Cairo, Cairo 
Número de inventário: C. G. 33278  
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: provavelmente final do século III e início do séc. IV d.C. 
Dinastia:  
Procedência: Deir el-Bahari (?) 
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 113, fig. 1. 
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara de linho e gesso pintado representando uma mulher. Sobrancelhas pretas e espessas. 
Olhos pretos com um sombreamento escuro. Cílios “estrelados”. Nariz largo, lábios finos. Cabelos  
pretos. Espécie de diadema ou coroa de flores sobre a cabeça. Brincos nas orelhas. Túnica com motivos 
decorativos diversos.      
Observações: este tipo de máscara era associada a um envoltório, que cobria a múmia até 
aproximadamente os joelhos. Era constituído por uma máscara moldada colocada sobre um bloco de 
madeira sustentado por um recheio de palha, sendo atada a um painel de linho pintado, costurado aos 
envoltórios de linho da múmia com grandes costuras e cordas no topo e na base. Este tipo de 
representação é típico de Deir el-Bahari e, provavelmente, data do final do século III e início do século IV 
d.C.  

 
394. Máscara de cartonagem  
  
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação:  
Estado de conservação: somente conservada até à altura dos 
ombros 
Dimensões:  
Localização atual: The Oriental Institute of the University of 
Chicago, Chicago 
Número de inventário: OIM 9385  
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: provavelmente final do século III e início do séc. IV d.C. 
Dinastia:  
Procedência: Deir el-Bahari (?) 
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: TEETER, E. Treasures from the Collection of the Oriental Institute. University 
of Chicago, p. 115, fig. 61. 
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara de linho e gesso pintado representando uma mulher. Sobrancelhas pretas e espessas. 
Olhos pretos com um sombreamento escuro. Cílios “estrelados”. Nariz largo, lábios finos. Covinha no 
queixo. Cabelos pretos. Espécie de diadema ou coroa de flores sobre a cabeça. Bochechas pintadas de 
vermelho. Brincos nas orelhas. Túnica com motivos decorativos diversos.      
Observações: este tipo de máscara era associada a um envoltório, que cobria a múmia até 
aproximadamente os joelhos. Era constituído por uma máscara moldada colocada sobre um bloco de 
madeira sustentado por um recheio de palha, sendo atada a um painel de linho pintado, costurado aos 
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envoltórios de linho da múmia com grandes costuras e cordas no topo e na base. Este tipo de 
representação é típico de Deir el-Bahari e, provavelmente, data do final do século III e início do século IV 
d.C. 
 
395. Máscara de cartonagem    
  
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação:  
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; vestígios de 
douramento 
Dimensões: altura - 30 cm; largura - 19 cm.  
Localização atual: Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Marseille 
Número de inventário: 1274 
Documentação: proveniente da coleção Clot-Bey 
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: final do séc. III e início do séc. IV d.C.  
Dinastia:  
Procedência:  
Região: provavelmente Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: AUBERT, M.F.; CORTOPASSI, R.  Portraits de l’Égypte Romaine, p. 72, p. 74, 
cat. 28. 
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara de cartonagem pintada representando uma mulher. Sobrancelhas pretas e espessas. 
Olhos pretos com um sombreamento escuro. Cílios “estrelados”. Bochechas, lábios e queixo pintados de 
rosa. Cabelos pretos. Sobre a cabeça, uma espécie de coroa composta por jóias e flores. Brincos nas 
orelhas.      
Observações: este tipo de máscara era associada a um envoltório, que cobria a múmia até 
aproximadamente os joelhos. Era constituído por uma máscara moldada colocada sobre um bloco de 
madeira sustentado por um recheio de palha, sendo atada a um painel de linho pintado, costurado aos 
envoltórios de linho da múmia com grandes costuras e cordas no topo e na base. Este tipo de 
representação é típico de Deir el-Bahari e, provavelmente, data do final do século III e início do século IV 
d.C. 
 
396. Máscara de cartonagem   
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação:  
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; parte superior da 
cabeça quebrada 
Dimensões:   
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação:  
Sexo: feminino  
Idade:  
Período: romano 
Data: provavelmente final do séc. III e início do séc. IV d.C. 
Dinastia:  
Procedência: Medinet Habu 
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 113, fig. 3. 
Referências bibliográficas:   
Descrição: máscara feita de linho e gesso pintado representando uma mulher. Sobrancelhas pretas e 
espessas quase se unem. Olhos pretos com um sombreamento escuro. Cílios  “estrelados”. Nariz retilíneo, 
lábios finos. Covinha no queixo. Sobre a cabeça, uma espécie de diadema ou coroa de flores. Brincos nas 
orelhas.      
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Observações: este tipo de máscara era associado a um envoltório, que cobria a múmia até 
aproximadamente os joelhos. Era constituído por uma máscara moldada colocada sobre um bloco de 
madeira sustentado por um recheio de palha, sendo atada a um painel de linho pintado, costurado aos 
envoltórios de linho da múmia com grandes costuras e cordas no topo e na base. Este tipo de 
representação é típico de Deir el-Bahari e provavelmente data do final do século III e início do século IV 
d.C.  
 
 
397. Máscara de cartonagem    
 
Material: cartonagem  
Técnica de fabricação:  
Estado de conservação: somente conservada a cabeça; parte superior 
da cabeça quebrada 
Dimensões:   
Localização atual:  
Número de inventário:  
Documentação:  
Sexo:   
Idade:  
Período: romano 
Data: provavelmente final do séc. III e início do séc. IV d.C. 
Dinastia:  
Procedência: Medinet Habu 
Região: Alto Egito 
Inscrição:   
Fonte bibliográfica: GRIMM, G. Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, pr. 113, fig. 4. 
Referências bibliográficas:   
Descrição: Máscara feita de linho e gesso pintado. Cabelos pretos e ondulados. As sobrancelhas pretas e 
espessas quase se unem. Olhos pretos com um sombreamento escuro. Cílios “estrelados”. Nariz reto, 
lábios carnudos.     
Observações: este tipo de máscara era associado a um envoltório, que cobria a múmia até 
aproximadamente os joelhos. Era constituído por uma máscara moldada colocada sobre um bloco de 
madeira sustentado por um recheio de palha, sendo atada a um painel de linho pintado, costurado aos 
envoltórios de linho da múmia com grandes costuras e cordas no topo e na base. Este tipo de 
representação é típico de Deir el-Bahari e provavelmente data do final do século III e início do século IV 
d.C.  
 
 
TIPO 27 (Tipo 27.1: 398-403; Tipo 27.2: 404-407) 
 
 Tipo característico das máscaras do Oásis de Bahariya. São máscaras de cartonagem e gesso, 
dourada e/ou pintada. Sua face apresenta os olhos grandes, incrustados, um leve sorriso, maçãs do rosto 
salientes. O peitoral da máscara é decorado com cenas iconográficas egípcias. A máscara feminina 
apresenta os seios em relevo e os cabelos formados por mechas encaracoladas. No tipo 27.2 as máscaras 
são todas de gesso pintado e parecem cabeças/bustos independentes, se assemelhando aos tipos de “Osíris 
levantando”.  
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Tipo 27.1 
 
398. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem dourada 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: nariz danificado 
Dimensões:  
Localização atual: Bahariya Museum, Bahariya   
N° de inventário:  
Documentação: encontrada por Zahi Hawass, tumba 54 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Bahariya 
Região: Oásis de Bahariya 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Hawass, Z.  Valley of the Golden Mummies, p. 56-58, múmia A.   
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem dourada representando um homem. Sobrancelhas espessas e pretas. 
Cílios estrelados. Olhos pintados de preto. Nariz longo, lábios grossos. Sobre a cabeça, um ornamento 
que imita uma coroa real: uma faixa decorada com pedaços coloridos de faiança e pedras preciosas e a 
representação de flores e folhas, modeladas ao redor de um uraeus. Nas laterais do pescoço, abaixo das 
orelhas, Ísis e Néftis protegem o morto com suas asas. O peitoral de cartonagem é formado por três 
registros verticais, por sua vez, divididos em painéis horizontais. No registro do meio estão representados, 
de cima para baixo, uma figura feminina sentada, com asas de pássaro (provavelmente é uma 
representação de Nut), dois filhos de Hórus (Qebehsenuef e Duamutef) e uma íbis, ave associada a Thot. 
No registro do lado esquerdo aparecem os filhos de Hórus, sendo identificados Imsety, ao meio e, abaixo, 
novamente Imsety com Duamutef e, por último, a representação do chacal de Anúbis. O registro do lado 
direito também mostra os filhos de Hórus: Qebehsenuef sentado segurando uma faca; Imsety também 
sentado segurando uma faca e, abaixo dele, duas figuras em pé representando Qebehsenuef e Hapy juntos. 
Por último, a representação de Anúbis em forma de chacal, como um rebatimento da figura do lado 
oposto.  
Observações: múmia tipo 1 na classificação de Hawass (múmias envoltas em cartonagens douradas). O 
uso de atributos reais era corrente entre as pessoas comuns, no período greco-romano. 
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399. Máscara de cartonagem  
 
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Bahariya Museum, Bahariya   
N° de inventário:  
Documentação: encontrada por Zahi Hawass, tumba 54 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Bahariya 
Região: Oásis de Bahariya 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Hawass, Z.  Valley of the Golden Mummies, pp. 58-60, múmia B.   
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem dourada representando uma mulher. Sobrancelhas espessas e pretas. 
Cílios “estrelados”. Olhos pintados de preto. Nariz fino, lábios com um leve sorriso.Cabelos pretos e 
encaracolados, caindo na lateral da cabeça em forma de mechas em espiral. Brincos nas orelhas. O 
peitoral de cartonagem está dividido em três registros verticais. Na parte central, um colar com pendente 
em forma de naos. Abaixo deste, uma figura não identificada e, fechando a decoração do painel central, 
está pintado um touro branco e preto com o disco solar entre os chifres. O touro se encontra entre os seios 
da morta, que são modelados em relevo. Tanto o registro do lado direito quanto o esquerdo apresentam no 
primeiro painel uma fileira de uraei coroados com o disco solar. Os outros painéis mostram filhos de 
Hórus. Do lado esquerdo, podem ser identificados Qebehsenuef e Imsety e, do lado direito, Duamutef 
juntamente com Imsety no primeiro painel e Hapy com Imsety, no segundo. 
Observações: múmia do tipo 1 na classificação de Hawass (múmias envoltas em cartonagens douradas). 
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400. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Bahariya Museum, Bahariya   
N° de inventário:  
Documentação: encontrada por Zahi Hawass, tumba 54 
Sexo: masculino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Bahariya 
Região: Oásis de Bahariya 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Hawass, Z.  Valley of the Golden Mummies, pp. 61-63, múmia C.   
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de cartonagem coberta com uma fina camada de ouro representando um homem. 
Sobrancelhas espessas e pretas. Olhos incrustados. Nariz longo, lábios carnudos. Cabelo preto e 
encaracolado. Sobre a cabeça, uma coroa de flores e folhas com um uraeus ao centro. Na parte posterior 
da cabeça, sobre a coroa, um falcão dourado com duas plumas sobre as asas e usando uma espécie de 
coroa formada pelo disco solar com duas serpentes, provavelmente, é uma representação de Sokar. Um 
envoltório de cartonagem, pintado e dourado, cobre o peito da múmia e é decorado com imagens 
tradicionais das divindades funerárias egípcias. Este é dividido em três registros verticais. No painel 
central estão representados Osíris, na parte superior, e uma íbis abaixo deste (Thot). No registro da 
esquerda aparecem, de cima para baixo: Hórus,  um friso de uraei coroados com o disco solar,  filhos de 
Hórus (Qebehsenuef e Imsety) e  uma figura, provavelmente o morto, fazendo oferendas de incenso para 
Osíris e Thot, no centro da representação. Do lado esquerdo, a mesma cena se repete, variando os 
personagens. De cima para baixo: o deus Seth, o friso de uraeus, os filhos de Hórus (Duamutef e Imsety) 
e novamente o morto fazendo oferendas para as divindades do centro da composição. A base do painel 
mostra um personagem segurando um suporte, sobre o qual está representado um chacal. 
Observações:  
1. múmia tipo 2 na classificação de Hawass (peitoral de cartonagem pintado com cenas funerárias 
egípcias); 
2. Hawass considera o Filho de Hórus junto a Duamutef, no registro esquerdo, como sendo Hapy, apesar 
de ele apresentar uma cabeça humana (p. 63). Neste caso, ele complementaria os outros dois Filhos de 
Hórus representados no painel oposto (Qebehsenuef e Imsety). Em épocas mais antigas os Filhos de 
Hórus eram todos representados com cabeça humana. 
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401. Máscara de gesso e cartonagem 
 
Material: gesso e cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Bahariya Museum, Bahariya   
N° de inventário:  
Documentação: encontrada por Zahi Hawass, tumba 54 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Bahariya 
Região: Oásis de Bahariya 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Hawass, Z.  Valley of the Golden Mummies, p. 65,  múmia de menina.   
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de gesso dourada representando uma menina. Sobrancelhas espessas e pretas. Cílios 
“estrelados”. Olhos pretos. Cabelos pretos com mechas encaracoladas. Nariz afilado, leve sorriso sobre os 
lábios. Envoltório de cartonagem sobre o peito com representações de cenas egípcias. A cartonagem está 
dividida em três registros. Os registros da direita e da esquerda apresentam a mesma decoração:  o chacal 
de Anúbis na parte superior, um friso de uraeus coroados com o disco solar  e, na parte inferior, os quatro 
Filhos de Hórus, sentados, com cabeça humana.  
Observações: múmia tipo 2 na classificação de Hawass (peitoral de cartonagem pintado com cenas 
funerárias egípcias). 
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402.  Máscara de cartonagem e gesso 
 
Material: gesso e cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Bahariya Museum, Bahariya   
N° de inventário:  
Documentação: encontrada por Zahi Hawass, tumba 54 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Bahariya 
Região: Oásis de Bahariya 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Hawass, Z.  Valley of the Golden Mummies, p. 66  (máscara de uma “noiva”) 
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de gesso representando uma mulher. Cabelos pretos e encaracolados. Face branca 
com tons de pintura vermelha nas bochechas e nos lábios. Sobrancelhas, olhos e cílios “estrelados”  
pretos. Nariz largo, lábios finos. Colar pintado sobre o pescoço. O peitoral, de cartonagem, está pintado 
com cenas de iconografia egípcia: os quatro Filhos de Hórus, uraei com disco solar e uma íbis. Seios  
modelados na cartonagem e pintados de rosa. 
Observações:  
1. múmia tipo 2 na classificação de Hawass (peitoral de cartonagem pintado com cenas funerárias 
egípcias); 
2. Hawass acredita que esta seja uma múmia de uma mulher jovem, que foi enterrada pronta para o 
casamento no outro mundo. 
 
403. Máscara de gesso  
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Bahariya Museum, Bahariya   
N° de inventário:  
Documentação: encontrada por Zahi Hawass, tumba 54 
Sexo: masculino 
Idade: 5 anos 
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Bahariya 
Região: Oásis de Bahariya 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Hawass, Z.  Valley of the Golden Mummies, p. 64,  múmia de menino.   
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de gesso dourada representando um menino. Sobrancelhas espessas e pretas. Cílios 
“estrelados”. Olhos pretos. Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelos pretos encaracolados. Coroa de flores e 
folhas sobre a cabeça. 
Observações: múmia tipo 3 na classificação de Hawass (múmia envolta em linho, padrões geométricos, 
sem nenhuma pintura ou douramento). 
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TIPO 27.2 
 
404. Máscara de gesso 
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Bahariya Museum, Bahariya   
N° de inventário:  
Documentação: encontrada por Zahi Hawass 
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Bahariya 
Região: Oásis de Bahariya 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Hawass, Z.  Valley of the Golden Mummies, p. 67  (parte superior, lado direito, 
mascara 2). 
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de gesso. Sobrancelhas pretas e espessas. Olhos pretos com contornos bem 
definidos. Cabelos pintados de preto. Nariz retilíneo. Coroa de flores sobre a cabeça. Pintura vermelha 
sobre o pescoço, como uma gargantilha, com motivos de X.  
Observações:  

 
405. Máscara de gesso 
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Bahariya Museum, Bahariya   
N° de inventário:  
Documentação: encontrada por Zahi Hawass 
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Bahariya 
Região: Oásis de Bahariya 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Hawass, Z.  Valley of the Golden Mummies, p. 67  (parte inferior, lado esquerdo, 
mascara 3). 
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de gesso. Sobrancelhas espessas e pretas. Cílios “estrelados”. Grandes olhos pretos. 
Cabelos pintados de preto. Nariz grande e retilíneo. Coroa vermelha, entremeada de faixas pretas, sobre a 
cabeça.  
Observações:  
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406. Máscara de gesso 
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Bahariya Museum, Bahariya   
N° de inventário:  
Documentação: encontrada por Zahi Hawass 
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Bahariya 
Região: Oásis de Bahariya 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Hawass, Z.  Valley of the Golden Mummies, p. 67  (parte inferior, lado direito, 
mascara 4). 
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de gesso. Sobrancelhas pretas e espessas. Grandes olhos pretos. Cílios “estrelados”. 
Nariz retilíneo, lábios finos. Cabelos encaracolados pintados de preto. Sobre a cabeça, uma coroa de 
flores vermelha. Ao redor de seu pescoço dois círculos vermelhos pintados. Provavelmente, são marcas 
das dobras da pele.  
Observações:  
 
407. Máscara de gesso 
 
Material: gesso 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação:  
Dimensões:  
Localização atual: Bahariya Museum, Bahariya   
N° de inventário:  
Documentação: encontrada por Zahi Hawass 
Sexo:  
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: Bahariya 
Região: Oásis de Bahariya 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Hawass, Z.  Valley of the Golden Mummies, p. 67  (parte superior, lado esquerdo, 
mascara 1). 
Referências bibliográficas:  
Descrição:  máscara de gesso. Face redonda. Sobrancelhas finas e pretas. Grandes olhos pretos. Nariz 
grande e retilíneo. Cabelos tipo “côte de melon” (em gomos).  
Observações:  
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TIPO 28 (ns. 408-409) 
 
 Tipo de máscara característico do Oásis de Kharga. Segue o esquema tradicional egípcio. 
Cartonagem pintada com cenas retiradas da iconografia egípcia. Apresenta semelhança com as 
cartonagens produzidas em Akhmin. 
 
408. Máscara de cartonagem  
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada 
Dimensões:  
Localização atual:    
N° de inventário: 309 
Documentação: encontrada por Françoise Dunand, tumba 5, câmara D. 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: necrópole de Douch  
Região: Oásis de Kharga 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Dunand, F.; Heim, J. L.; Henein, N.; Lichtenberg, R.  La Necrópole de Douch 
(Oásis de Kharga), pp. 23-26; pr. 55 fig. 1. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara de cartonagem representando uma mulher. Sobrancelhas finas e pretas, bem 
delineadas. Olhos pretos. Nariz longo, lábios finos. Cabelos pretos.  
Observações:  
 
409. Máscara de gesso e envoltório de cartonagem  
 
 
Material: cartonagem 
Técnica de fabricação: moldada 
Estado de conservação: fragmentada 
Dimensões:  
Localização atual:    
N° de inventário: 402 
Documentação: encontrada por Françoise Dunand,  
tumba 8, câmara B. 
Sexo: feminino 
Idade:  
Período: romano 
Data:   
Dinastia:  
Imperador:  
Procedência: necrópole de Douch  
Região: Oásis de Kharga 
Inscrição: 
Fonte bibliográfica: Dunand, F.; Heim, J. L.; Henein, N.; Lichtenberg, R.  La Necrópole de Douch 
(Oásis de Kharga), pp. 23-26; pr. 56 figs. 1, 2 e 3. 
Referências bibliográficas:  
Descrição: máscara e envoltório corporal de cartonagem representando uma mulher. Coroa de flores 
sobre a cabeça e, acima desta, um tipo de toucado decorado com uma flor (uma roseta). A cartonagem 
que cobre seu corpo é coberta com cenas egípcias tradicionais. Sobre o peito o colar usek, com as cabeças 
de falcão nas extremidades. Abaixo do colar, em cada lateral, um chacal. Em seguida, a barca solar que 
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traz os deuses Hórus, Osíris e Néftis e as representações de um escaravelho alado e de um abutre com as 
asas abertas. Pés decorados com motivos quadriculados.    
Observações:  
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