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Introdução 
 

Para a estruturação deste catálogo que é o cerne da pesquisa sobre o culto e a 

imagem das rainhas ptolomaicas, as fontes documentais utilizadas apresentam natureza 

variada, tanto materialmente quanto cronologicamente. São fontes epigráficas, textuais e 

iconográficas, sendo que a última abrange uma grande variedade de suportes materiais. 

As fontes textuais se subdividem em históricas, literárias e papirológicas. As 

históricas tratam de informações de autores antigos sobre os aspectos políticos, militares e 

religiosos ocorridos durante o período helenístico do Egito, ou durante o evento conhecido 

como guerra dos diádocos – uma guerra entre os generais sucessores de Alexandre (323 a 

305 a.C.) pelo controle do Império deixado pelo general macedônico falecido. Fazem parte 

desta categoria textual os autores-historiadores do porte de Políbio, Diodoro Sículo e 

Justino, e autores tardios como Ateneu, Plínio o Velho e Pausânias. As fontes literárias 

compreendem poemas dedicados aos soberanos ptolomaicos como aqueles de poetas 

cortesãos como Calímaco, Teócrito, Posídipo e um poeta anônimo. As fontes papirológicas 

tratam basicamente de ordenanças reais, petições dirigidas ao monarca por cidadãos locais. 

A dimensão cronológica destas fontes é ampla. Ela abrange um período de seiscentos anos, 

pois buscamos recolher dados tanto dos séculos de dominação ptolomaica do Egito (séculos 

I-III a.C.) quanto de informações tardias dos séculos I-II d.C., durante o período de 

dominação romana do Egito. Esta amplitude temporal se deve a importância que alguns 

documentos datados para o período romano imperial têm para a nossa pesquisa como, por 

exemplo, a obra de Ateneu que é datada dos séculos I-II d.C. 

As fontes epigráficas se subdividem em estelas, placas votivas e objetos rituais. As 

estelas consistem de decretos sacerdotais como, por exemplo, o de Canopos (238 a.C.) e o 

de Mendes (264 a.C.). Há decretos que em seu próprio texto sugerem ser estelas, como o 

Decreto de Itanos (246 a.C.), mas como foram extraídos de obras compilatórias, como o de 

M. Austin (1988), não temos como nos assegurar disso. Existem também pequenas estelas 
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votivas inscritas em hieróglifos, como aquelas dedicadas a Arsinoe II por sacerdotes da 

cidade de Mênfis, mas que não possuímos as imagens. As placas votivas perfazem 

dedicatórias de cidadãos locais dirigidas aos soberanos e suas famílias. Elas se dividem em 

duas categorias: 1ª placas com um pequeno texto votivo como, por exemplo, uma placa que 

se encontra no Museu Greco-Romano de Alexandria (datando de 246-222 a.C.) e que foi 

dedicada por dois sacerdotes aos soberanos ptolomaicos e família e ao próprio Zeus 

conjuntamente. Nela são dedicados altares, capelas e o terreno contíguo; 2ª pequenas placas 

contendo apenas o nome do rei ou o da rainha e aquele do dedicante. Os objetos rituais 

incluem arquitraves de um templo, altares, bases e encostos de estátuas como, por exemplo, 

o templo dedicado ao casal Euergetes em Hermópolis (246-222 a.C.) por militares locais, 

ou ainda, a base de uma estátua em estilo egípcio dedicada a Arsinoe II (c. 270 a.C.) com 

inscrições em grego e em hieróglifo. Há também objetos especiais que se enquadram nesta 

categoria de fonte, assim como, em fontes iconográficas, como é o caso de relevos e 

estátuas, ambas com inscrições. As cronologias destes objetos são muito variadas; do 

século III ao I a.C. 

As fontes iconográficas por se constituírem de objetos materiais diversos, podem ser 

subdividas em categorias – relevos, pinturas, moedas, anéis, estátuas, cabeças de estátuas e 

vasos. Os relevos se apresentam em paredes de templos, como aquele de Karnak (246-222 

a.C.) mostrando Ptolomeu III fazendo oferendas ao casal Adelfo, e em estelas com 

representações mostrando cenas de oferenda. Em ambos os tipos existem inscrições, longas 

ou curtas, mas o que é relevante aqui são as representações visuais que abordaremos 

preferencialmente. Há de se ressaltar duas coisas – em primeiro lugar, existem relevos com 

inscrições importantes, como aqueles mencionados acima, e outros que não apresentam 

inscrições, mas são igualmente importantes como é o caso de uma placa em relevo 

mostrando a figura de Arsinoe II em estilo egípcio (c. 270 a.C.); em segundo lugar, alguns 

relevos considerados estão presentes em decretos inscritos em estelas, como aquele de 

Pithom II (217 a.C.). As pinturas são basicamente do período faraônico e representam 

monarcas divinizados com seus atributos. As moedas são importantes, pois elas mostram as 

efígies das rainhas em conjunto com os atributos que lhe dizem respeito, além das 

inscrições que identificam cada uma das rainhas. Os materiais usados em sua cunhagem são 

o ouro, a prata e o bronze. Os anéis se enquadram na mesma categoria que as moedas; eles 
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portam a efígie das rainhas, indicando dessa forma como elas eram retratadas, ou 

aparentavam ser, e os suportes físicos são em diversos materiais como osso, ouro, barro e 

bronze. As estátuas que constam do catálogo são em estilo egípcio (275-270 a.C.) e em 

estilo misto (século II a.C.). Elas apresentam inscrições em seus pilares dorsais e são muito 

importantes, pois demonstram o alcance e penetração do culto e da imagem dos Lagidas 

entre a população egípcia, ou pelo menos como queriam os monarcas. Há uma pequena 

estatueta muito interessante representando uma sacerdotisa canéfora (século III a.C.). As 

canéforas eram parte integrante do culto oficial de Arsinoe II no meio grego da população. 

As cabeças de estátuas são numerosas e variadas em estilo e material. Nós temos cabeças 

em estilo egípcio puro, em estilo grego puro e em estilo misto. Os suporte físicos são em 

calcário, mármore, bronze, basalto e faiança. As cabeças apresentam alguns atributos como 

duplo uraei ou o diadema, dois tipos de penteados – em coque ou em mechas cacheadas, e 

a peruca tripartida de estilo egípcio.  A cronologia das fontes iconográficas se restringe aos 

séculos III a I a.C. 

Uma questão tipológica importante é a identificação de cada rainha representada 

visualmente sobre estes diferentes suportes materiais. Como tratamos de retratos em 

diversos estilos, suportes físicos e materiais, a identificação de uma determinada rainha, por 

exemplo, se baseia no estudo comparado entre os retratos em estátuária (estátua inteira ou 

busto/cabeça), os retratos monetários e aqueles em relevo. Quando há inscrições, elas 

facilitam em muito a atribuição de uma estátua ao retrato de uma rainha ou rei, e a partir daí 

são realizadas as comparações adequadas. Muitas vezes, o sítio em que um determinado 

busto foi encontrado permite fazer a atribuição, levando em conta, claro, os relatos 

históricos sobre aquele sítio e os objetos encontrados nele. Dois exemplos notórios são: o 

retato de Arsinoe III estampado em uma moeda, com a devida inscrição acompanhada que 

permite a comparação do seu retrato com uma cabeça em bronze (Museo Civico di Palazzo 

Te) [71], com um busto em mármore de estilo grego (Museum of Fine Arts) [72] e com 

uma cabeça em basalto em estilo egípcio com características gregas (Ny Carlsberg 

Glyptotek) [73]. As semelhanças estilísticas dos olhos, estilo de cabelo, a boca entre outros 

elementos permitem essa atribuição; e, em segundo lugar, uma pequena estatueta do século 

II a.C. é identificada a Arsinoe II, com base na inscrição gravada no pilar dorsal e nos 

atributos que essa imagem sustenta.  Por fim, há os vasos. Estes são de um único tipo e 
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material – a enócoa (���������	
em faiança. Elas têm em sua pança a figura de uma rainha 

ptolomaica fazendo uma libação sobre um altar; geralmente existem inscrições 

identificando a rainha. 

Procuramos estruturar nosso catálogo da maneira mais representativa possível, com 

as evidências existentes acerca do culto e da imagem das rainhas. Sendo assim, o 

levantamento feito para o catálogo não foi exaustivo. Nós apenas buscamos reunir os dados 

existentes nos diversos catálogos utilizados e em informações citadas por diferentes autores 

na bibliografia. Muitos dos relevos, estelas, vasos e moedas são citados continuamente nas 

várias obras consultadas. Portanto, o catálogo aborda o que há de mais relevante à 

disposição para a nossa pesquisa. 

Algo que precisa ficar claro, é que nós estamos cientes das diferenças entre os 

diversos contextos em que os objetos e textos se situam. Os objetos e textos expostos no 

catálogo foram produzidos com objetivos diferentes, destinados a públicos diferentes e em 

épocas diferentes. Três exemplos servirão para demonstrar o que expomos, o decreto de 

Mênfis (196 a.C.) está gravado em uma estela, cuja finalidade era fazer parte dos principais 

templos egípcios do antigo Egito. Sobre esta estela está gravado um texto em três línguas – 

grego, demótico e hieróglifo, de caráter oficial e redigido por sacerdotes sob o reinado de 

Ptolomeu V. O seu objetivo era proclamar perante as populações gregas e egípcias, não 

apenas as benesses concedidas pelo rei aos rebeldes capturados durante a grande rebelião, 

mas também os benefícios concedidos ao Egito e o culto que se instituiria ao rei em todos 

os templos do país. O encômio de Teócrito (c. 280 a.C.) em louvor a Ptolomeu II Filadelfo, 

dedicado a elogiar o monarca em todos os aspectos – militar, financeiro e religioso. Ao 

contrário do decreto mencionado acima, o público alvo da poesia era a elite grega nas 

cidades de Alexandria, Naucrátis e Ptolemais. A enócoa em faiança de Arsinoe II (c. 270 

a.C.) cuja finalidade era ritual, deveria fazer parte dos cultos prestados a essa rainha, não 

apenas aqueles de caráter oficial, mas também os cultos populares como o festival 

Arsinoéia. Este vaso em particular parece que foi encontrado em Canosa – Itália, o que 

demonstra o alcance e a popularidade do culto desta rainha. 

Todos os objetos e textos que integram o catálogo possuem um contexto de 

produção específico e tinham, por isso, finalidades específicas. A grande diversidade 

presente neste catálogo nos permite refletir sobre os variados aspectos do culto prestado às 
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rainhas e também ao dinástico. Objetivos políticos, sociais e religiosos permeiam todos os 

elementos materiais e textuais que se inserem nesta pesquisa. 

A ordem de apresentação das fontes no catálogo é feita da seguinte maneira: 

primeiro as fontes textuais e, dentro desse ramo, vem a seguinte ordem - os textos literários 

e papirológicos, depois as inscrições epigráficas, independente do suporte físico em que 

elas estejam gravadas. E cada entrada é apresentada em ordem cronológica. Em seguida 

vêem as fontes iconográficas e na seguinte ordem: relevos, estátuas inteiras ou em busto, 

depois vêem os vasos, a seguir os glípticos e, por último, as moedas. As fontes 

iconográficas também apresentam-se em ordem cronológica para cada segmento. 

As traduções dos textos apresentados no catálogo foram feitas para o português à 

partir do original em inglês, francês ou espanhol (fica claro que são as traduções dos 

originais em língua moderna).  Quando foi necessário a versão em português contou com a 

comparação entre os textos em duas línguas. 

 Os termos cabeça ou busto empregados para os retratos não são utilizados de forma 

rígida. Quando é visível que determinado retrato em estatuária possui rupturas indicando 

que pertencia outrora a um corpo, utilizamos o termo cabeça. Em outros casos o termo 

busto pareceu se adequar melhor.  

Ao longo do catálogo algumas passagens são sublinhadas em diversos textos, 

literários ou epigráficos. Embora o texto completo seja importante, procuramos destacar a 

passagem mais relevante para a pesquisa.  

Todos os documentos existentes no catálogo estão dispostos um a um, ou seja, um 

único documento é apresentado sob um único número. Podemos dar como exemplo o idílio 

XVII  de Teócrito sob o número [03] ou, então, a estátua egípcia de Ptolomeu II sob o 

número [62]. A única exceção diz respeito a um conjunto de documentos menfitas que 

mencionam a existencia de um culto a Arsinoe II em Mênfis [23]. 

Algumas considerações sobre a estrutura e apresentação do catálogo precisam ainda 

ser feitas.  

No que tange à identificação, adotamos formatos diferentes de apresentação 

conforme o tipo de fonte: 
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1º informações sobre os testemunhos literários ou papirológicos : 

Os dados são apresentados de acordo com as informações disponíveis. Contém a 

data provável em que o texto foi escrito. A proveniência, isto é, se foi escrito no Egito ou 

em outro local possível de ser identificado. A autoria do texto e a bibliografia, ou seja, as 

obras em que este texto pode ser encontrado. Como a maioria dos textos selecionados foi 

obtida de grandes compilações, estas geralmente não trazem informações específicas que 

podem ser dispostas em um catálogo. 

2º informações sobre os testemunhos epigráficos ou iconográficos (exceto moedas) : 

Os dados apresentados são – data provável em que o objeto foi produzido. A 

localidade atual do objeto, isto é, o museu em que ele é conservado com as informações de 

registro. O material em que foi produzido. O local de proveniência possível em que o 

objeto foi encontrado. A dimensão do mesmo. A descrição física e imagética do suporte 

material. A tradução para o português das inscrições a partir das traduções feitas da língua 

original (grego ou egípcio) para as  línguas inglesa, francesa ou outra. A indicação da 

bibliografia em que tal objeto pode ser encontrado.  

3º informações sobre as moedas : 

As informações são apresentadas da seguinte forma – denominação da moeda 

(octadracma, estater, dracma etc.). Autoridade emissora, que geralmente é o rei ou o 

governo local. A oficina em que a moeda foi cunhada. O seu peso. A data em que foi 

cunhada. A identificação do anverso e do reverso, imagem e inscrição. A descrição das 

imagens contidas em ambos as faces monetárias. E a bibliografia em que a moeda se 

encontra. 
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[01] Texto 

 
Pois bem, em primeiro lugar, seus reis não tinham uma vida igual à dos outros 

estabelecidos no poder monárquico e que o fazem segundo sua própria vontade sem prestar 

contas, mas que tudo estava regulado pelas ordenanças das leis, não somente relativo a suas 

funções, mas também relativo a seu modo de vida e à dieta de cada dia. Em seu serviço, 

não havia nenhum escravo nem comprado nem nascido em casa, mas todos os filhos dos 

mais ilustres sacerdotes, que haviam superado a idade de vinte anos e haviam sido 

educados melhor que seus compatriotas, para que o rei, tendo os melhores cuidados para 

com sua pessoa e assistentes de dia e de noite, não fizesse nada não nobre: nenhum 

soberano avança muito em maldade se não tem servidores de seus desejos. E estavam 

reguladas as horas do dia e da noite nas quais era obrigatório de todas as maneiras que o rei 

realizaria o estabelecido, não o que lhe parecesse. (...).  

Apresentados os sacrifícios ante o altar, era habitual que o sumo sacerdote, de pé junto ao 

rei e com o povo egípcio ao redor, suplicará em voz alta que dêem a saúde e todas as outras 

coisas boas ao rei que mantinha a justiça para seus súditos. Também era necessário que 

proclamasse suas virtudes parte por parte, dizendo que se encontrava piedosamente 

disposto para com os deuses e muito benignamente para com os homens: 

É medido, justo e magnânimo e também sincero e dadivoso de seus bens 

e, em geral, mais forte que toda tentação, impondo às faltas os castigos 

menores do merecido e dando a seus benfeitores recompensas maiores 

que o benefício. 

Depois de enumerar e tratado muitas outras coisas semelhantes a essas, o suplicante fazia 

finalmente uma maldição para os equívocos, desculpando ao rei das acusações e pedindo 

que o prejuízo e o castigo recaísse em seus ajudantes e mestres das coisas não nobres. Isso 

o fazia, por sua vez, exortando ao rei o temor da divindade e a uma vida piedosa, e por sua 

vez, acostumando-o a viver da melhor maneira não mediante amargas advertências, mas 

mediante elogios amáveis e que conduzem em grande medida à virtude. E, depois disso, faz 

o rei os auspícios e os bons augúrios com um bezerro, o escriba sagrado lia alguns 

conselhos adequados e algumas partes dos livros sagrados sobre os homens mais ilustres, 

de maneira que o que tinha o poder sobre todas as coisas havendo contemplado seu 
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entendimento as mais belas condutas, se dedicarão assim à ordenada administração de cada 

coisa. (...) 

Ao praticar os reis uma justiça tal para com seus súditos, o povo superava, com sua 

benevolência diante dos governantes, todo afeto familiar: não somente a classe dos 

sacerdotes, mas também todos os do Egito em conjunto, não se preocupavam tanto de suas 

mulheres, de seus filhos e dos outros bens que tinham, como da segurança de seus reis. Por 

conseguinte, mantiveram por muitíssimo tempo a organização política dos reis 

mencionados e continuaram tendo uma vida feliz enquanto durou o sistema de leis citado 

anteriormente e, ademais disso, dominaram muitos povos, tiveram grandes riquezas e 

adornaram seus territórios com obras e construções insuperáveis e as cidades, com 

monumentos suntuosos e de todas as classes. (...). 

Quando algum rei abandonava a vida, todos os egípcios guardavam luto em comum, 

rasgavam suas vestes, fechavam os santuários, suspendiam os sacrifícios e não celebravam 

festas durante setenta e dois dias; depois de lambuzar suas cabeças com barro e se amarrar 

os véus de linho debaixo de seus peitos, homens e mulheres por igual vagavam reunidos em 

grupos de duzentos ou trezentos e o honravam duas vezes ao dia com encômios, 

executando um treino em compasso com o canto e evocando a virtude do falecido (...). 

Depois de preparar esplendidamente o funeral nesse tempo e de colocar no último dia o 

ataúde com o corpo diante da entrada da tumba, celebravam o falecido, segundo a lei, uma 

opinião da ação durante sua vida. (...). 

 
 

Diodoro, Livro I, 70-72. 

 
Data: cerca de 57 a.C. 
Proveniência: provavelmente Egito 
Autoria: Diodoro Sículo 
Bibliografia: Biblioteca Histórica: libros I-III, s/d.: 273/7. 
 
 
[02] texto 

 
Desde que nós consideramos o assunto do pavilhão em detalhe, nós desejamos 

também descrever a Grande Procissão. Foi conduzida através do estádio da cidade. 

Primeiro de tudo marchou à procissão local da Estrela da Manhã, porque a Grande 
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Procissão começou na época quando aquela estrela, mencionada previamente, aparecia. 

Depois veio a procissão local nomeada segundo os pais do rei. Depois dessas procissões 

vieram àquelas de todos os deuses, tendo os atributos que eram apropriados às tradições de 

cada um deles. Ocorreu que a procissão da Estrela da Noite veio por última, visto que a 

estação trouxe a época do dia para o ponto quando aquela estrela aparecia. Se alguém 

deseja saber os detalhes de todas essas procissões, deixe-o pegar e estudar os registros dos 

festivais Pentetéricos. 

‘Na procissão de Dioniso, os Silenos eram enviados primeiro para coibir a multidão; 

alguns deles usavam mantos de cor púrpura, outros de carmesim. Sátiros os seguiam, vinte 

ao longo de cada parte do estádio, carregando tochas douradas de folhas de hera. Depois 

deles vieram as Nikés com asas douradas; elas carregavam thymiateria de nove pés de 

altura que eram adornadas com folhas de hera douradas. As mulheres tinham os quítons 

adornados com figuras, e usavam muitas jóias de ouro. Um duplo altar de nove pés de 

comprimento seguia-as, abundantemente coberto com folhagem de heras douradas e com 

uma coroa de ouro de folhas de vinha que era entrelaçada com faixas de listras brancas. 

Garotos em quítons púrpura seguia o altar, carregando incenso, mirra e também açafrão em 

120 trinchos dourados. Depois deles vieram quarenta sátiros coroados com coroas de hera 

dourada; os corpos de alguns deles eram untados com tinta púrpura, outros com vermelhão 

e outras cores. Eles carregavam uma coroa de ouro feita de vinha e hera. 

‘Depois deles vieram dois Silenos em mantos de cor púrpura e sandálias brancas, 

um deles tinha um petasos e um cajado de arauto dourado e o outro uma trombeta. Entre 

eles caminhava um homem alto, com seis pés de altura, em uma vestimenta trágica e 

máscara, e era quem carregava o chifre dourado de Amaltéia. Ele era chamado Eniautos. 

Uma mulher muito bela de mesma altura seguia-o, adornada com muitas jóias de ouro e um 

magnífico [traje]; em uma mão ela carregava uma coroa de persea e na outra um ramo de 

palma. Ela era chamada Pentetéris. Quatro Horas a seguia, elaboradamente vestidas e 

carregando cada uma suas próprias frutas. Seguindo-as estavam duas thymiateria de hera 

douradas, nove pés de altura, e entre elas estava um altar quadrado de ouro. Mais uma vez 

vieram os sátiros, com coroas de heras douradas e trajados em escarlate; alguns deles 

carregavam uma enócoa dourada e os outros um karchesion. Depois deles marchou o poeta 

Filicos, que era o sacerdote de Dioniso, e toda a associação de artistas de Dioniso. Trípodes 
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délficas eram carregadas imediatamente depois deles como prêmios para os coristas dos 

flautistas. Uma para o corista da classe de garotos era de 13 ½ pés de altura e a outra para o 

corista dos homens era de 18 pés de altura. 

‘Depois deles uma carroça com quatro rodas, de 21 pés de comprimento por 21 pés 

de largura, era puxada por 180 homens. Nela estava uma estátua de Dioniso, com 15 pés, 

despejando uma libação de um karchesion dourado. Ele usava um quíton de cor púrpura 

que alcançava até seus pés e um manto transparente de cor de açafrão por cima. A estátua 

também usava um himátio de cor púrpura tecido com ouro. Adiante a figura coloca uma 

cratera laconiana dourada de quinze medidas, e também uma mesa dourada de três pernas 

sobre a qual coloca um thymiaterion dourado e duas fialas de ouro cheias de cássia e 

açafrão. A estátua estava coberta por um pálio decorado com hera, vinha, e outras frutas, e 

presas a ela estavam coroas, fitas, tirsos, tambores, fitas para a cabeça, e máscaras trágicas, 

cômicas e satíricas. Lá [iam] em seguida a carroça de sacerdotes, sacerdotisas, muitos 

thiasoi diferentes, e mulheres carregadoras de líknon. Depois deles vieram mulheres 

macedônias chamadas Mimallones, Bassarai, e Lydai, que tinham o cabelo fluindo solto e 

eram coroadas, algumas com cobras, outras com smilax, vinha e hera. Algumas delas 

possuíam adagas em suas mãos, outras cobras.  

‘Depois delas, uma carroça com quatro rodas era conduzida adiante por sessenta 

homens [...] 12 pés de largura, sobre a qual existia uma estátua sentada de Nysa com doze 

pés de altura, usando um quíton amarelo adornado com linhas de ouros e envolvido em um 

himátio laconiano. Esta estátua ficou em pé mecanicamente sem qualquer pessoa colocar 

uma mão sobre ela, e a estátua se sentou novamente depois de derramar uma libação de 

leite de uma fiala dourada. A estátua possuía em sua mão esquerda um tirso amarrado com 

fitas. A figura era coroada com folhas de hera douradas e com uvas feitas das mais 

preciosas pedras. A estátua tinha um pálio, e quatro tochas douradas estavam ligados aos 

cantos da carroça. 

‘Em seguida, uma outra carroça, com 30 pés de comprimento por 24 pés de largura, 

era puxada por 300 homens, sobre a qual existia instalada uma prensa de vinho de 36 pés de 

comprimento por 22 ½ pés de largura, cheia de uvas maduras. Sessenta sátiros as pisavam, 

enquanto eles cantavam uma canção de colheita com a flauta e os silenos os guiavam. O 

suco de uva fluía através de toda a rua. 
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‘A seguir lá veio uma carroça, com 37 ½ pés de comprimento por 21 pés de largura, 

que era puxada por 600 homens. Sobre ela estava um askos feito de pele de leopardo que 

possuía 3000 medidas. Como o vinho era solto pouco a pouco, também fluía sobre toda a 

rua. 

‘Cento e vinte sátiros e silenos coroados seguiam a carroça, alguns carregando 

enócoas, outros fialas, e outros largos therikleioi – todos de ouro. A seguir uma cratera de 

prata possuindo 600 medidas era conduzida adiante sobre uma carroça arrastada por 600 

homens. [-----] na base tinha figuras de metal gravadas em relevo, e era coroado no meio 

com uma coroa de ouro ornada com jóias. A seguir eram carregados dois descansos de 

taças de prata, 18 pés por 9 pés. Estes tinham ornamentos arrematados no topo, ao redor de 

seus lados curvados e sobre suas bases eles tinham figuras de 2 ¼ e 1 ½ pés de altura, 

muitas em número. Existiam dez bacias largas e dezesseis crateras, do qual a mais larga 

tinha 30 medidas, e a menor de cinco medidas. Próximo havia seis caldeirões, vinte e 

quatro banotoi, todos em pé, e duas prensas de vinho de prata sobre as quais existiam vinte 

e cinco bikoi, uma mesa de prata sólida com 18 pés de comprimento, e trinta outras de 9 pés 

de comprimento. Além disso, havia quatro mesas com três pernas, dos quais uma, sendo 

chapeada em prata, tinha uma circunferência de 24 pés, enquanto as outras três menores 

eram incrustadas com jóias no centro. Logo após eram carregadas trípodes de prata, oitenta 

em número, menores do que aquelas mencionadas antes, cujos ângulos [...] de quatro 

medidas, vinte e seis hídrias, dezesseis ânforas Panatenaicas, e 160 psykters. O mais largo 

destes possuía seis medidas, e o menor duas. Todos estes vasos eram em prata. 

‘Imediatamente após marchavam aqueles carregando o prato de ouro, quatro 

crateras laconianas com coroas de vinha [...] possuindo quatro medidas, dois outros, de 

artesanato coríntio, em pé. (estes tinham figuras ao redor do metal gasto sobre suas partes 

superiores, e sobre o pescoço e a pança cuidadosamente executado figuras em baixo relevo. 

Cada um deles possuía oito medidas) Então apareceu um prensa de vinho, sobre a qual 

estavam dez bikoi, duas tigelas cada uma de cinco medidas, duas taças laconianas de duas 

medidas, vinte e dois psykters, do qual o maior possuía trinta medidas, e o menor uma 

medida. A seguir na procissão havia quatro grandes mesas de ouro com três pernas, e uma 

arca dourada incrustada de jóias para objetos de ouro, com 15 pés de altura, que tinha seis 

estantes mantendo cuidadosamente quatro figuras feitas de grandes dimensões, muitas em 
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números; dois descansos de taças, dois vasos de vidro dourado, dois pedestais dourados 

para vasos que eram de seis pés de altura [...], dez hídrias, um altar de 4 ½ pés, e vinte e 

cinco trinchos. Em seguida marchavam 1600 garotos usando quítons brancos, alguns 

ornados em hera, outros com pinha, 250 deles tinham sapatos dourados, 400 tinham sapatos 

de prata, e outros 320 carregavam psykters de ouro e outros de prata. 

‘Depois destes garotos, vieram outros garotos carregando jarros para serem usados 

para vinho doce, dos quais vinte era de ouro, cinqüenta era de prata, e 300 eram decorados 

com pinturas encáusticas em muitas cores. E quando o líquido era misturado na hídria e 

pítoi, todos aqueles no estádio recebiam sua porção devida de vinho doce’.  

Depois destas coisas ele falou, finalmente, na extensão das longas mesas de seis pés 

sobre as quais os muitos quadros, extravagantemente arranjados e notáveis de ver, eram 

conduzidos ao redor; entre estes estava a Câmara de Sêmele, em que algumas figuras 

usando quítons eram adornadas com ouro e gemas do mais alto valor. 

[-----] sobre a carroça, com 33 pés de comprimento por 21 pés de largura, puxada 

por 500 homens, na qual existia uma cova profunda profusamente ocultada com hera e 

teixo. [...]. Duas fontes jorravam para fora da cova, uma de leite e uma de vinho. Todas as 

ninfas ao redor delas tinham coroas douradas, e Hermes tinha um cajado de arauto dourado 

e vestimenta muito rica. 

 ‘Em uma outra carroça, que continha o “Retorno de Dioniso da Índia”, estava uma 

estátua de Dioniso de 18 pés, com um manto de cor púrpura e uma coroa dourada de hera e 

vinha, em cima de um elefante. Ele segurava em suas mãos uma lança-tirso dourada, e seus 

pés eram calçados com chinelos bordados com ouro. Na frente dele, sobre o pescoço do 

elefante, se sentava um jovem sátiro com sete pés de altura, coroado com uma coroa 

dourada de pinha, sinalizando com um chifre dourado de cabra em sua mão direita. O 

elefante tinha adornos de ouro e uma grinalda de hera dourada sobre seu pescoço. 

‘Quinhentas garotinhas seguiam o elefante, vestidas em quíton púrpura e faixas douradas. 

As primeiras 120 garotas estavam coroadas com coroas de pinhas douradas. Cento e vinte 

sátiros as seguiam, alguns usando armaduras de prata, outros de bronze. Depois deles 

marcharam cinco tropas de asnos sobre os quais cavalgavam silenos e sátiros. Alguns dos 

asnos tinham adornos frontais e arreios de ouro, e outros de prata. Depois deles marcharam 

vinte e quatro quadrigas de elefantes, sessenta bigas de cabras, doze de antílopes saiga, sete 
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de órixes, quinze de antílopes africanos, oito bigas de avestruzes, sete de onelaphoi, quatro 

bigas de asnos selvagens da Ásia Central, e quatro quadrigas de cavalos. Garotinhos 

estavam montados sobre todos estes animais, usando quítons de cocheiro e petasoi, ao lado 

deles estavam garotinhas usando himátios tecidos com ouro, e armadas com escudos 

brilhantes e lanças-tirso. Os jovens cocheiros estavam coroados com pinha e as garotas com 

hera. Além desses, existiam seis bigas de camelos, três em cada lado, que eram seguidas 

por carroças puxadas por mulas. Estas continham tendas estrangeiras sob o qual se 

sentavam mulheres indianas e outras vestidas como prisioneiras. Muitos camelos 

carregavam minae de incenso, 300 de mirra e 200 de açafrão, cássia, canela, lírios 

florentinos, e outras especiarias. Carregadores de tributos etíopes seguiam imediatamente 

depois deles; alguns deles carregavam 600 presas de elefantes, outros 2000 lenhos de ébano 

e os outros traziam sessenta crateras cheias de peças de ouro, prata e pó de ouro. Depois 

deles vieram dois caçadores com espadas de caça douradas. Dois mil e quatrocentos 

cachorros eram também conduzidos adiante, alguns indianos, os outros hircanianos, 

molossianos, e outros mistos. Imediatamente após vieram 150 homens carregando árvores 

do qual estavam suspensos diferentes tipos de animais e aves. Em seguida, carregados em 

gaiolas estavam os papagaios, pavões, aves guinéu, faisões, e pássaros etíopes, muitos em 

número’. Depois de falar de muitas outras coisas e enumerar manadas de animais, ele 

(Calixeno de Rodes) acrescenta: “mil e trinta carneiros etíopes, trezentos árabes, vinte de 

Eubéia; vinte e seis bois indianos, todos brancos, uma grande ursa-fêmea branca, quatorze 

leopardos, dezesseis panteras, quatro linces, três jovens panteras, uma girafa e um 

rinoceronte etíope. Depois sobre uma carruagem apareceu Dioniso, tendo escapado para o 

Altar de Réia quando ele foi perseguido por Hera; Dioniso tinha uma coroa dourada, e 

Príapo permanecendo próximo a ele usava uma coroa de heras douradas. A estátua de Hera 

tinha uma stéphane dourada. 

‘(Então) estátuas de Alexandre e Ptolomeu, usando coroas de heras feitas de ouro. A estátua 

da Virtude permanecendo próxima de Ptolomeu tinha uma coroa de oliva feita de ouro. 

Príapo permaneceu próximo a eles com uma coroa de heras de ouro. A cidade de Corinto, 

permanecendo próxima de Ptolomeu, foi coroada com um diadema de ouro. Ao lado desta 

foi colocado um descanso de taça cheio de vasos de ouro e uma cratera dourada de cinco 

medidas. Esta carroça de quatro rodas era seguida por mulheres usando himátios e jóias 
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caras. Elas eram chamadas pelo nome das cidades da Jônia e o resto das cidades gregas que 

estavam estabelecidas na Ásia e as ilhas que estavam sob o domínio persa. Todas usavam 

coroas douradas. 

Em uma outra carroça eram carregados um tirso de ouro, que era de 135 pés de 

comprimento, e uma lança de prata de noventa pés cúbitos de comprimento. Em uma outra 

carroça era apresentado um falo dourado, medindo 180 pés em extensão, pintado e 

amarrado com fitas douradas, tendo no final uma estrela de ouro cuja circunferência era de 

9 pés. 

Ainda que as coisas que foram mencionadas nesta procissão eram muitas e variadas, 

nós selecionamos somente aquelas que continham ouro e prata. Pois existiam muitos 

objetos expostos dignos de nota mencionados, uma multidão de animais selvagens e 

cavalos, e vinte e quatro leões grandes. Existiam também outras carroças carregando não 

somente estátuas de reis, mas muitas de ouro igualmente. Logo após as carroças, um coro 

de 600 homens marchava em procissão, entre quem estavam 300 citaristas tocando no 

concerto, que tinham cítaras douradas e coroas de ouro. Depois deles vieram 2000 touros de 

chifres dourados todos da mesma cor, tendo adornos frontais dourados, ornamentos no 

centro e colares e égides sobre seus peitos. Tudo era de ouro. 

‘(...) E depois destas coisas vieram às procissões de Zeus e de todos os outros 

deuses, e depois de tudo, a procissão de Alexandre, cuja estátua dourada era apresentada 

sobre uma quadriga de elefantes reais com a Niké e a Atena em cada lado. Na procissão 

eram também conduzidos em companhia de muitos tronos construídos de marfim e ouro; 

sobre um destes permanecia uma stéphane dourada, sobre o outro um chifre dourado, sobre 

outro uma coroa de ouro, e ainda sobe outro um chifre de ouro puro. Sobre o trono de 

Ptolomeu Soter permanece uma coroa feita de 10.000 peças de ouro. Também aparecia na 

procissão 350 thymiateria douradas, e altares enfeitados com coroas de ouro. Quatro tochas 

de 15 pés de comprimento estavam afixadas com uma delas. Na procissão estavam também 

dois escharai dourados, do qual um era de 18 pés de circunferência, e 60 pés em altura, 

enquanto o outro media 22 ½ pés. Trípodes délficas douradas também apareceram na 

procissão, nove delas eram de 6 pés de altura, oito outras de 9 pés de altura, e uma outra de 

45 pés de altura, sobre a qual existiam figuras douradas de 7 ½ pés altura e uma grinalda de 

vinha dourada que a rodeava. Lá passavam por sete palmeiras enfeitadas de 12 pés de 
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altura, um cajado de arauto dourado de 67 ½ pés de comprimento, um raio dourado de 60 

pés de comprimento, e um santuário dourado cuja circunferência era de 60 pés. Além de 

todos estes havia uma dikeras de 12 pés de altura. Um grande número de figuras douradas 

apareceu na procissão ao lado destes, das quais muitas eram de 18 pés de altura. Existiam 

também bestas de tamanho extraordinário, e águias de 30 pés de altura (...).’ 

‘Na competição eles eram coroados com vinte coroas de ouro. Ptolomeu (I) e 

Berenice [eram honrados] com três estátuas em carruagens douradas e com recintos 

sagrados em Dodona. O total gasto em moeda somou 2.239 talentos e 50 minas; e todo este 

dinheiro era considerado pelos oikonomoi antes do fim do espetáculo (...). Seu filho 

Ptolomeu (II) Filadelfo [era honrado] com duas estátuas douradas em carruagens de ouro, e 

com outras sobre colunas, uma de 9 pés, cinco de 7 ½ pés e seis de 6 pés.’ 

Athenaeus, Deipnosophistae, Livro V 202A – 203B 
 
Data: aproximadamente 200 d.C. 
Local: provavelmente Naucrátis – Egito (já sob o Império Romano). 
Autoria: Ateneu 
Bibliografia: HWARC, 1981: 361-362; GPPPh, 1983: 08-25. 

 

 
[03] Poesia 

 
1 Por Zeus começamos e por Zeus terminamos, ó Musas, entre os imortais o supremo, 

quando entoamos nossos cantos. Dos homens, permita a Ptolomeu ser lembrado no 

princípio, no meio e no final, que dos homens é o mais excelso. 

5 Os heróis de ontem, filhos de semi-deuses, obtiveram magníficos cantores para suas 

grandes façanhas. Eu, que conheço a arte das palavras, melhor posso celebrar a Ptolomeu, 

que essas celebrações glória são dos imortais. 

10 Vá o lenhador a Ida, rica em árvores, e ao ver tanta abundância, se pergunta por onde 

começará. O que direi primeiro?  Lembrar podia mil merecimentos com que os deuses 

outorgam sobre o melhor dos reis. 

Que homem foi por sua estirpe Ptolomeu (I) o de Lago para dar fim à gigantesca obra, 

quando algum plano em 15 sua mente enraizava que outro homem nem poderia conceber. 

Colocou o Pai igual em honras aos bem aventurados dos imortais, e para ele na mansão de 

Zeus se levanta áureo trono: a seu lado se senta como amigo Alexandre, para os persas era 
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forte deidade de diadema colorida. Em frente está disposto o assento de Héracles, matador 

de 20 centauros, cultivado em duro aço. Ali, com os demais filhos do Céu, celebra os 

festivais, em extremo prazer com os netos de seus netos, porque o filho de Cronos expulsou 

a velhice de seus membros, e os quais dele 25 descendem são agora imortais. Antecessor de 

ambos foi o forte filho de Héracles, a Héracles remonta a linhagem de ambos. Portanto, 

quando, agora tendo saciado sua abundância de fragrante néctar, ele abandona a festa pelo 

lar de sua amada esposa, para 30 alguém ele dá seu arco e o coldre que pendura sob o 

braço, e para o outro sua clava de ferro, sua superfície marcada com nós; para a câmara 

divina da Hebe de tornozelo branco, eles conduzem as armas e o filho de Zeus. 

35 E como a célebre Berenice (I) entre as mais prudentes destacava. Para seus pais era 

grande ajuda. A augusta filha de Dione, que impera sobre Chipre, lhe havia imposto no 

flagrante âmago suas mãos delicadas. Por isso, segundo dizem, a nenhum homem 

enamorou mulher alguma como amou 40 Ptolomeu a sua esposa. Ele com muito mais amor 

correspondia. Assim, bem pode a seus filhos deixar os bens todos quem com amor acode ao 

leito de uma esposa que o ama; a mente de uma mulher sem afeição está, de qualquer 

forma, sempre alhures, e para dela dar o nascimento é um assunto claro, e as crianças não 

se assemelham ao pai. 45 Augusta Afrodite, que às outras deusas excedes em beleza, tu 

olhava por ela. Por sua graça, a bela Berenice não cruzou o Aqueronte, repleto de gemidos, 

pois tu a arrebataste antes que a abordara a sombria nau 50 do sempre odioso barqueiro dos 

mortos; a colocaste em vosso templo, e com ela compartilhaste tuas honras. Benigna com 

todos os mortais inspira desde então doces amores e mitiga os cuidados do que deseja. 

Argiva de escuras sobrancelhas, tu te uniste a Tideu, o herói 55 de Cálidon, e trouxeste ao 

mundo Diomedes, destruidor de tropas; tu, Tétis, a de garboso feitio, sustentou o lanceiro 

Aquiles para Peleu, filho de Éaco; mas você, guerreiro Ptolomeu, para o aventureiro 

Ptolomeu (I) te deu a luz a ilustre Berenice (I).  

De tua mãe, Cós te recebeu para o criar, criança recém nascida, quando viste a primeira 

aurora, pois ali foi 60 donde, aflita de dores, a filha de Antígona invocou a Ilítia, que 

preside os partos, e ela a assistiu benévola, e por todos os membros lhe estendeu o alívio, 

nasceu a criança bem amada, semelhante a teu pai, Cós ao vê-lo, lançou um grito de júbilo, 

e disse tomando o infante em suas 65 mãos: “Seja feliz, rapaz, e olha lá me honre igual que 

Febo Apolo honrou a Delos, a da coroa azul! Em uma mesma glória ao promontório de 
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Tríope, e concedem 70 as mesmas honras aos vizinhos dórios, que o soberano Apolo tanto 

quis a Renéia como a Delos”. Deste modo, disse a ilha, e no alto três vezes ressoou dentre 

as nuvens o grito de uma águia gigante, pássaro do destino: de Zeus o sinal era seguro. 

Zeus Crônida se ocupa de todos os 75 reis majestosos, mas preeminente é aquele a quem 

Zeus tem amado do momento do seu nascimento. Prosperidade acompanha-o em 

abundância, e vasto é o território que ele governa, e vasto o mar. 

Inumeráveis países e inumeráveis nações fazem crescer suas colheitas, ajudados pela chuva 

de Zeus, mas nenhuma é tão 80 produtiva quanto às terras baixas do Egito quando o Nilo 

em águas fluidas dispersa a terra, não tem terra alguma tantas vilas de homens habilidosos 

no trabalho. Três centenas cidades estão construídas lá, e três milhares sobre três miríades, 

e uma tríade dupla, a mais de três por nove1. 85 Acima de todos estes podia Ptolomeu 

governar como rei. Além disso, ele isola para si uma parte da Fenícia, Arábia, Síria, Líbia e 

dos etíopes de pele escura. Ele dá ordens para todos os Panfilianos, para os lanceiros 

Cilicianos, para os Licianos e para os guerreiros Cários, e para todos os ilhéus das Cíclades, 

já que os seus 90 são os mais magníficos navios que velejam os mares. Todo mar e terra e 

os rios correntes são governados por Ptolomeu, e ao redor dele reúne uma horda de 

cavaleiros e uma horda de guerreiros com escudos, equipados com bronze brilhante. 

Na riqueza ele podia superar todos 95 os reis, tão grandes são os ricos que vem de todo 

lugar para sua casa opulenta; seu povo cuida de suas ocupações em segurança. Nenhuma 

infantaria inimiga cruzou o Nilo, cheio de gigantescos animais, e alçou em vilas alheias seu 

grito de batalha. 100 Tão grande é o homem que reina sobre amplas superfícies, Ptolomeu 

louro, um lanceiro habilidoso, que como um bom rei cuida profundamente para a 

preservação de sua herança paterna, e aumenta isto ele próprio. E ainda em sua próspera 

casa 105 o ouro não repousa sem uso em pilhas como a riqueza de formigas sempre 

trabalhadoras. Muito disto é recebido pelos gloriosos lares dos deuses, onde ele sempre 

oferece primeiro as frutas junto com outras oferendas, e numerosos são os presentes que ele 

ganhou de poderosos reis, muitos 110 de cidades, muitos também de seus bons amigos. E 

aos sacros concursos de Dioniso nunca atendeu quem soubera entoar canção sonora sem 

                                                
1 Os poetas gregos e latinos evitam, em geral, introduzir um numeral em seus versos. Por outro lado, é bem 
conhecido que ao número três se atribui qualidades especiais. Teócrito arredondou o total das cidades egípcias 
em 33.333. Diodoro Sículo (I 317) menciona que, sob Ptolomeu I, seu número era superior a trinta mil, 
incluindo os povoados (nota de M. G. Teijeiro e M. T. M. Tejada em Bucólicos Griegos, p.170). 
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obter a dádiva que sua 115 arte merecera. E assim falam os homens das Musas (os poetas) 

celebram Ptolomeu em agradecimento por seus benefícios. Que felicidade maior há para o 

nobre que obtém fama ilustre entre os homens? Inclusive aos Atridas, isso os resta; mas 

aqueles tesouros infinitos que ganharam depois de conquistar a 120 espaçosa fortaleza de 

Príamo, sepultados estão entre as sombras d’onde não há retorno. 

Somente de homens de tempos anteriores e daqueles cujos passos estão ainda quentes no pó 

que eles pisaram, ele fundou templos perfumados para sua querida mãe e para seu pai; 

nestes templos ele estabeleceu belas estátuas (deles) 125 em ouro e marfim, como 

auxiliadores para todos os homens vivos sobre a terra. E como as mudanças dos meses ele 

queima sobre altares avermelhados muitas coxas grossas de boi, ele e sua nobre esposa, a 

melhor das mulheres, que mantém em seus braços seu marido 130 em sua morada; 

apreciando com todo seu coração seu irmão e marido. Assim se realizaram as sagradas 

bodas dos dois imortais que deu a luz a poderosa Réia para serem monarcas do Olimpo. E 

um só leito para o descanso de Zeus e Hera prepara Íris, donzela ainda, com suas mãos 

lavadas com perfumes.  

Salve, soberano Ptolomeu! Lembrarei-me de ti igual 135 que de outros semi-deuses, e 

espero que os homens futuros não hajam de desdenhar os versos que eu digo. As grandes 

qualidades as pediram a Zeus. 

Teócrito, Idílio XVII 
 

Data: 282-246 a.C. 
Proveniência: Alexandria - Egito 
Autoria: Teócrito 
Bibliografia: HWARC, 1981: 357-358; Bucólicos Griegos, 1986: 165-173. 
 
 
[04] Poesia 
 
CANTORA – Cípria Dionéia, tu, como diz o mito dos homens, de mortal fizeste Berenice 

imortal gotejando ambrosia no seu seio de mulher. E a ti agradecida, oh deuses de muitos 

nomes e de muitos templos, a filha de Berenice, Arsinoe, que se assemelha a Helena, orna 

Adônis com todas as coisas belas. 

 

Teócrito, Idílio XV, 106-110 
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Data: cerca de 270 a.C. 
Proveniência: Alexandria 
Autoria: Teócrito 
Bibliografia: WSGRE, 1998: 27/8; QUARANTA, 1986: 25. 
 

 
[05] Poema 
 
Permita o deus2 guiar – pois sem eles3 Eu (não posso) cantar - ...... Apolo mostrar o 

caminho ...... Eu podia .....caminhar de acordo com sua mão4 .....Oh noiva5, já sob as 

estrelas do carruagem, ...  arrebatada (pelos Dioscuros), você estava apressando ... a lua 

(cheia) passada .... lamentos difíceis ..... uma voz (disse isto) ...... a Rainha (Arsinoe) foi ... 

sofreu o que, era (nossa estrela) extinta? .... e inundação indicou o pesar ..... o grande 

marido6 para sua esposa ..... para iluminar as chamas como uma oferenda .... água baixa .... 

que faz frente os altares de Tétis7 ..... Tebas8 ..... Deste modo a verdadeira notícia foi 

conduzida por Proteus9. Mas ela, Filotera10, noticiou a fumaça, indício da pira, e que os 

ventos impulsionem diante deles em forte turbilhão..... e através do mar da Trácia. Pois 

pouco tempo antes ela deixou a Enna siciliana11 e seus pés pisam as colinas de Lemnos, 

retornando de sua visita a Deo12. Ignorando tua sorte13, arrebatada pelos deuses, ela diz....... 

“Charis14, sobre o mais alto cimo do Athos, e observa de onde vem estes clarões, estas 

chamas; qual é a cidade que perece, qual a cidade em o que o fogo envia, à vista, esta luz? 

Eu estou ansiosa. Mas, passamos rapidamente. O vento sul que clareia a atmosfera te 

                                                
2 Apolo 
3 As Musas e Apolo 
4 As Musas dançanco e cantando com Apolo estão aqui visualizadas pelo poeta como descrito na introdução 
da Teogonia de Hesíodo. 
5 A rainha, ou melhor, a alma da rainha é imaginada como sendo arrebatada pelos Dioscuros e viajando ao 
lado da lua cheia sob as estrelas do Wain.  
6 O rei, Ptolomeu II Filadelfo 
7 De acordo com o scholia o altar de Tétis estava “sobre uma ilha próxima a Alexandria”, provavelmente a 
ilha de Faros.  
8 A cidade egípcia de Tebas. Estas linhas podem se referir a corrente de chamas que foram iluminando de 
Faros até Tebas na morte da rainha. 
9  De acordo com Homero, Proteus era um deus marinho menor, que vivia sob a ilha de Faros. Este estava na 
entrada para o grande porto de Alexandria. 
10 Filotera era a irmã mais jovem de Arsinoe II, e ela morreu antes da rainha e foi deificada antes que este 
poema fosse escrito. 
11  Cidade da Sicília com um famos templo de Deméter. 
12  Deméter. Filotera é tratada aqui como a synnaos de Deméter. 
13  A morte de Arsinoe. 
14 Charis, esposa de Hefestos, vivia com seu marido na ilha de Lemnos. 
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levará. Pode ser que a minha Líbia está sendo prejudicada?” Assim falou a deusa. E Charis, 

quando ela voou sobre o pico coberto de neve, que é dito o mais próximo da Ursa; ela olha 

em direção a famosa margem do Farol; o coração lhe desfalece, ela clama: “Certamente, é 

uma grande infelicidade que essa fumaça venha de sua cidade15 trazendo com elas ....” 

Charis tristemente disse as palavras para ela: “Por favor, não se lamente por sua terra – não 

é seu Faros que queima... não.... um triste rumor chega aos meus ouvidos; lamentações 

preenchem vossa cidade; e não é por uma criatura pouca que se desola o país; não, é 

alguém grande que o Destino domou; é tua própria irmã que está morta e que eles 

lamentam; todas as cidades tomaram a negra cor do luto; o poder de nosso [príncipe]. 

 

Data: cerca de 270 a.C. 
Proveniência: Alexandria 
Autoria: Calímaco 
Bibliografia: Calímaco. Callimachus: aetia, iambi, hecale, and other fragments, 1989: 
162-169; Oeuvres de Callimaque, 1933: 85-86. 
 
 
[06] Poesia 
 
 Examinado todo o céu16 mapeado, e onde as estrelas se movem ... Conon viu me também 

no ar, a mecha de Berenice, que ela dedicou a todos os deuses ....Eu jurei por sua cabeça e 

por sua vida17 ..... o luminoso descendente de Téia18 é transportado .... o obelisco de 

Arsinoe sua mãe19, e através da metade do Athos os navios destrutivos dos persas 

navegaram20. O que podemos fazer, mechas de cabelo, quando montanhas sucumbem ao 

ferro? Oh que toda a raça de Chalibes21 pereça, quem primeiro trouxe à luz, uma planta má 

surgindo da terra, e quem ensinou (os homens) o trabalho do ferreiro! Quando (Eu estava) 

há pouco mocho as minhas mechas irmãs estavam lamentado por mim. Imediatamente o 

                                                
15  Alexandria. 
16 Nos mapas das estrelas o céu era dividido por linhas dentro de seções. 
17 A mecha jura pela cabeça e a vida da rainha que foi cortada contra seu desejo.  
18 Pode-se se referir ou para o Sol, que era o filho de Teia e Hipérion, ou para Bóreas, um neto de Teia. 
19 Provavelmente se refere ao Monte Athos; isto seria, estritamente falando, o obelisco da rainha Arsinoe II. 
20 Xerxes em seu caminho para a Grécia cortou um canal através do istmo unindo o Monte Athos com a 
Calcídia, de forma que os seus navios pudessem evita os mares violentos do promontório. 
 
21 Uma raça cita estabelecida próxima ao rio Thermodon, famosos por serem os inventores do trabalho com o 
ferro. 
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irmão de Memnon o etíope, a brisa gentil, o corcel de Arsinoe locriana do cinturão vileta22, 

movendo suas asas velozes em círculos, saltou e agarrou me com seu sopro, e carregando 

me através do ar úmido, ele me colocou .... na bainha de Cypris. Afrodite Zefirítis que 

habita na margem de Canopo23 o (escolheu) ela mesma .... para aquele propósito. E, de 

forma que, não somente o .... da noiva minoana24 .... precisa (lança sua luz) sobre os 

homens, mas Eu também, a bela mecha de Berenice, ser contada entre as muitas estrelas.  

Lavada nas águas  (do Oceano), e ascendendo próximo aos imortais, Cypris colocou me 

para ser uma nova estrela entre as antigas ..... Seguindo para o Oceano .... o último outono 

.... A alegria destas honras não pode sobrepujar a tristeza que Eu senti que Eu não tocaria 

mais aquela cabeça, de qual quando (Berenice era) ainda uma virgem Eu bebi tantos 

perfumes frugais, mas não apreciei a mirra (do cabelo) da mulher casada25. 

 

 

Data: cerca de 246 a.C. 
Proveniência: Alexandria 
Autoria: Calímaco 
Comentário: segundo a bibliografia citada abaixo, a mecha de Berenice é conhecida a 
partir da obra de Catulo. A mecha foi prometida aos deuses por Berenice II, no santuário de 
Arsinoe-Afrodite em Zefírion, em troca do retorno seguro de seu marido - Ptolomeu III, da 
guerra siríaca. No santuário a mecha estranhamente desapareceu, sendo mais tarde 
encontrada entre as estrelas por Conon, o astrônomo da corte. A mecha de Berenice sendo 
identificada com um grupo de estrelas permaneceu dentro do círculo formado pela Ursa 
Maior, Bootes, Virgem e Leão. No poema é a própria mecha que narra a sua história. 
Bibliografia: Calímaco. Callimachus: aetia, iambi, hecale, and other fragments, 1989: 81-
85. 
 
 
[07] Papiro 

 
[---] não permita alguém caminhar [---/---] a canéfora [---/ --- de A]r[si]noe Filadelf[o ---// 

junto com o] pritaneu e os sacerdotes e [os magi/strados] e os efebos e os carregadores de 

bastões./ [Como para aqueles] desejam sacrificar a Arsin[oe Fila/de]lfo, deixe o sacrifício 

diante de suas próprias portas ou nas suas casas ou por [a] // estrada ao longo do qual a 
                                                
22  Zefir, que era um meio irmão de Memnon. Eles eram filho de Eos. A rainha Arsinoe é chamada aqui de a 
locriana, por causa do seu templo em Zefirion, o promontório próximo de Canopo. 
23  A rainha Arsinoe depois de sua deificação foi chamada Afrodite Zefirítis. 
24 Uma referência para a constelação chamada a Coroa de Ariadne. Ariadne, filha de Minos, foi amada por 
Dioniso, que em sua memória estabeleceu uma coroa de estrelas. 
25 As mulheres casadas usavam perfumes fortes.  
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canéfora caminha./ Deixe o sacrifício inteiro ou um pássaro [ou o que quer que seja] cada 

um dos desejos exceto um bo/de ou uma cabra. Ademais, permita os altares sejam feitos/ 

por todos (ou cada um) de areia; mas se algum // tem altar feito de tijolos, permita-os / 

salpicar areia sobre eles e [sobre] est/e permita-os colocar a lenha sobre [o qual] / eles 

queimarão [os] legumes [---]. 

 

Papyrus Oxyrhinchos, 27, 2465 (1967) 

 
Data: aproximadamente 267 a.C. 
Proveniência: encontrado em Oxyrhynchos – Egito 
Autoria: Satyro de Calatis 
Bibliografia: HABIDK, 1996: 119. 
 
 
[08] Papiro 
 

[---a fim de que] isto suceda de acordo com o escrito (instruções). / de despedida. (ano) 23 

(263/2), Daisios 5. / Os secretários reais dos nomos no interior, / cada um para o nomo do 

qual ele é secretário, registrará // o número de aroura  de vinhas [e] de pomares, e o campos 

destes, / lavrador por lavrador, desde (ano) 22 (264/3), separando / a terra sagrada e os 

campos disto, / a fim de que [o] resto [---] do qual o sexto é para ser coletado // para a 

[Fi]la[delfo], e eles transformarão em uma lista destes / para os agentes de [Satiro]s. Da 

mesma forma, / os clerucos também, que têm vinhedos / ou pomares sobre os loteamentos 

militares que eles receberam do re/i e todos os outros que possuem // vinhedos e pomares, 

ou tendo-os sobre doação (terra) ou cu/ltivando-as de alguma forma, precisará cada um / 

registrar sua posse de ambos para  a extensão da terra e os ca/mpos  e dar o sexto dos 

campos / para [Ars]inoe Filade[el]fo para os sacrifícios e as ofertas em bebida. 

[Rei] Ptolomeu [para todos os] estrategos, [hiparcas], funcionários, nomarcas, [toparcas], 

oikonomoi, antigrapheis, [escribas] reais, libiarcas e chefes da polícia, saudações. Nós 

enviamos para vocês cópias da [ordenança que] requer pagamento do sexto para (Arsinoe) 

Filadelfo. [Cuidem, portanto] que estas instruções sejam executadas. Adeus. Ano 23, o 

segundo dia de Dios (novembro - dezembro de  263). 

[Todos aqueles que] têm vinhedos e pomares, [qualquer que seja] seu título de posse, 

precisarão todos dar para os agentes de Satiros [e para] os contabilistas (eklogistai) 
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nomeados agentes de Dionisodoro, [nome por] nome, um relato escrito, redigido por si 

próprios, ou seus administradores, ou [aqueles que cultivam] sua propriedade, do ano 18 

para [o ano 21], (indicando) a quantidade de produção e para qual templo eles estão 

acostumados a dar o sexto, e a quantidade anual. Similarmente os sacerdotes (farão um 

relato) de qual propriedade eles estão acostumados a receber (o sexto), e a quantidade anual 

de vinho e dinheiro. Similarmente os escribas reais e o(s) [---] precisarão dar [---] relatos 

escritos destes [---]. 

 

Corpus des Ordenances Ptolemées, 17-18 

               

Data: aproximadamente 263/2 a.C. 
Proveniência: encontrado em Fayum – Egito 
Autoria: decreto real de Ptolomeu II 
Bibliografia: HABIDK, 1996:119/20; HWARC, 1981: 395-400. 
 
 
[09] Papiro 

 

Para Zenão, saudações de Peteërmotis, [conhecido de (?)] você do Serapeum. Eu lhe 

requeri, por conseguinte, a respeito do templo de Arsinoe que está para ser construído a fim 

de que eu podia vir aqui. Assim, se você concorda, deixe-me servir sob a sua direção aqui – 

eu não estou sozinho, mas tenho família – de maneira que eu possa oferecer orações a 

ambos, para o rei e para seu próprio bem estar. Eu lhe escrevi de modo que ninguém mais 

importune, mas sou eu que o sirvo. Adeus.  

 

P. Lond. VII 2046. 

Data: cerca de 254 a.C. 
Proveniência: Filadélfia (Fayum) 
Autoria: Peteërmotis 
Bibliografia: WSGRE, 1998: 28. 
 
 
[10] Papiro 
 

No ano 02, 18 de Phamenoth, da Rainha Cleópatra (III) e Ptolomeu (IX) deus Soter 

Filometor, quando o Rei Ptolomeu, o deus Soter Filometor, era sacerdote de Alexandre, dos 
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deuses Soteres (Ptolomeu I e Berenice I), e dos deuses Adelfos (Ptolomeu II e Arsinoe II), e 

dos deuses Euergetes (Ptolomeu III e Berenice II), dos deuses Filopatores (Ptolomeu IV e 

Arsinoe III), dos deuses Epifanes (Ptolomeu V e Cleópatra I), do deus cujo pai é sagrado 

(Ptolomeu Eupator), do deus Filometor (Ptolomeu VI), do jovem deus Filopator (Ptolomeu 

VII), dos deuses Euergetes (Ptolomeu VIII e Cleópatra II e Cleópatra III), dos deuses 

Soteres Filometores (Cleópatra III e Ptolomeu IX), quando Crateros, filho de Crateros, era 

hieros polos de Ísis a grande, a ama-de-leite, a mãe dos deuses, quando Aretine, filha de 

Theodoros, era carregadora da coroa da Rainha Cleópatra (III) deusa Filometor Soteira 

Dikaiosyne Nikephoros, quando Cratera filha de Theodoros, era atlófora de Berenice (II) 

Euergetes, quando Theodoris, filha de Theodoros, era carregadora do fogo da Rainha 

Cleópatra (III) deusa Filometor Soteira Dikaiosyne Nikephoros, quando Dionísia, filha de 

Dionísio, era canéfora de Arsinoe (II) Filadelfos, quando Mnemosyne, filha de Nicanor, era 

sacerdotisa da Rainha Cleópatra (III) deusa Filometor Soteira Dikaiosyne Nikephoros, 

quando Artemo, filha de Seleuco, era sacerdotisa de Arsinoe (III) Filopator [...]. 

 

P. Cairo dem. 30602 + UPZ 1130 

Data: 06 de abril de 115 a.C. 
Proveniência: Mênfis 
Autoria: desconhecida 
Bibliografia: WSGRE, 1998: 60/1. 
 
 
[11] Poesia  
 
 

Col. I 
 

Dos belos himeneus26 
Trouxestes 

Aos homens prazeres 
Canto [acusativo – objeto direto] 

5 aos melhores [ dativo – pode ser objeto indireto, instrumental ou partitivo] 
e bela [?]27 

rei [nominativo – sujeito] 
expeliria [TF]28 

                                                
26 Canto nupcial 
27 ? = palavra não identificada 
28 TF = texto fragmentado 
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nas costas  [dativo] 
10 nossa terra [ nominativo] 

melos [?] 
[TF] 

maior [?] 
].[ 
 

Col. II 
 

Junto às veneráveis esposas amigas e aos filhos efebos 
Veneráveis ... grande [?] ... [TF] 

[TF] 
junto à terra, aos dotados de fala e aos maiores imortais 

5 Arsinoe ptolomo[eus]29 
a que [ pronome relativo feminino singular acusativo] felizes [ nominativo] [TF] 

oh dos dotados de fala [?] [TF] belamente [TF] 
com Zeus dentre os imortais muito [TF] 

aos [TF] uma a todos os mortais [TF] 
10 primeiro, pois, mantêm na frente [TF] 

[TF] das naus a arma de muitos sinais 
[TF] [?] o ocorrido 

[Tf] [?] esta dentre muitas 
[TF] governando tudo tu ofereces o mar 

15 [TF] em volta das costas aos belos [TF] preparas 
[TF] dos seguidores com [TF] 

[TF] dos imortais [?] 
os seguidores considerariam juntamente [?] 

[TF] vigiam nossa cidade 
20 [TF] o primeiro pai dos homens e dos deuses 

[TF] radiante [?] 
[TF] [?] com belo fogo 
[TF] pelo céu brilhando 
[TF] de Cronos filho30 

25 [TF] superior dentre os outros imortais 
[TF] dos belos peitos [TF] 

 
Col. III 

 
[TF] sorris iluminando as frontes com desejos 

[TF] o mar distante dos olhos brilhantes fora do mar 
[TF] dos imortais 

[TF] conforme um insensato – 
5 bela nascida da espuma, prepara bodas e agradáveis desejos 

                                                
29 havia várias cidades antigas com este nome 
30 provavelmente a palavra é pais = criança, filho 
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[TF] golpe com doces nas bochechas 
[TF] dos olhos florescentes desejos saltam 

[TF] das maças as úmidas freqüentemente [?] 
e [TF] o cabelo cobriria. Embebecido em perfume 

10 [TF] a floração distrai com cores amáveis 
a que também em frente aos leitos nupciais dos belos hinos 

[TF] a noiva desejável junto ao seu homem 
[TF] tu te comprazes com a noiva no leito31 

[TF] a natureza julga te honrar32 
15  magestosa senhora do leito amigo 
[TF] que é amigo e aliado dos homens 

[TF] 
[TF] 
[TF] 

20 [TF] 
[TF] 

 
Col. IV 

 
Os sacerdotes [ acusativos] [TF] 

Um carro subindo por [TF] 
O sol radiante [TF] 

Oh amante de zombarias 
5 pois sempre  aos relatos [TF] 

os alados não se mostram em todos os amantes [TF] 
as minas dos mortais acusativo plural e genitivo pl.] [TF] são os espíritos fortes33 

são  desejos estas história que dirigimos 
com imponência, segundo a ordem, carregam presentes para os homens 

10 primeiro o sol, logo após, a lua – 
sofrerias [TF] os que suportando 

[TF] deixar para trás [ verbo no infinitivo aoristo] 
[TF] de forma justa [advérbio] 

[TF] nós [acusativo] 
15 [TF] aos mortais [dativo] 

[TF] dos trabalhos- 
[TF] 
[TF] 
[TF] 

 
 

Comentários pg. 140 
( II 4; II 9: única para todos os mortais IV 7, 15) 

                                                
31 provavelmente a palavra lechos = leito 
32 provavelmente a palavra teiman = honrar 
33 provavelmente essin é o verbo estin = 3ºdo plural do verbo eimi = ser, estar 
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(II 2 dançarei ?; IV 8 exaltemos esta história) ... (Alregre-se, saudação tradicional no 
imperativo plural) 
 

P. Lit. Goodsp. 2. I-IV 
 
Data: século II d.C. 
Localidade: Biblioteca da Universidade de Chicago – Chicago (P. Chic. MS inv. 1061) 
Material: papiro 
Proveniência: adquirido de um antiquário egípcio em 1900 que diz vir de Ashmunên, a 
antiga Hermópolis Magna. 
Dimensão: não mencionado. 
Descrição: fragmento de um rolo de papiro composto por uma série de documentos do 
segundo século. Sobre o verso, doze colunas fragmentárias, com um número de poemas 
hexametros identificados como hinos e copiados entre o século I e o III d.C. Visto que o 
estilo e a prosódia dos hinos são helenísticos e seu conteúdo revela um ambiente greco-
egípcio chamado pelos primeiros editores como Hexâmetros alexandrinos (E. J.Goodspeed, 
1903) ou Hinos ptolomaicos (J. U. Powell, 1915). Autoria dos poemas não identificada. 
Bibliografia: AncSoc, v35, 2005: 135-165. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* tradução do grego para o português de Alessandra Marchi 
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[12] Estela 
 
 

 
 
 
 
Data: início da XVIIIª Dinastia (1550-1525  a.C.) 
Localidade: não mencionado 
Material: não mencionado 
Proveniência: Tebas – Terceiro pilono do Templo de Amon, Karnak 
Dimensão: não mencionado 
Descrição: A estela mostra, à esquerda, Ahmose e Ahmose-Nefertari, com o mais velho 
filho do rei Ahmose-ankh entre eles. Eles se posicionam em frente do deus Amon-Rê, 
senhor dos tronos das Duas Terras, senhor do céu. O texto acima de Ahmose-Nefertari se 
lê: “filha do Rei, irmã do Rei, esposa do deus, grande esposa real, aquela para quem tudo o 
que ela diz é feito para ela, à senhora do Alto e do Baixo Egito, Ahmose-Nefertari, possa 
ela viver!”. A estela em formato retangular emergiu de material reusado no terceiro Pilono 
em três fragmentos sucessivos ao longo de vinte anos. 
Tradução: Ano [----] terceiro mês da estação da Inundação, dia 7, sob a majestade do rei 
do Alto e do Baixo Egito Nebpehtyre, o filho de Rê Ahmose, viva eternamente e 
perpetuamente. Ele fez na presença do [conselho] do território da cidade [de Tebas] e dos 
servos do templo de Amon. O quê foi dito na majestade do palácio, (vida! prosperidade! 
saúde!), em ..... [neste dia]: .... [Eu dei] o ofício do segundo sacerdote de Amon à esposa do 
deus, grande esposa real, ela que se uniu à beleza da coroa branca, Ahmose-Nefertari, que 
ela viva! [Isto] foi feito para ela como um patrimônio (��������, de filho para filho, herdeiro 
para herdeiro [sem permitir nenhuma alteração] contra isto por qualquer pessoa 
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eternamente e em perpetuidade, por causa do ofício .... Eu vi ....... diante de mim. A lista 
sobre isso: 

Ouro: 160 peças (	
��) 
Prata: 250 peças 
Cobre: 67 de um objeto feito de cobre, cada um de 6 peças. Eu as dei a ela para 4 

peças totalizando 200. 
Vestuário: 200 com valor de 400 peças. Eu as dei por 200. 
Perucas: 80 com valor de 210 peças, eu as contei como 150. 
Ungüentos: 13 potes por 78; cômputo como 50. 
Total final em 	
�� 1010. 

Eu a [rainha] dei servos de ambos os sexos, e quatrocentos oipe de cevada [igual a 100 
sacas de khar] e seis arouras de terra inundada como um suplemento das 1010 peças. Seu 
ofício será no valor de 600 peças. O ofício é completado para ela, sendo [tudo isto] doado. 
Ela diz: “de fato, eu estou satisfeita com o preço. Seja feito de acordo com isso, sem 
permitir que seja alterado por qualquer pessoa eternamente e em perpetuidade”. Ela fez um 
juramento no que se refere a isso: ‘como meu senhor viva por mim’. Ela veio à frente do 
conselho da cidade [de Tebas] junto com os servos do templo de Amon a fim de registrar 
por escrito o ofício que foi colocado sob controle da esposa do deus, grande esposa real 
Ahmose-Nefertari, que ela viva!, vestida em um vestimenta fazendo parte do preço, 
consistindo de um dos 200 vestimentas que minha majestade deu. Pois ela é um 
����
[pessoa pobre]� sem nada. De fato, minha majestade fez construir uma casa para ela 
separado de qualquer petição que ela faça, como um bem que é dado a ela por um irmão 
para ser um rendimento para ela, sendo removido de qualquer alteração. Então ela louvou o 
deus em nome de sua majestade na presença dos cortesãos, dizendo: “ele veste me, 
enquanto eu nada tenho, ele me torna rica, enquanto eu sou uma órfã. Selado na presença 
do próprio rei. [Se dá] o ������� na presença da barca portátil de Amon em seu festival de 
Choiak [na] sala de festival do sul na presença do próprio rei, na presença da esposa do 
deus e grande esposa real Ahmose-Nefertari, que ela viva!, em frente de [----] reunidos, e 
os cortesãos que estão no cortejo de sua majestade [----------] e o conselho completo de 
magistrados. Então a majestade deste deus diz: “eu sou seu protetor. Ele não poderá ser 
contestado em perpetuidade por nenhum rei que se apresentará nas próximas gerações. Mas 
unicamente a esposa do deus Nefertari. Isso [os bens e o ofício] pertence a ela de filho em 
filho eternamente e em perpetuidade de acordo com o seu ofício de esposa do deus. Sem 
que ninguém diga: ‘exceto eu’. Sem que um outro possa falar 
Bibliografia: BRYAN, 2005: 01-04; GITTON, 1976: 65-89. 
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[13] Estela 
 
 

 
 
 

Data: XVIIIª Dinastia (1534-1525 a.C.) 
Localidade: The Egyptian Museum – Cairo (CG 34002). 
Material: Calcário 
Proveniência: Ábidos, santuário construido por Ahmose I. 
Dimensão: 225 cm de altura; 106 cm de largura; 23 cm de profundidade. 
Descrição: Estela arqueada em calcário cuja parte inferior está quebrada. No campo 
superior da Estela, logo abaixo ao disco solar alado com duas cobras pendentes, estão duas 
cenas de costas uma para a outra. Cada uma delas representa o faraó Ahmose I apresentado 
oferenda à sua avó a rainha Tetisheri. Seu toucado abutre, a coroa de plumas altas e o cetro 
nekhakha são todos símbolos das rainhas. O faraó que permanece em pé diante da rainha-
avó, usa um saiote com um uma faixa de pano decorada e um rabo de touro atrás do saiote. 
Uma adaga está presa em seu cinto, e ele empunha um cajado e uma maça em uma das 
mãos. Na cena da esquerda o faraó usa a coroa branca (���), na cena da direita a coroa 
dupla (�����). O texto em hieróglifo trata de uma conversa entre o faraó Ahmose I e a sua 
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esposa a rainha Ahmose-Nefertari sobre o desejo do rei em construir um santuário para a 
sua avó a rainha Tetisheri. 
Tradução: Agora, aconteceu que sua majestade sentado na sala de audiência, o Rei do Alto 
e do Baixo Egito, Nebpehtire (����������), filho de Rê, Ahmose I, concedido a vida; 
enquanto a princesa herdeira, grande em favor, grande em amabilidade, a filha do rei, a 
irmã do rei, consorte divina, a grande esposa real, Ahmose-Nefertari, o qual vive, estava 
com sua majestade. Um falou com o outro, procurando benefícios para a falecida (morte), 
apresentar libações de água, oferecer sobre o altar, enriquecer a mesa de oferenda no 
primeiro [dia] de cada estação, na festa mensal do primeiro do mês, a festa da saída de sem, 
a festa da oferenda noturna no quinto do mês, a festa do sexto do mês, a festa de Hakrob 
(������), a festa de Wag (���), a festa de Toth e no primeiro de cada estação do céu e da 
terra. Sua irmã falou respondendo-o: “Porque essas coisas são lembradas? E porquê foi esta 
palavra pronunciada? O que acontece em teu coração? O próprio faraó falou para ela:“Eu 
me lembrei da mãe da minha mãe, e mãe do meu pai, a grande esposa real e mãe do rei, 
Tetisheri (����	��), triunfante. [embora] ela já tenha uma tumba (�	) e uma capela mortuária 
(�����) no solo de Tebas (����) e Abidos (����), eu digo isto para ti, no qual a minha 
majestade desejava fazer para ela uma pirâmide e uma casa em Tazeser, como uma doação 
monumental de minha majestade. Seu lago será escavado, suas árvores serão plantadas, 
suas oferendas serão fixadas, equipada com pessoas, favorecida com terras, presenteada 
com rebanhos, sacerdotes mortuários e sacerdotes rituais têm seus deveres, cada homem 
conhecendo seu estipulação” Veja!, sua majestade falou esta palavra, enquanto este estava 
em processo de construção. Sua majestade o fez por causa do seu imenso amor por ela 
[Tetisheri], além de tudo. Nunca os faraós anteriores fizeram isso para suas mães. Veja!, 
sua majestade estendeu seu braço e inclinou sua mão, ele pronunciou para ela uma oração 
fúnebre ..... 
Bibliografia: HQP, 2005 : 31 ; BREASTED, 1906 : 14-16. 
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[14] Estela 
 
 

 
 
 
Data: XIXª Dinastia (1300-111250 
Localidade: Musée du Louvre – Paris (C 311) 
Material: arenito pintado 
Proveniência: tumba de Irynefer, Deir el-Medina, Tebas 
Dimensão: 78 cm de altura; 57,50 cm de largura; 9 cm de profundidade. 
Descrição: Estela contendo três cenas em relevo e pintadas. A cena superior mostra da 
esquerda para a direita – Anúbis, Osíris, o faraó divinizado Amenhotep I e a sua mão a 
rainha divinizada Ahmose-Nefertari. A estela é identificada como pertencendo ao operário-
artesão das tumbas reais Irynefer e a sua família. O faraó Amenhotep I fundou a 
comunidade operária das tumbas reais, que por sua vez o escolheram como deus protetor. 
Bibliografia: www.louvre.fr  
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[15] Estela  
 
 
 

 
 
 
Data: XIXª Dinastia (1295-1186 a.C.) 
Localidade: The Petrie Egyptian Museum – Londres (UC 8520). 
Material: Calcário 
Proveniência: possivelmente Tebas 
Dimensão: 6 cm x 7,5 cm 
Descrição: Parte superior do canto direito de uma estela. Uma figura feminina está 
esculpida na pedra e representado a imagem da rainha Ahmose-Nefertari com o seu 
cartucho à sua frente. A rainha está voltada para a esquerda. Sobre a cabeça ela possui um 
toucado de plumas e o toucado abutre com uraeus. A rainha segura um cetro nekhakha.   
Bibliografia: www.petrie.ucl.ac.uk ; MAAEA, 2003 : 72-74. 
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[16] Estela 
 
 

 
 
 
 
Data: XIX Dinastia (1279-1213 a.C.) 
Localidade: Musée du Louvre – Paris (C 315). 
Material: Calcário 
Proveniência: sítio de Deir el-Medina 
Dimensão: 72,50 cm de altura; 49,50 cm de largura. 
Descrição: Estela fragamentada e inacabada, contendo apenas o desenho preparatório. Na 
cena superior, no lado esquerdo, temos a rainha divinizada Ahmose-Nefertari usando a 
coroa com disco solar e duas plumas de avestruz. Abaixo da coroa a rainha usa um toucado 
abutre e uma peruca tripartite. A rainha se encontra sentada com os dois braços arqueados 
para frente; na mão direita ela segura o cetro nekhakha. À frente da rainha está o faraó 
Amenhotep I sentado. Ele porta sobre a cabeça uma toca com chifres de carneiro e o disco 
solar. No lado direito temos a figura de Merytamon, filha e esposa de Ramsés II. Ela está 
em pé sacudindo um sistro (�		���em cada mão em um ato de adoração. 
Bibliografia: www.louvre.fr   
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[17] Estela 
 

 
 
 
 
Data: XIXª ou XXª Dinastia (c. 1200 a.C.) 
Localidade: Musée du Louvre – Paris (E 10754) 
Material: diorito  
Proveniência: não mencionado, mas possivelmente Tebas. 
Dimensão: 25 cm de altura; 31 cm de largura. 
Descrição: Parte superior de uma estela contendo um relevo mostrando uma cena de 
adoração. Na parte centro-esquerda está representado a família divina representada pelo 
deus Amon sentado em um trono, à deusa Mut em pé atrás do deus Amon, e atrás da deusa 
Mut se encontra o deus Khonsu. À direita da cena está a deusa Ísis e a rainha divinizada 
Ahmose-Nefertari. A deusa está ornada com uma coroa de chifres com o disco solar 
incrustado entre os chifres; a deusa sacode em suas mãos dois sistros. A rainha Ahmose-
Nefertari é representada em tamanho menor que a deusa Ísis, e ela segura em suas mãos 
dois sistros; um cartucho contendo o nomen da rainha a identifica na cena. 
Bibliografia: www.louvre.fr   
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[18] Estela 
 

 
 
 
 

                          
 

                             Protocolo de Ptolomeu II                 Protocolo de Arsinoe II 
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Data: cerca de 270-246 a.C. 
Localidade: The Pushkin State Museum of Fine Arts – Moscou (5375) 
Material: Rocha calcária 
Proveniência: encontrado muito provavelmente em Abousir el-Melek (Taposiris Magna), 
próximo de Alexandria - Egito. 
Dimensão: 27 cm de altura; 21 cm de largura.  
Descrição: Estela de calcário largamente danificada sem, no entanto, prejudicar o desenho. 
Na parte superior se encontra o símbolo do céu p.t, encurvado de modo a expor a forma do 
cabide. Abaixo está localizado o disco solar alado e dois uraei flanqueando o disco central. 
Na parte central à direita está Ptolomeu II apresentado uma oferenda de alimentos, trajando 
um saiote cerimonial com a cauda de touro, e sobre sua cabeça o rei usa a coroa dupla 
(pschent) do Alto e do Baixo Egito com uma fita simples, e, à esquerda, está Arsinoe II 
portando os atributos de sua divindade, como o cetro de papiro na mão esquerda e o 
símbolo da vida (ankh) na direita. Sobre sua cabeça ela usa o toucado abutre encimado por 
sua coroa específica – a coroa vermelha do Baixo Egito, os chifre de carneiro, as duas 
plumas altas, o disco solar dentro do chifre de vaca e dois uraei com disco solar, além da 
espiral da coroa. Posicionando-se entre o casal real se observa um altar com cornos, típico 
desse período, decorado com uma guirlanda e encimado por um triângulo com chamas. 
Acima do rei estão os dois cartuchos protocolos, assim como, posicionado acima da rainha 
se encontra o dela. 
Bibliografia: BIFAO, 1971: 191-217; QUAEGEBEUR, 1998: 75, 79, 89, nº14. 
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[19] Estela 
 
 

 
 
 

Data: 270-246 a.C. 
Localidade: Royal Ontario Museum - Toronto (970.63) 
Material: Rocha calcária 
Proveniência: Estela adquirida da Sotheby’s de Nova Iorque, 1978. 
Dimensão: 27 cm de altura; 16 cm de largura; 5 cm de profundidade. 
Descrição: Estela de calcário esculpida em baixo relevo com a figura de um rei oferecendo 
um pote 
��a uma deusa usando uma coroa de pluma com o disco solar e chifres. A deusa 
segura um cetro. Um pequeno altar em cornos entre eles. Acima da deusa está um cartucho 
vazio no campo e, no topo da estela, um disco solar alado com dois uraei (������. 
Bibliografia: CE, 1988:  44, 46, 74-75 ; QUAEGEBEUR, 1998 : 79, 102. 
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[20] Estela 
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Data: 266-263 a.C. 
Localidade: 1. Biblioteca vaticana, Codex Ursinianus, fol. 6 rº; 2. Nápoles, Museo 
Archeologico Nazionale (26.403); 3. Paris, Musée du Louvre (C.123) 
Material: não mencionado (provavelmente basalto) 
Proveniência: provavelmente Sais, Delta Ocidental - Egito 
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Dimensão: não mencionada 
Descrição: Estela gravada pelos sacerdotes saítas, em homenagem ao rei Ptolomeu II 
Filadelfo e a sua irmã-esposa Arsinoe II, por benefícios concedidos a cidade de Sais. A 
estela foi reconstituída artísticamente pelo egiptólogo francês Christophe Thiers baseado 
em dois fragmentos (encontrados em Nápoles e Paris) e de um desenho feito a partir de um 
original perdido em 1664. O desenho apresenta a parte inferior do cabide da estela, assim 
como o início do texto. Enquanto que o fragmento menor se liga a ela em sua parte inferior, 
a maior parte da estela constitui o fragmento restante com informações adicionais além 
daquela sobre o protocolo real, ou seja, o motivo pelo qual a estela foi composta. Segundo 
o estudo do egiptólogo, a estela foi retirada do Egito e levada à Itália por Calígula e 
colocada no chamado, “Jardins de Salústio”, e foi parte integrante de um edifico dedicado 
ao casal Calígula-Drusilla. O cabide pode ser restituído: ele representaria o casal real diante 
da deusa Neith, seguida – para Thiers isso é uma hipótese – por Arsinoe divinizada. 
Tradução: as letras – a, b, c – se referem as três partes da estela (figura 4) 
Abaixo do cabide: 
[a] Possam os deuses e as deusas de Saís fazer durar teus anos em milhares de anos, unir o 
Duplo País para (uma duração) de centenas de milhares de festas Sed, inscrever teus anais e 
gravar teu cartucho, (ó) rei do Alto e do Baixo Egito, Poderoso é o ka de Rê, amado de 
Amon.  
Coluna 1- 
[a] Ano 22, terceiro mês de akhet, sob a majestade de Hórus, o Jovem homem valoroso, 
Aquele das Duas Senhoras, Grande [b] de poder, Hórus de ouro, Aquele que [seu] pai 
coroou, [o rei do Alto e do Baixo Egito, senhor do Duplo País, Poderoso é o ka de Rê, 
amado de Amon], [c] [o filho] carnal e bem amado de [Rê], Ptolomeu, vivo como Rê para 
sempre, [amado de] Neith a grande, mãe do deus, que gerou Rê, a soberana  de Mehet-
ouret, que engendrou os Oitos deuses, que criou/começa [...], 
Coluna 2- 
[a] o deus perfeito, imagem de Rê, réplica viva Daquele que está no horizonte, herdeiro 
benevolente oriundo de Neith, a quem foi dado à realeza pelo soberano da Margem, rei 
[enquanto ele ainda estava no] [b] ventre, que tomou posse do lugar de seu pai como [...] 
[c] uraei; ele foi designado para governar o Egito, rei valoroso, do qual as maravilhas são 
numerosas, que arrecada os tributos dos países da Ásia, valente, do qual as ações saem-se 
bem, corajoso, valoroso através de seu braço, que bate os Mentiou, que abate [os 
Iountiou...] 
Coluna 3- 
[a] valente quando ele agarra a maça, que combate vitoriosamente, que massacra ..., que 
abate os povos hostis, que mata os Chatiou, que faz [b] uma massacre dos Pedjout-chou, 
senhor do khepesh (quando) ele agarra o escudo, que empunha/se preocupa [...], [c] [...] 
suas [chamas ?], que corta a cabeça de seus inimigos sem que não reste nenhuma cabeça de 
seus oponentes, corajoso (quando ele) entra entre a multidão (de inimigos), aos olhos 
(injetados) de sangue, que faz morrer seus inimigos, que agarra o pau, do qual o coração é 
feliz, que é hábil [...] 
Coluna 4- 
[a] que se preocupa com seus cortesãos o dia do combate, que transpassa os confederado 
pela ação de suas (únicas) mãos, o (mais) viril do exército, [b] [que massacra] o vil por sua 
(única) palavra, que é capaz de guiar os gyblites [...] [c] perfeito sobre o barco, invencível 
sobre a quadriga, que dirige a cavalaria sem extraviar (um só) cavalo, Mahès 
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observando...(?), do qual o coração se alegra chegando ao combate, Montou durante seu 
ataque repentino, Mahès sobre os cadáveres [...] 
Coluna 5- 
[a] que corta com o punhal, que repousa com o arco e do qual a flecha não falha nunca seu 
objetivo, (que possui) numerosos soldados [...] [c] numerosos gyblites, numerosos barcos 
sem limite, numerosos cavalos, numerosos cavalos de combate, numerosas quadrigas mais 
que os (outros) reis, aquele que dirige as Margens de Hórus (= o Egito), os países 
estrangeiros (e) o país de Fenekhou (= território sírio-palestino)[...] 
Coluna 6- 
[a] cujo nome é [proclamado] pelos países longínquos que aportam seus produtos em sua 
porta que são dados a Neith, todas as coisas [...] [c] o conselho dos deuses (afim de que) ele 
leve uma tropa de recrutas a sua frente, aquele que protege o nomo Saíta, que torna 
eficiente seus habitantes, que aquieta os coração dos deuses do céu, cuja vontade foi 
colocada sobre o mundo, que cumpre o que gosta Neith por que ela é aquela que alcançou 
as Duas Damas, aquele que aumenta os monumentos [...] 
Coluna 7- 
[a] que fixa as leis como o mestre de Hermópolis, que tem cuidado com toda a terra, que 
[...] [c] [...] que cumpre o que gostam os deuses do Egito, o touro poderoso, Ptolomeu, vivo 
como Rê, amado de Neith, senhora de Sais. No ano 20, sua majestade diz aos dignitários 
que estavam a seu lado: “Faça que me traga os condes, os responsáveis dos domínios, os 
profetas e os padres divinos dos templos do Egito à [Alexandria (?)...]” 
Coluna 8- 
[a] “Faça aparecer (em procissão) a estátua da majestade, a rainha, herdeira [do Dulpo País] 
Ísis-Arsin[oe...]” [c] “[...] os deuses e as deusas, por que é a filha do deus. Eu embelezarei 
esta vila mais do que esta acharia aí antes”. Eles dizem em presença de sua majestade: “ A 
palavra do soberano, nosso mestre, ela será cumprida de acordo com  tudo o que foi dito 
[por tua majestade (?)...]” 
Coluna 9- 
[a] No ano 21, sua majestade chega para tornar excelente o Egito, para trazer a perfeição à 
humanidade [...] [c] [... a discutir] dos negócios do Egito com eles. E então, eles se viram 
desde o local onde se encontraria sua majestade em direção a vila de Sais a fim de 
alimentar o país após a penúria. E então, ele (=sua majestade) cumpre os ritos para o 
embelezar [...] 
Coluna 10- 
[a] Ele tornou prósperos os negócios de todos os habitantes a fim que seu nome seja 
proclamado [...] [c] cumpre à perfeição. Então, os profetas e os padres divinos do templo de 
Neith chegam no local onde se acharia sua majestade; eles dizem na presença de sua 
majestade: “Soberano, nosso mestre, faça aparecer a estátua da rainha, herdeira do Duplo 
País, Ísis-Arsinoe, [a deusa que ama] seu irmão [...] 
Coluna 11- 
[a] É o local em direção a todos os deuses...(?). Faz que tua majestade chegue para ver”. O 
quarto mês de peret [...] [c] [...] depois dele, quadrigas e cavalos tão numerosos que não se 
pode contar, comandantes e soldados sem fim. Aparição real em direção do templo de 
Mout, senhora [...] 
Bibliografia: BIFAO, 1999: 423-445.  
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[21] Estela 
 
 
 
 

 
 

Parte superior 
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Data: cerca de 264 a.C. 
Localidade: Egyptian Museum – Cairo (CG 22181 / JE 37089) 
Material: Quartzito 
Proveniência: encontrada em 1870 por R. Brugsch em Tmai el-Amdid, Delta do Nilo - 
Egito. 
Dimensão: 1,47 m de altura; 0,78 cm de largura. 
Descrição: Estela em estado fragmentário, consistindo de duas grandes peças principais e 
duas pequenas completando o texto do decreto. O texto principal consiste de vinte e sete 
linhas. Na parte superior da Estela é visível o disco solar alado flanqueado por dois uraei 
com os signos shenu (	
�� e cada um deles com uma coroa - a coroa vermelha do Baixo 
Egito com a cobra à esquerda e a coroa branca do Alto Egito com a cobra à direita. Na 
metade esquerda vemos a família real fazendo oferendas ao carneiro sagrado de Mendes, 
com Ptolomeu II à frente, Arsinoe II atrás e, por último, Ptolomeu ‘o filho’. Na parte direita 
as divindades sendo veneradas, o novo carneiro de Mendes representado como faraó do 
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Egito, Harpócrates, o falecido carneiro de Mendes (antropomorfizado), Hatmehit (a deusa 
do distrito de Mendes) e, por último, a deusa Arsinoe II Filadelfo.  
Tradução: 1Viva (Hórus) o adolescente valororoso, (Nebti) grande de poder, (Hor-nubti) 
que seu pai entronizou, o rei do Alto e do Baixo Egito, ����������������
��o filho de Rê, 
senhor das coroas, Ptolomeu, amado de Banebded, o grande deus, o vivo de Rê, o touro 
gerador que está sobre as belas, o deu único, poderoso de terror, o rei dos deuses e dos 
homens, aparecendo no horizonte com quatro faces, 2 iluminando o céu e a terra de seus 
raios, vindo como o Nilo que faz viver o Duplo- País; ele é o alento junto ao homem, os 
deuses o adoram e as deusas o reverenciam na sua forma de carneiro vivo, grande de terror, 
encarregado aos deuses. 

O bom deus, imagem de Rê, estátua viva d’Aquele que reside no horizonte, a 
semente divina do carneiro, o touro genitor, o verdadeiro filho do procriador, 3 que 
engendrou para fundar as províncias e para forjar os nomos do deus, o filho mais velho do 
carneiro que criou o que existe, o herdeiro d’aquele que preside aos deuses, a imagem 
augusta do Adolescente dos nomos; ele foi concebido para ser rei; soberano, filho de 
soberano, nascido de uma soberana; à quem foi confiado a dignidade de soberano do 
Duplo-País, quando ele estava no ventre (de sua mãe), antes que ele nascesse, ele obteve (o 
poder) quando ele estava 4 na fralda, ele começou a governar quando ele se prendia ao seio. 

Soberano de graça, doce de amor; seu terror é igual àquele que se testemunha para o 
carneiro no nomo de Mendes; o rei forte, possuidor de coragem, o cojoso que agarra [por] 
seu poder, combatendo na arena, valoroso de poder, forte de braço, que repele seus 
inimigos, de conselho útil, feliz de suas façanhas, triunfando sobre aquele que o desafia, 
senhor da verdade, amando a equidade, cujo coração progride sobre 5 [a via do deus ?] , 
protegendo o Egito, fazendo prosperar os templos, [...], grande pelo receio (que ele inspira), 
grande pelo pavor (que ele suscita); o medo que ele faz nascer está em todos os países, [...] 
seu poder, seu amor está [nos] corações [ dos deuses porque eles conhecessem] sua 
[generosidade] em seu favor (dos deuses); todos os templos transbordando de suas 
oferendas, as duas metades 6 [....]. 

Ano [...], primeiro mês da estação do inverno. Sua majestade vem para visitar 7 
Banebded, [para] implorar a vida do Senhor da vida, [para] pedir a realeza àquele que é o 
mestre, [fazendo] o que amam os grandes carneiros. Sua majestade visita o carneiro vivo 
[como primeira] visita que ele faz aos animais sagrados desde que [ele] subiu ao trono [de 
seu pai]. Sua majestade visita seus (companheiros?) depois disso, como os reis [tinham 
feito] desde a origem, 8 desde suas primeiras visitas. 

Sua majestade toma a amarra da frente da barca sagrada deste deus e conduz isso a 
jusante sobre o Grande lago e a montante sobre o canal Akenu, como o tinham feito ante 
dele os reis do Alto e do Baixo Egito. Ele realiza para ele (o carneiro) todos os ritos da 
visita tais como eles se encontram nas escrituras. Quando ele atingiu Djedet e Anpet, sua 
majestade o fez aparecer sobre seu trono de procissão enquanto que ele se mantém atrás 
deste deus como atrás de [seu] senhor. Ele conduz o deus em barca [...] à  9 ���
������ o 
local onde se visita pela primeira vez. 

Sua majestade inspeciona a casa dos carneiros e ele constata que os trabalhos 
estavam em curso na Casa do carneiro, seguindo a ordem de sua majestade de reparar os 
estragos que os bárbaros malditos lhe tinham causado. Sua majestade ordena executar como 
uma obra [dele] para a eternidade. Sua majestade examina a residência do augusto carneiro 
e ele fez fazer aí as restaurações; ele ordena aos [...] cada dia 10 para [levantar] aí o 
carneiro de Anpet sobre o seu trono. (Assim) Sua majestade dará suas diretivas no templo 
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desta vila prestando homenagem aos carneiros divinos, como foi encontrado nas escrituras 
de Thot. 

Após isso, sua majestade retorna a sua residência, seu coração pleno de alegria à 
causa de que ele tinha feito para seus pais, os grandes carneiros vivos que estão à frente de 
Anpet. Eles possam lhe conceder um longo reinado na alegria! 

Então sua majestade desposa sua irmã ele [...] o deus cujo nariz vive e a deusa 
chamada Alma do Leste. Sua titulatura foi estabelecida como segue; princesa grande de 
favores, soberana de graça, doce de amor, bela de aparição, dotada dos dois uraeus, que 
preenche o palácio com sua beleza, amada do carneiro, sacerdotisa �������� irmã do rei, 
grande esposa do rei que ele ama, regente do Duplo-País. 

Ano 15, estação do verão (primeiro?) mês. Esta deusa, ela sobe ao céu, se unindo ao 
corpo 12 [d’Aquele que tinha criado sua beleza .....]. Após que o rito de abertura da boca 
foi praticado sobre esta deusa durante quatro dias, ela sai como uma alma viva. Alguém se 
regozije a seu súdito a Anpet celebrando sua festa e chamando aí sua alma à vida ao lado 
dos carneiros vivos, como isso é feito para as almas de todos os deuses e deusas desde o 
começo até este dia. Porque é um lugar de júbilo de todos os deuses que são reis, (é) sua 
cidade 13 ou eles se rejuvenescem, onde eles respiram o ar. Este é [um local de júbilo] de 
todas as deusas, onde elas ressuscitam e onde elas regaram de mirra, de perfume de lótus e 
de matérias aromáticas a cada décimo dia. 

Sua majestade ordena que se crie sua estátua em todos os templos – o que foi 
agradável a seus sacerdotes – porque seus desígnios eram conhecidos junto dos deuses e 
seus benefícios junto de todo homem. Sua estátua foi instalada no nomo de Mendes ao lado 
(da estátua) do vivo das almas como uma das companheiras divinas que estavam (já) 14 
com ele. (Do mesmo modo) suas estátuas foram executadas em cada nomo como seus 
companheiros divinos (ao lado daqueles) que se encontravam já aí. Dá-se o nome de deusa, 
amada do carneiro, Arsinoe Filadelfo ([��� 
�!�"�
���������
������ �
�����. 

Então sua majestade escolheu seus guardas entre os belos adolescentes, entre os 
filhos dos militares do Egito. Seus chefes (foram escolhidos) entre os filhos [do Egito] e ele 
seus guarda-costas. (Ele fez assim) porque ele amava o Egito mais que qualquer outro país 
15 que lhe era submisso, porque ele sabia que eles seriam leais com ele. 

Ora existia uma taxa para o transporte por barco no Egito inteiro, cujos rendimentos 
eram vertidos à casa real. Sua majestade ordena de não mais receber a taxa de navegação 
do nomo de Mendes inteiro. Porque foi dito em presença de sua majestade que alguém 
jamais verteu uma taxa até aí e que tudo o que entrava na cidade ou saia era em proveito do 
Senhor da alimentação que está sobre seu papiro; com efeito, Rê lhe deu 16 o Duplo-País 
para sua subsistência para que ele beba e coma com os homens [do Egito] como fazia seu 
pai, o grande deus, antes dele. 

Quanto aos rendimentos alimentares de toda cidade e de todo nomo, depositado na 
Casa real, sua majestade ordena de não receber os rendimentos alimentares do domínio 
sagrado de Banebded e de seu distrito, teve conhecimento do decreto que Thot redigiu ao 
lado de Rê na intenção dos reis do Alto e do Baixo Egito à vir. Veja as palavras: “Na 
verdade, ele estará feliz [para o rei do Alto e do Baixo Egito?] de acrescentar as provisões 
do carneiro vivo; na verdade será proveitoso ao rei do Alto e do Baixo Egito 17 acrescentar 
provisões de Banebded em vista de aumentar as oferendas divinas, de ampliar seu território, 
de fazer todas as coisas úteis para sua casa. Se alguém reduz suas provisões, um número 
indefinido de malefícios se abaterá sobre os homens; se alguém multiplicar suas provisões, 
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de alimentos em grande abundância se espalharão em todo o país; porque o Nilo inundará 
os campos sobre suas provisões. É seu [...] para o rei. 

Sua majestade pensará em reduzir os impostos do Egito para colocar em festa o 
Duplo-País em proveito d’Aquele que criou 18 sua beleza. Sua majestade se despojaria de 
[690.000?] deben no começo de cada ano, que foi vertido à casa real ao longo dos anos. 
Nada de igual foi feito por nenhum dos reis que existiram desde o começo. Toda a terra 
jubila até o alto do céu agradecendo deus ao grande renome de sua majestade. 

Uma outra [boa] ação cumpriu sua majestade; um canal foi escavado a leste do 
Egito para fazer uma fronteira contra os países estrangeiros 19 e para [proteger?] os 
templos. Nada de igual foi realizado por um rei [desde o começo]. 

Ano 21. alguém vem dizer a sua majestade: “a casa de teu pai Banebded está 
executada em todos os seus trabalhos – quanto mais bela é o que existia antes! -, seguindo a 
ordem que deu tua majestade. Ele esculpiu teu nome, ao nome de teu pai e àquele da deusa 
Arsinoe Filadelfo”. Sua majestade [ordena] a seu filho, que portava o nome daquele que o 
engendrou, de celebrar uma festa para o templo do carneiro. 

20 [...] do Grande Verde em [...]. O sexto dia do primeiro mês da estação do 
inverno. Este foi um belo dia no céu e sobre a terra quando o grande carneiro foi 
introduzido em sua casa e irá tomar lugar sobre o seu grande trono que é o altar de todos os 
deuses nos seus santuários. Porque é sua alma a todos, cada templo possuindo sua estátua e 
cada nomo possuindo suas imagens: se o reverenciar como carneiro vivo, e cada uma das 
suas festas sendo sua festa. Uma grande festa foi celebrada em todo o país 21 [jubilando] 
até o alto do céu e se dirigindo [louvores ao grande renome] de sua majestade. 

Depois que a casa foi atribuída ao seu proprietário, alguém se dirigirá em direção à 
residência para alegrar o coração de sua majestade. Os profetas (���
��!��� foram ao seu 
quarto, portando flores e a estátua de sua majestade. Sua majestade se ungiu de mirra 
enquanto que suas vestimentas foram impregnadas de perfume [...]. Porque sua majestade 
se fez trazer ao palácio, e todos os filhos reais 22 fizeram como ele. 

Ano [...], [...] mês da estação da inundação acontece que alguém diz a sua 
majestade: “veja que um carneiro vivo apareceu no campo a oeste de Djedet, no local onde 
ele foi descoberto pela primeira vez. Ele está sobre a Butte de Des-Chen na espera que tua 
majestade o eleve sobre seu trono. Fais que o pessoal da Casa da Vida vem para [o] ver”. 
Então sua majestade enviará (uma mensagem) aos templos do Alto e do Baixo Egito para 
fazer vir 23 [o pessoal da Casa da Vida] com os sacerdotes dos nomos do Alto Egito, os 
profetas .... do Baixo Egito, assim como os sábios que estão em suas cidades. Depois que o 
pessoal da Casa da Vida veio e que reconheceu (que) seu aspecto (era) conforme as 
ordenanças, sua titulatura foi estabelecida como segue: “Alma viva de Rê, Alma viva de 
Chou, Alma viva de Geb, Alma viva de Osíris”, como se fez desde os ancestrais conforme 
ao que está nas escrituras. 24 [Alguém informa] sua Majestade dizendo: “é o autêntico 
carneiro [vivo]. Sua titulatura foi estabelecida pelo pessoal da Casa da Vida de tua 
majestade. Seu recinto terminou em todo o trabalho, seguindo a ordem que tua majestade 
deu. Quer tua majestade ordenar que ele seja elevado aí sobre seu trono”. 

Então sua majestade, engenhoso como Thot, concebeu um plano em favor do 
soberano dos grandes animais sagrados [do Egito], o que nenhum rei tendo existido antes 
não tinha feito. Ele entroniza a estátua 25 [...] de Arsinoe [Filadelfo], um espanta moscas 
em suas mãos para proteger com ele o animal sagrado, e com seus emblemas da vida o seu 
pescoço para o senhor do Duplo-País. Sua majestade ordena entronizar estes deuses no 
nomo de Mendes com seus profetas e seus sacerdotes, os chefes militares, e sua escolta e os 
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grandes funcionários de sua majestade estando no [seu] aposento, [para levantar o carneiro 
em] Anpet sobre seu trono e celebrar [uma festa solene em sua casa]. 26 [...] como fez sua 
majestade a primeira vez que ele entronizou um animal sagrado desde que ele se elevou 
sobre o trono de seu pai. 

O segundo mês da estação do inverno, o décimo sexto dia. Estes deuses se dirigem a 
Djedet, os profetas, os sacerdotes, os grandes funcionários de sua majestade e os chefes 
militares de sua escolta, estando no seu aposento. Eles realizam seus ritos para o carneiro 
[...]; 27 [...] e segundo mês da estação do inverno, o décimo oitavo dia. Celebra-se uma 
festa solene em sua casa e eles repousaram aí próximo dele durante quatro dias. Djedet se 
rejuvenesce, Anpet estava em festa, seus habitantes e todos aqueles dos arredores se 
alegraram. O nomo de Mendes estava em alegria, em alegria e em exultação [...] 28 [...] 
porque é [Baneb-]ded que ressuscitou, a alma de cada deus. 
Bibliografia: CE, 1988 : 43-45 ; MII, 1976 : 174-177 e 205-206 ; PP, 2002 : 6,7,12.  
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[22] Estela 
 
 
 

SEM IMAGEM 
 
 

 

[resolvido] pelos delegados (synedroi) dos ilhéus; referente ao assunto sobre o qual 

[Filócles] rei dos sidônios e Bacchon o [nesiarca escreveu] para as cidades, que eles 

precisavam enviar delegados a Samos para / discutir o (questão do) sacrifício, os enviados 

sagrados (theoroi) e a competição que o Rei Ptolomeu (II) está instituindo em honra de seu 

pai em Alexandria, para ser igual em competir com os Jogos Olímpicos [e (preocupado 

com)] Filócles e Bacchon tem [agora conversado] com os [delegados] que chegavam das 

cidades, seja isto / resolvido pelo corpo comum (koinon) dos delegados, desde que o Rei 

Ptolomeu (I) Soter (o salvador) foi responsável pelas maiores felicidades para os ilhéus e 

outros gregos, tendo libertado as cidades, e restaurado suas leis, / restabelecido para todos 

sua constituição ancestral e restituído suas taxas, e (desde que) agora, o novo Rei Ptolomeu 

(II), tendo herdado o reino de seu pai, continua a mostrar a mesma boa vontade e 

preocupação com os ilhéus e / os Outros gregos, e é oferecendo um sacrifício em honra de 

seu pai e instituindo uma competição ginástica, musical e eqüestre para ser igual em 

competir com os Jogos Olímpicos, preservando sua [piedade] em direção aos deuses e 

mantendo sua boa vontade em direção a seus [ancestrais] e (desde que) para este propósito 

ele está convidando / os ilhéus e os outros gregos a [eleger] que a competição precisa ser 

igual em competir com os Jogos Olímpicos, e (desde que) é próprio que todos os ilhéus, 

que foram os [primeiros] a ter honrado Ptolomeu Soter com honra divina [por causa] de seu 

[benefícios públicos] e por causa de seus [serviços] para os indivíduos, / precisa colaborar 

[em outros assuntos com o Rei] Ptolomeu (II) no seu convite e precisa agora [voto de 

todos] zelo de acordo com [seu desejo .... para conceder] honras dignas / [...de] sua 

benevolência, [para aceitar] o sacrifício e [para enviar] os enviados sagrados na [estação 

apropriada para], como instruído pelo rei; [e] que a Competição precisa ser igual em 

competir com os Jogos Olímpicos, e que os campeões / [dos ilhéus] precisam desfrutar das 

mesmas honras que estão [escritas na] leis entre cada um dos ilhéus para os campeões nos 
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Jogos Olímpicos; e coroar o Rei Ptolomeu filho do Rei Ptolomeu Soter com uma coroa por 

mérito / [merecedor de] mil estaters, por sua excelência e sua benevolência para com os 

ilhéus, e que os delegados precisam registrar este decreto sobre uma Estela de pedra e 

[instalar isto em] Delos próximo ao altar de [Ptolomeu] Soter. [Da] mesma forma permitir 

as cidades participantes no conselho (synedrion) aprovar esta / resolução, instalar isto sobre 

uma Estela de pedra e consagrar nos santuários no que as outras honras são instaladas em 

cada cidade. Os delegados precisarão nomear três enviados sagrados para ir / a Alexandria, 

sacrificar a Ptolomeu Soter em nome da Liga (koinon) dos ilhéus e legar [a] coroa ao rei. O 

dinheiro para a coroa, para a jornada e os gastos dos enviados sagrados será doado pelas 

cidades, cada uma/ [de acordo com] sua parte, e eles precisarão dar isto para a pessoa 

[designada por Bacchon]. Glaucon de [Citno, ....de] Naxo, Cleócrito de Andro foram 

nomeados enviados sagrados. 

 
Sylloge Inscriptionum Graecarum, 390, 1915-24 

 
Data: aproximadamente 263 a.C. 
Local: encontrado na Nikouria, próximo de Amorgos. 
Autoria: Liga dos Ilhéus 
Bibliografia: HWARC, 1981: 359-360; HABIDK, 1996:117-118. 
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[23] –  Vários (estelas, sarcófago e mesa) 
 
 
- Estela de Nesisty (��������������������������������. 
 
 

SEM IMAGEM 
 

 
 
(vert.) 5/ ���������
����#���
�����XV�
�������
��!!!�

          6/ ���
���
�����
����
��
�������
���������
�
��������

          7/ (��� 
����
��������
�����

 

(hor.) 2/ !!!����
���!!!�
��������$��� 
����
��������
�����

 

Data: cerca de 250 a.C. 
Localidade: British Museum – Londres (379) 
Material: não mencionado 
Proveniência: Saqqara. 
Dimensão: não mencionada. 
Descrição: Estela dividida em colunas verticais no topo e linhas horizontais na base. A 
Estela está danificada e é de difícil leitura. A Estela pertence a Nesisty, também chamado 
(�%��
&��Petobastis (���%�������, filho da senhora �
���
&��!�Ele sustenta o título de �������
����� que o caracteriza como alto sacerdote de Mênfis. Ele é também sacerdote da 
� ��������
 
Tradução: (vert.) ���������da casa de Ptah para quinze dias do primeiro filo, sacerdote da 
filha do rei, irmã e esposa do rei, filha de Amon, senhora das Duas Terras (Arsinoe) deusa 
Filadelfo, Ísis, (hor.) ... sacerdote de ... a senhora das Duas Terras, (Arsinoe) deusa 
Filadelfo, Ísis. 
Bibliografia: QUAEGEBEUR, 1998 : 97, nº 52 ; QUAEGEBEUR, 1971 : 246-248.  
 
 
- Estela de Anemhor $�
$�
$�
$�
������������������������. 
 
 

SEM IMAGEM 
 

 
 
3/ !!!��	�
��
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4/ �#���
����III
��
������
����
�
&���������
����
��
�������
���
��������$��� 
����
�������

�
�������
���
��

5/ $��� 
����
���������$
������
�!!!����������

6/ 
���� XV�
�������
������
����
�
&��!!!�

7/ �	�
�����������
��
�����
����
�
&������
���$��� 
��������
�

 
 
Data: 217 a.C. 
Localidade: Viena (153) 
Material: não mencionado 
Proveniência: Saqqara. 
Dimensão: não mencionada. 
Descrição: Estela erigida por Anemhor, filho de ���� ��� ����������� �������� e 
Nefersouchos. Ele porta o título de �����������e����#��! 
Tradução: ... escriba de Ptah do terceiro filo do templo de Mênfis, sacerdote da filha do 
rei, irmã e esposa do rei, senhora da Duas Terras, (Arsinoe) deusa Filadelfo, no templo de 
(Arsinoe) que está no palácio real do Egito ... ���������por quinze dias do primeiro filo do 
templo de Mênfis .... escriba real que administra a propriedade do templo de Mênfis e o 
templo de (Arsinoe) Filadelfos. 
Bibliografia: QUAEGEBEUR,1998 : 99-100, nº 63 ; QUAEGEBEUR, 1971 : 248-249. 
 
 
- Sarcófago de Harmakhis (������������������������!����!����!����!����

����

 
SEM IMAGEM 

 
 
 
�	�#������V 
��
����%�����XV����V�
��
�����
����
�
&������������
���$��� 
��������
�
�����
�
����!�

 
 
Data: cerca de 246-194 a.C. 
Localidade: Leiden AMT (3) 
Material: não mencionado 
Proveniência: Saqqara. 
Dimensão: não mencionada. 
Descrição: O proprietário do sarcófago é o alto sacerdote Harmachis. Ele é o filho do 
sacerdote-����de Ptah Anemhor e Harunchis (����
��.  O sacerdote Harmachis pertencia a 
quinta tribo criada no reinado de Ptolomeu III, como demonstra o Decreto de Canopos. Ele 
foi sacerdote dos deuses Adelfos até os deuses Epifanes, ou seja, de por volta 249 a 194 
a.C. A palavra �
������ “a parede branca” é a apalavra utilizada para designar a parte 
fortificada da cidade, no conjunto ele designa toda a cidade de Mênfis. 
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Tradução: escriba de Ptah do quinto filo, �
���%�por quinze dias do quinto filo no templo 
de Mênfis e no templo de (Arsinoe) Filadelfos, que está em Mênfis. 
Bibliografia: QUAEGEBEUR, 1998 : 96, nº49 ; QUAEGEBEUR, 1971 : 249-251.  
 
 
- Mesa de Oferendas de Amasis. 
 
 

SEM IMAGEM 
 

 
 

(sobre a mesa) �	�
�#����
��$��� 
����
��������
�
 
Data: primeira metade do século II a.C. 
Localidade: Musée du Louvre – Paris (N 427a) 
Material: não mencionado 
Proveniência: Saqqara. 
Dimensão: mão mencionada 
Descrição: Sobre a mesa está inscrito o título sacerdotal de Herieus, o filho mais velho de 
Amasis e ��'���"(�e o de Psaméticos (#�����, neto de Amasis e filho de Herieus e Harunchis. 
Tradução: escriba de Ptah e de (Arsinoe) deusa Filadelfo.. 
Bibliografia: QUAEGEBEUR, 1998 : 98, nº 57 ; QUAEGEBEUR, 1971 : 254. 
 
 
- Estela de Herieus (����������������  
 
 

SEM IMAGEM 
 

 
 
��������
�������

2/ 
�����
 ��������

��!!!��	�
�#������III
��
��
����%�����XV 

 

Data: 130 a.C. 
Localidade: Musée du Louvre – Paris (N 275) 
Material: não mencionado 
Proveniência: Saqqara. 
Dimensão: não mencionada. 
Descrição: Estela erigida em nome de Herieus III. Na linha 5 da Estela pode-se ler sua 
filiação: ���������������
������
����
����&���������
���������� que segundo o autor pode 
ser traduzido da seguinte forma -  Herieus, filho de Harunchis, a esposa do sacerdote de 
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Nefertem (Herieus). Herieus III foi sepultado em 23 de janeiro de 130 a.C., o que indica ser 
uma Estela funerária em homenagem ao morto. 
Tradução: sacerdote de Ísis e de Arsinoe do Arsinoeion ... escriba de Ptah do terceiro filo, 

����%  por quinze dias.Para o rei Ptolomeu, filho de Ptolomeu, e a rainha Arsinoe ... 
Bibliografia: QUAEGEBEUR, 1998 : 98, nº 58 ; QUAEGEBEUR, 1971 : 254-255.  
 
 
- Estela de Anemhor/Paskhinis. 

 
 

SEM IMAGEM 
 

 
 
3/ �)�#�����������
��
��������
����III
��
������
���
��
�
&������
����������
��
���%�����X 
[V] 
 
Data: 73 a.C. 
Localidade: Egyptian Museum – Cairo (CG 31099) 
Material: não mencionado 
Proveniência: Saqqara. 
Dimensão: não mencionado. 
Descrição: Estela contendo quatro linhas de hieróglifos e dezoito linhas de demótico 
escritas em tinta. A Estela representa Anemhor, também chamado Paminis (#���
���
sacerdote de Mênfis e �
��de Letopolis, filho de Nebujat (���������e Pahemneter (#�����

���!�Ele morreu durante o reinado de Ptolomeu XII Novo Dioniso e Cleópatra Trifaena, 
isto é, em maio de 73 a.C. a inscrição acima é um dos títulos de Pahemneter em demótico. 
Tradução: escriba de Ptah e Arsinoe, ��
���������	
�
 do terceiro filo do templo de 
Mênfis e o templo de ��
���������	
 , �
���%�por quinze dias.. 
Bibliografia: QUAEGEBEUR, 1998 : 96, nº 48 ; QUAEGEBEUR, 1971 : 255-256. 
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[24] Estela 
 
 

 
 

 
Sylloge Inscriptionum Graecarum, 463, 1915-24 

 
Data: c. 246 a.C. 
Localidade: Museu de Herácleio – Creta (65) 
Material: não mencionado 
Proveniência: Itanos 
Dimensão: não mencionado 
Descrição: não mencionado 
Tradução: Com boa fortuna. Desde que o Rei Ptolomeu (III), tendo recebido a cidade de 
Itanos e seus cidadãos do seu pai Rei Ptolomeu (II) e seus ancestrais, continua a beneficiar 
(os cidadãos) bem e gloriosamente, / e preservar com boa vontade seu usufruto das mesmas 
leis que eles tinham quando ele as recebeu, seja resolvido pelo conselho e a assembléia: o 
parque próximo ao portão precisará ser consagrado como um recinto sagrado do Rei 
Ptolomeu e da Rainha Berenice / a irmã e esposa do Rei Ptolomeu; a cidade oferecerá um 
sacrifício todo ano no seu festival de aniversário em honra do Rei Ptolomeu e da Rainha 
Berenice, e celebrará uma corrida. O kosmeteres em exercício com Sotério inscreverão este 
decreto / sobre uma estela de pedra e o dedicarão no santuário de [Atena Polias]. O gasto 
será pago [das taxas] da cidade. 
Bibliografia: HWARC, 1981: 447; www.houseofptolemy.org  
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[25] Estela 
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Data: 246-221 a.C. 
Localidade: Graeco-Roman Museum – Alexandria (36) 
Material: Mármore branco 
Proveniência: Encontrada por Sheppard sobre seu terreno em Siouf (Ramieh) e dado por 
ele ao Museu em 1894 – Alexandria. 
Dimensão: 14,5 cm de altura; 18,5 cm de largura; 3 cm de espessura. 
Descrição: Placa de mármore retangular. Inscrição: doze linhas em grego com altura de 4,5 
mm para as letras. Traço de negro nas letras. 
Tradução: Para o Rei Ptolomeu, filho de Ptolomeu e de Arsinoe, deuses Adelfos, e à 
rainha Berenice, esposa e irmã do rei, deuses Euergetes, aos deuses Adelfos, a Zeus 
Olímpico e a Zeus dos juramentos (dedicaram) os altares, as capelas e a terra que lhe é 
contígua , Kléon e Antípatros, sacerdotes de Zeus. 
Bibliografia : IGAP, 2001 : 44-47. 
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[26] Estela 

 

 

 

1No nono ano do reinado de Ptolomeu (III), filho de Ptolomeu (II) e de Arsinoe, os deuses 

Adelfos, o sacerdote de Alexandre e dos deuses Adelfos e dos deuses Euergetes sendo 

Apollonidas, filho de 2 Moschion, e a canéfora de Arsinoe Filadelfo sendo Menecratea, 3 

filha de Filamon, no sétimo dia do mês Apellaios, o décimo sétimo do mês egípcio de Tybi 

(04 de março de 238) decreta: os altos sacerdotes, 4 os profetas, e aqueles que entraram no 

mais sagrado dos sagrados para o vestuário dos deuses, os pterophoroi, os escriba sagrados 

/ e 5 outros sacerdotes que vindo juntos dos templos através do país para o quinto dia (do 

mês) de Dios (novembro), no dia que é celebrado o aniversário do 6 rei, e para o vigésimo 

quinto (dia) do mesmo mês no dia que ele recebeu o reino de seu pai, (todos estes) ao se 

reunirem juntos 7 neste dia  no templo dos deuses Euergetes em Canôpo, falam:  

desde que o Rei Ptolomeu, filho do Rei Ptolomeu e Arsinoe os deuses Adelfos 8, e a 

Rainha Berenice, sua irmã e esposa, os deuses Euergetes constantemente conferem muitos 

benefícios aos templos através do reino e 9 aumentaram mais e mais as honras aos deuses, e 

mostram constante cuidado para Ápis e Mnevis e todos os outros famosos animais sagrados 

no país / 10 no grande custo e desembolso, e (desde que) o rei em uma campanha no 

exterior trouxe de volta ao Egito as estátuas sagradas que foram roubadas do país pelos 11 

persas e as restaurou aos templos do quais elas foram inicialmente tiradas, e (desde que)12 
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ele manteve o país na paz  pela luta em sua defesa contra muitas nações e seus governantes, 

e (desde que) eles proveram um bom governo (eunomia) para todos aqueles no país 13 e 

para os outros súditos do reino, e (desde) quando em uma ocasião a elevação do rio (o Nilo) 

era insuficiente 14 e todos os habitantes do país estavam apavorados com o que aconteceu 

15 e relembraram o desastre que ocorreu / sob alguns reis anteriores, sob quem isto 

aconteceu que todo o povo vivendo na terra sofreram de uma aridez, eles mostravam seus 

cuidados para 16 os residentes nos templos e para os outros habitantes do país, e mostravam 

muita perspicácia e 17 sacrificaram uma grande parte de seus rendimentos públicos para a 

salvação da população, e pela importação de milho para o interior do país da Síria, Fenícia, 

e Chipre e de muitos outros lugares 18 com um grande custo, eles salvaram os habitantes 

do Egito, legando para os homens de hoje e para a posteridade um benefício imortal e 19 

uma grandeza memorial de sua própria excelência. Em agradecimento disso os deuses lhes 

concederam um governo estável 20 / e conferiram todas as outras bênçãos no futuro.  

Com boa fortuna, seja resolvido pelos sacerdotes no país o incremento das honras que já 

existem 21 nos templos para o Rei Ptolomeu e Rainha Berenice, os deuses Euergetes, e 

para seus pais os deuses Adelfos, e para seus ancestrais 22 os deuses Soteres, e (seja 

resolvido) que os sacerdotes em todos os templos através do reino sejam também chamados 

sacerdotes dos deuses Euergetes e seja inscrito em 23 todos os documentos públicos, e que 

sobre os anéis que eles usam seja também gravado esta qualidade de sacerdotes dos deuses 

Euergetes; e (seja isto resolvido) que, além disso, 24 as quatro ‘tribos’ do corpo de 

sacerdotes vivendo em cada templo que existe no presente uma outra seja designada, para 

ser chamada 25 a quinta / tribo dos deuses Euergetes, desde que, com boa sorte (fortuna), 

ocorreu que o aniversário do Rei Ptolomeu filho dos deuses Adelfos 26 teve lugar no quinto 

dia de Dios, que foi o começo de muitas bênçãos para toda a espécie humana; esteja 

envolvido nesta tribo aqueles que 27 ajudaram o clero desde o primeiro ano e Aqueles que 

desejem ter sido designados para isto até o mês de Mesore no nono ano, e seus 

descendentes por todo 28 tempo; aqueles que foram previamente sacerdotes até o primeiro 

ano permanecerão nas mesmas tribos as quais eles estavam antes, e similarmente de agora 

em diante sobre seus 29 descendentes sejam designados para as mesmas tribos como seus 

pais. No lugar dos vinte sacerdotes conselheiros que são escolhidos /30 todo ano das quatro 

tribos existentes, cinco sendo apontados de cada tribo, lá esteja vinte e cinco 31 sacerdotes 
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conselheiros com a adição de cinco da quinta tribo dos deuses Euergetes. Os membros da 

32 quinta tribo dos deuses Euergetes participarão da purificação e todos os outros ritos nos 

templos, e eles terão um líder 33 da tribo como existe para as outras quatro tribos. E desde 

que os festivais dos deuses Euergetes são celebrados todo mês nos templos de acordo com 

o decreto anterior, 34 no quinto, no nono, e no vigésimo quinto dias, e que os festivais e 

reuniões religiosas públicas 35 sejam celebradas todo ano nos templos e por todo o país em 

honra do Rei Ptolomeu e da Rainha Berenice, 36 os deuses Euergetes, no dia quando a 

estrela de Ísis surge, que os livros sacros considerem para ser o ano novo, e que tome lugar 

no presente 37 no nono ano sobre o primeiro dia do mês Payni (19 de julho), quando a 

pequena e a grande Boubastia são celebradas, as colheitas são colhidas e o 38 rio (o Nilo) 

se eleva. E caso ocorra que o surgimento das estrelas se mude para um outro dia, em quatro 

anos, 39 a reunião religiosa não precisará mudar, mas será celebrada da mesma forma no 

primeiro dia de Payni, quando isto originalmente tomou lugar no nono ano; a celebração 

durará por cinco dias / 40 e incluirá uma colocação de coroas de flores (stephanephoria), 

sacrifícios, libações e outros ritos apropriados; e, afim de que as estações possam sempre 

fazer o que precisam, de acordo com 41 a ordem existente do universo hoje, e que nada 

possa acontecer para que algumas das festas públicas celebradas no inverno jamais sejam 

realizadas no verão, a estrela 42 mudando para um dia a cada quatro anos, e que as outras 

daquelas agora celebradas no verão sejam celebradas no inverno em tempos futuros como 

43 aconteceu no passado e como estaria acontecendo agora, se o arranjo do ano 

permaneceu de 360 dias 44 mais cinco dias posteriores trazidos para dentro do costume 

(seja resolvido) para um dia de festa dos deuses Euergetes para ser ampliado a cada quatro 

anos para os cinco dias 45 adicionais antes do ano novo, afim de que todos saibam que a 

falha no arranjo das estações e do ano 46 e nas crenças sobre a completa ordenação do 

paraíso venha a ser corrigido e compensado para os deuses Euergetes. 

E desde que isto aconteceu que a filha nascida do Rei Ptolomeu 47 e da Rainha Berenice, 

os deuses Euergetes, e chamada Berenice, que foi também imediatamente declarada 

princesa, enquanto ainda uma virgem 48 subitamente passou para o mundo eterno, 

enquanto os sacerdotes estavam ainda com o Rei que vinham a ele a cada ano do interior,  

49que imediatamente fizeram uma grande lamentação no que tinha acontecido e, pediram 

ao Rei e a Rainha, lhes persuadiram a estabelecer a deusa com Osíris no 50 templo em 
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Canôpo, que não está somente entre os primeiros templos, mas também entre aqueles mais 

honrados pelo Rei por todos no país – 51 e a barca sagrada de Osíris seja trazida para este 

templo do templo de Herakleion a cada ano no vigésimo nono dia (do mês) de Choiach, 

quando todos 52 aqueles dos primeiros templos realizam sacrifícios em nome de cada um 

dos primeiros templos sobre os altares construídos por eles em ambos os lados do caminho 

de entrada 53-  depois disto eles realizaram magnificamente e com cuidado os ritos para sua 

deificação (a princesa Berenice) e para a conclusão da lamentação, como é habitual fazer 

também para Ápis 54 e Mnevis, seja resolvido: realizar honras eternas a Berenice, a 

princesa nascida dos deuses Euergetes, em todos 55 os templos no país, e visto que ela foi 

com os deuses no mês de Tybi,  o mesmo mês em que também a filha de Hélio, a quem seu 

pai amorosamente chamava 56 algumas vezes sua coroa e algumas vezes sua visão, partiu 

no começo da vida, e (visto que) eles realizam em sua honra uma festa e uma procissão da 

barca em muitos templos de primeira ordem neste mês, em que sua apoteose originalmente 

ocorreu, 57(seja resolvido) realizar em honra de Berenice igualmente, a princesa nascida 

dos deuses Euergetes, em todos os templos no país, uma festa 58 e uma procissão da barca 

no mês Tybi  durante quatro dias do décimo sétimo, naquele dia a procissão da barca e a 

conclusão da lamentação para ela originalmente teve lugar;  e criar uma imagem 59 sagrada 

dela, de ouro e pedras preciosas, em cada um dos primeiros e segundo templos da 

hierarquia e estabelece-la em um lugar sagrado; o profeta ou (um) daqueles que [ao entrar 

no santuário] 60 para o vestuário dos deuses carregará (a imagem) em seus braços, onde 

quer que existam procissões e festivais dos outros deuses, 61 a fim de que, seja chamada (a 

imagem) de Berenice a senhora das virgens; e para a coroa real  colocada 62 sobe sua 

imagem, diferente daquela colocada sobre a imagem de sua mãe a Rainha Berenice, para 

consistir de duas espigas de grãos, no meio do qual estará a insígnia em forma de víbora e 

atrás do qual um comensurável cetro 63 em forma de papiro, tal como as deusas estão 

acostumadas a segurar em suas mãos, sobre o qual a extremidade da insígnia (da víbora) 

estará dobrada, 64 da mesma forma o nome de Berenice, de acordo com o símbolo do 

manuscrito sagrado, será denotado pelo arranjo de sua coroa real; e, quando a Kikellia seja 

celebrada no mês de Choiach antes da procissão da barca de Osíris, 65 pelas filhas virgens 

dos sacerdotes para criar uma outra imagem de Berenice, Senhora das Virgens, para o qual 

eles precisarão, igualmente, realizar um sacrifício e os outros ritos 66 realizados nesta festa; 
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e para isto ser permitido no mesmo modo para as outras virgens, que assim desejarem, 

realizar os ritos para a deusa; e para ela ser louvada 67 pela virgens sagradas escolhidas que 

estão a serviço dos deuses, quando elas tem de vestir na pessoa as coroas reais das deusas 

cujas sacerdotisas elas são consideradas para ser; 68 e, quando a sementeira está a mão, 

para as virgens sagradas conduzir espigas de grãos a serem colocadas diante da imagem da 

deusa; e para os cantores e cantoras cantar para ela a 69 cada dia, durante as festas e 

festivais dos outros deuses, qualquer que sejam os hinos que os escribas sagrados 70 

escrevam e dêem ao mestre de canto, do qual cópias serão inseridas nos livros sagrados. 

E desde que as provisões são dadas aos sacerdotes são levantadas sobre as 71 oferendas, 

desde sua entrada na escola, que se dê às filhas dos sacerdotes, no levantamento sobre os 

rendimentos sagrados, desde o dia de seu nascimento, 72 a refeição que será determinada 

pelos sacerdotes do conselho, da cada santuário, em proporção aos rendimentos sagrados; e 

que o pão dado para as esposas 73 dos sacerdotes tenha uma marca especial e seja chamado 

pão de Berenice. O epistates encarregado de cada templo e o alto sacerdote e os 74 escribas 

do templo registrarão este decreto sobre uma Estela de pedra ou bronze em letras sagradas 

(hieróglifos), letras egípcias (demótico), e em letras gregas, e 75 consagrará isto / nos 

templos da primeira, segunda e terceira ordem, de maneira que possa ser visto que os 

sacerdotes no país honrem os deuses Euergetes e seus filhos, como é direito. 

 

Data: 07 de março de 238 a.C. 
Localidade: Egyptian Museum – Cairo (GC 22187) 
Material: Calcário 
Proveniência: Tânis 
Dimensão: 2,20 m de altura; 0,78 de largura; 0,33 de espessura. 
Descrição: Estela de calcário contendo um decreto trilíngüe dos sacerdotes reunidos em 
Canopo. A estela é arqueada no topo, o cabide apresenta o disco solar alado com dois uraei. 
O decreto está redigido em hieroglífico com 37 linhas, sendo seguida pela inscrição em 
grego com 76 linhas; uma versão em demótico com 74 linhas está gravada sobre o bloco. A 
imagem acima provém da versão do decreto de Canopo existente sobre a estela de Kom el-
Hisn (Momenfis); imagem de sua parte superior. Abaixo do disco solar alado encontram-se 
à esquerda, Ptolomeu III seguido por Berenice II, Toth, Seshat, Ptolomeu II e Arsinoe II e, 
por fim, Ptolomeu I e Berenice I, à direita temos, a deusa do terceiro nomo do Baixo Egito, 
Háthor, Sekhmet, Sekhat-Hor, Amon-Rê, uma forma de Hórus e, por fim, duas divindades 
não identificadas, pois a estela está danificada nessa parte. 
Bibliografia: HWARC, 1981: 366/8; HST, 2004:264-269: PPEHR, 1992, 2v; CE, 1988: 48, 
52. 
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[27] Estela 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Data: 15 de novembro de 217 a.C. 
Localidade: The Egyptian Museum – Cairo (GC 31088) 
Material: Basalto 
Proveniência: Kôm el-Qala’a, Mit Rahina – sítio de Mênfis 
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Dimensão: 32,0 cm de altura; 34,0 cm de largura; 40,0 cm de profundidade (da lombada). 
Descrição: Uma estela arqueada que só conservou seu canto superior esquerdo. A face da 
estela traz um relevo esculpido mostrando o rei a cavalo, traspassando um inimigo (Antíoco 
III – parte não preservada) em terra com uma lança. Arsinoe III permanece atrás dele com o 
toucado de uma deusa egípcia. Sobre esta face está gravado o texto em hieroglífico. Ao 
lado do rei Ptolomeu IV se encontra os cartuchos contendo o nome de coroamento e o de 
nascimento. Na parte lateral da estela pode ser visto a inscrição em demótico (29 linhas) e 
abaixo desta umas poucas linhas em grego. 
Tradução: Quando era rei Ptolomeu (IV), deus Filopator, a quem seu pai deu a realeza, 
mestre das coroas, coberto de glória, piedoso para com os deuses, salvador dos homens, 
superior aos seus adversários, tendo estabelecido a ordem no Egito, restaurou os negócios 
sagrados, firmou as leis estabelecidas pelo muito grande, muito grande, muito grande 
Hermes, mestre dos períodos dos trintas anos como Hefestos o grande, rei como o Sol, 
grande rei das regiões superiores e inferiores, filho dos deuses Euergetes, imagem viva de 
Zeus, filho do Sol, Ptolomeu sempre vivo, amado de Ísis, ano seis, quando era sacerdote 
Ptolomaios, filho de Aeropos, quando era atlófora de Berenice Euergete e canéfora de 
Arsinoe Filadelfo Rhodé, filha de Fílon, na lua nova do mês Artemísion, que é entre os 
egípcios a lua nova de Paôfi, Decreto: .... 
Bibliografia : PPEHR, 1992: 36(v.1), 40-41(v.2). 
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[28] Estela 
 
 
                       

SEM IMAGEM 
 
 
 
Data: 15 de novembro de 217 a.C. 
Localidade: The Egyptian Museum – Cairo (GC 22183) 
Material: Arenito 
Proveniência: Tell el-Maskhoutah, perto de Abou Soueir – Delta Oriental. 
Dimensão: 63,0 cm de altura (face demótica); 61,5 cm de largura; 16,0 cm de 
profundidade. 
Descrição: Metade de uma estela arqueada em que uma das faces está ocupada por 43 
linhas demóticas, enquanto que a outra é consagrada à parte em hieróglifo. Esta face está 
infelizmente muito incompleta: do texto do decreto só subsistem doze linhas, das quais as 
três primeiras são as únicas intactas, enquanto que das linhas 4 a 12 só resta uma fração 
indo sem cessar diminuindo linha por linha, devido a fenda obliqua da estela, até não mais 
deixar ver no fim da linha 12 mais do que dois ou três signos. A decoração da estela, sobre 
a face portando o texto hieroglífico, é notável. Ela ocupa o cabide e um quadro 
intermediário entre o cabide e o texto. O alto da estela é ornado com o disco solar provido 
do uraeus. Sob este disco se coloca um cartucho vertical em que é dado o nome de 
Ptolomeu IV – o herdeiro dos deuses Euergetes, distinto por Ptah, poderoso duplo de Rê, 
imagem viva de Amon. De cada lado do cartucho estão gravadas duas linhas horizontais 
dando a legenda, à esquerda, do deus solar do Sul, Hórus de Edfu e, à direita, do deus solar 
do Norte, Hórus de Mesen no istmo de Suez. O quadro esculpido abaixo do cabide 
representa, à esquerda, o rei Ptolomeu IV e sua irmã Arsinoe (III), voltados para a direita 
em face à seis divindades locais da vila de Pithom. O rei, portando a dupla coroa do Alto e 
do Baixo Egito, monta um cavalo empinado e transpassa com uma longa lança 
(macedônica) um prisioneiro ajoelhado e acorrentado, que lhe é apresentado pelo deus 
Atum, ocupando a ‘cabeça’ do cortejo divino. A legenda do rei está traçada acima dele. 
Arsinoe, em pé atrás do rei, está portando um diadema com longas plumas recobrindo o 
disco solar inserido em cornos de vaca. A coufieh é ornada sobre a fronte do uraeus, 
emblema da realeza. As divindades são representadas em pé, com um cetro na mão direita e 
o símbolo ankh na mão esquerda. Somente Atum apresenta, da mão direita estendida em 
direção ao rei, o punhal khopech, símbolo da vitória, enquanto que da sua mão esquerda ele 
tem a corda que aamrra as mãos do cativo. O segundo deus é Osíris, o terceiro Harsamtaoui 
(o Hórus que une as duas terras), o quarto deus é Hórus com a cabeça de falcão, as duas 
últimas divindades são Hathor e Ísis. Legendas hieroglíficas indicam os nomes das 
divindades. Texto lacunar (será aqui traduzido seguindo o modelo do catálogo). 
Tradução: 
Texto restituído das linhas 5-7 do texto demótico: 

 
os arqui-sacerdotes, os profetas e aqueles que adentram no santo dos santos 
para o vestuário dos deuses, 
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os pterofores, os hierogrammates e os outros sacerdotes que se reuniram de 
4 todos os santuários do país no santuário 
de Mênfis ----------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
no momento onde o rei voltava ao Egito -------------------------------------------------------------
8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--para fazer oferendas, realizar sacrifícios 
e libações e tudo o que convém em tal 
panegírico, se estando reunidos no santuário de Mênfis, 
12 propuseram: esperou que --------------------------------------------------------------------------  
 
A - Fragmento correspondente às linhas 27-31 do texto demótico: 

 
--------------------------------------------------------------------- 
e as outras cerimônias que são de regra 
para uma tal recepção, 
se coroando e 
4 celebrando festas comportando sacrifícios, 
libações e oferendas. 
O rei ao entrar nos santuários 
e tendo feito sacrifícios lhes oferece recursos 
8 independentemente daqueles que ele tinha dado antes 
e uma grande quantidade de material sagrado 
em ouro e prata 
e, entre as estátuas sagradas dos santos dos santos, 
 12 aquelas que estavam ausentes  
desde a muito tempo e aquelas que tinham necessidade de 
restauração, ele os fez refazer em novo, 
concedendo para isso uma grande quantidade 
16 de ouro, de prata, de pedras preciosas 
e de outras matérias 
necessárias, apesar  
dos grandes gastos que ele tinha feito 
 20 na expedição e bem que ele  
gratificou suas tropas 
de trezentas mil peças de ouro; e, quanto aos santuários 
 e àqueles que estão ligados aos santuários 
24 e aos outros habitantes do país, 
ele consagrou lá todos os seus cuidados,  
agradecendo aos deuses ter realizado  
o que eles lhe tinham prometido realizar. 
28 À Boa Fortuna. Peça 
aos sacerdotes do país 
que as honras anteriormente prestadas 
nos santuários ao rei Ptolomeu 
32 e à rainha Arsinoe, deuses 
Filopatores, e a seus pais, 
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deuses Euergetes, e a seus ancestrais, 
deuses Adelfos e deuses Soteres 
36 sejam grandemente aumentadas e erigir 
 
Texto restituído das linhas 32-38 do texto demótico: 

 
ao rei Ptolomeu eternamente vivo, amado 
 de Ísis, uma estátua que será chamada estátua de Ptolomeu- 
Hórus, salvador de seu pai, vencedor glorioso, e 
4 à sua irmã Arsinoe, deuses Filopatores, nos 
santuários do Egito, no local mais em vista, 
estátuas que serão de estilo egípcio  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 e que os sacerdotes façam o serviço das estátuas três vezes por dia 
e que eles coloquem perto delas os ornamentos sagrados 
e que eles realizem para elas tudo o que é conveniente da mesma maneira que para 

os outros deuses, no momento das festas 
e panegíricos e aos dias epônimos --------------------------------------------------------------------
12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e que eles celebrem festas e panegíricos nos santuários do país 
para o rei Ptolomeu eternamente vivo, amado 
de Ísis, a partir de 10 de Pachom, dia onde o rei 
16 venceu a má sorte, durante cinco dias, cada ano, 
festas nas quais eles se coroarão, farão sacrifícios e 
libações e tudo o que convém fazer, em todos os santuários 
do país -----------------------------------------------------------------------------------------------------
20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
e que as capelas dos Filopatores saiam em procissão 
naquele dia ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24 e, já que aconteceu que a vitória foi obtida a 10 do mês 
por Ptolomeu, filho dos deuses Euergetes, neto dos deuses Adelfos e descendente 
 
B - Fragmento correspondente às linhas 39-40 do texto demótico: 

 
dos deuses Soteres, dia que 
foi honrado especialmente 
por ele e celebrado 
40 com resplandescência, que na festa 
de cada mês este dia 
10 em todos 
os santuários do país 
44 e sacrifícios e libações e 
todas as outras cerimônias que são de regra 
nas outras festas 
sejam realizadas a  cada mês 
48 naquele dia, e que 
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o que terá sido preparado para o 
sacrifício seja repartido entre todos 
os servidores do templo 
52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - ---  
 
Texto restituído após as linhas 41-43 do texto demótico: 

 
---- e que esta estátua seja chamada estátua do rei Ptolomeu-Hórus, salvador 
de seu pai, vencedor glorioso e que se realize tudo nesta festa 
como por ocasião dos dias 
 
Fragmento B (fim): 
 
epônimos dos outros deuses, a fim de que os 
54 egípcios mostrem 
que eles exaltam e honram 
os deuses Filopatores 
como é justo fazer, e que este 
58 decreto seja transcrito 
sobre uma stela de pedra. 
Bibliografia: PPEHR, 1992: 36-42(v.1), 41-42 (v.2).  
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[29] Estela 
 

 
 

Data: cerca de 200-190 a.C. 
Localidade: The British Museum – Londres (1056) 
Material: Calcário 
Proveniência: Tânis 
Dimensão: 42,4 cm de altura; 34,5 cm de largura.  
Descrição: Relevo inscrito com os nomes e títulos de Ptolomeu II e de Arsinoe II e que foi 
encontrado em Tânis com diversos outros objetos. Arsinoe está usando um longo e plano 
vestido de bainha ajustado ao corpo. Ela está em pé com a face e o corpo voltados para a 
direita. Ela segura um papiro, ou cetro-wadj, e o símbolo ankh, ambos atributos que podem 
ser observados como emblemas da deificação. A coroa diferente que foi imaginada para ser 
exclusiva desta rainha, agora se sabe que a coroa foi usada por outras rainhas ptolomaicas 
também; sobre a sua cabeça ela usa o toucado de abutre. Embora Arsinoe II deificada fosse 
observada como a figura principal no relevo, pois ela ocupa o lado esquerdo da composição 
(as leis de orientação da arte egípcia consideram posição de primazia), a figura de Ptolomeu 
II é mais alta, conotando importância. Ptolomeu II é representado em posição de caminhada 
em direção à esquerda. Ele usa um saiote e porta sobre a cabeça a dupla coroa do Alto e do 
Baixo Egito com a cobra uraeus à frente desta coroa. Ele está também segurando em sua 
mão direita o cetro-was e com a mão esquerda está brandindo um raio de luz, representado 
em modo helenizado como um feixe de três hastes, que é atributo de Zeus. Pela virtude 
deste atributo, Ptolomeu II é assimilado a Zeus, daí afirmando sua própria divindade.  Na 
frente de ambas as figuras estão esculpidas os cartuchos com os nomes trono e de 
nascimento de Ptolomeu II e de Arsinoe II. 
Bibliografia: CE, 1988: 103-104. 
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[30] Estela 
 
 

 
 
 

 
Data: 27 de março de 196 a.C. 
Localidade: The British Museum – Londres (EA 24) 
Material: Pedra escura (com um tom roseado-cinza). 
Proveniência: do Forte São Juliano, el-Rashid (Roseta) – Egito. 
Dimensão: 114,4 cm de altura; 72,4 cm de largura; frontal; 27,9 cm de espessura. 
Descrição: um grande fragmento de um decreto sacerdotal gravado sobre uma rocha (cuja 
análise laboratorial indica ser um mineral conhecido como hidroxyapatita, e a cor existente 
nele pode ser devido a traços de ferro; pode-se perceber, hoje, traços de um tom vermelho-
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amarronzado). Este decreto está gravado três vezes, em hieróglifo (por ser o idioma sagrado 
e apropriado para um decreto sacerdotal), em demótico (a escrita nativa usada para 
propósitos diários), e grego (a língua da administração). Apesar de a maior parte estar bem 
conservada, a pedra apresenta diversas partes quebradas, principalmente na parte superior. 
Tradução: 1No reinado do jovem (deus) que recebeu a realeza de seu pai, Senhor das 
coroas, cuja glória é grande, que estabeleceu a ordem no Egito, 2 piedosos para com os 
deuses, vitorioso sobre seus inimigos; que restaurou a vida de homens, o Senhor do festival 
dos trinta anos, como Hefestos (Ptah) o Grande, um rei como o sol (Rê), 3 o grande rei das 
regiões Alta e Baixa, filho dos deuses Filopatores, aprovado por Hefestos, de quem o Sol 
concedeu a vitória, a imagem viva de Zeus (Amon), filho do Sol, Ptolomeu 4 o eterno, 
amado de Ptah, no nono ano, quando Aeto filho de Aeto era sacerdote de Alexandre e dos 
deuses Soteres, e dos deuses Adelfos, e dos deuses Euergetes e dos deuses Filopatores e 5/ 
o Deus manifesto e Benéfico (Theos Epiphanes Eucharistos), quando Pyrrha filha de 
Filinos era athlophoros de Berenice Euergete, quando Areia filha de Diógenes era 
canephoros de Arsinoe Filadelfo, quando Irene filha de Ptolomeu era sacerdotisa de 
Arsinoe Filopator 6, no quarto dia do mês Xandico e no décimo oitavo dia no mês egípcio 
Mechir (27 de março de 196);  

Decreto: 
o alto sacerdote, os profetas, e aqueles que entram no santuário para o vestir 7 dos deuses, 
os pterophoroi, os hierogrammates (escribas sagrados) e todos os outros sacerdotes que 
vindos dos templos do interior para Mênfis para estar com o rei para a celebração da 8 
coroação de Ptolomeu, o eterno, amado de Ptah, Epifanes Eucaristos, sucessor de seu pai, e 
se encontrou no templo em Mênfis neste dia, declarou: 9 desde que o Rei Ptolomeu o 
eterno, amado de Ptah, Epifanes Eucaristos, nascido do Rei Ptolomeu e da Rainha Arsinoe, 
deuses Filopatores, conferiu benefícios de muitos modos aos templos 10 e a seu “Estado 
maior” e sobre todos os súditos de seu governo, e sendo um deus nascido de um deus e uma 
deusa, como Hórus, o filho de Ísis e Osíris, o defensor de seu pai Osíris; e sendo 
benignamente disposto em direção aos deuses,11 dedicou aos templos rendas em dinheiro e 
grão, e ele sustentou muitos gastos para trazer o Egito para um estado de prosperidade e 
para estabelecer os templos (cultos); 12 com todas as suas forças ele fez prova de 
humanidade. Com seus próprios recursos ele tem auxiliado a todos; e dos impostos e taxas 
no Egito, alguns ele tem diminuído inteiramente e outros ele tem aliviado afim de que as 
pessoas e todos os outros 13 possam gozar prosperidade durante seu reinado, e ele tem 
perdoado os débitos para com a coroa ao qual eram devidos pelo povo no Egito e àqueles 
no resto de seu reino, e aqueles sendo mantidos 14 em prisões e aqueles que tinham estado 
detidos por causa de acusações por um longo tempo, ele têm libertado das acusações; e ele 
ordenou que os rendimentos dos santuários e que as contribuições que se dava a cada ano 
em grão e 15 em dinheiro, assim como a parte assinada aos deuses (Apomoira) dos 
vinhedos e jardins e outras possessões dos deuses, permaneceria como eram no tempo de 
seu pai 16; e ele ordenou, no que concerne aos sacerdotes, que eles não pagassem nada a 
mais para o direito nas consagrações, e que eles eram requeridos a pagar sob seu pai e até o 
primeiro ano (do reinado de Ptolomeu V); e ele desobrigou os membros da 17 classe 
sacerdotal da obrigação anual a viajar pelo rio até Alexandria; e que ele ordenou que os 
homens não mais precisariam ser recrutados para a marinha, e ele cancelou dois-terços da 
taxa sobre os panos de linho pagos pelos templos ao tesouro real 18; e que tudo o que foi 
negligenciado anteriormente tinha de ser restabelecido por ele em um estado conveniente, 
porque ele procuraria realizar tudo o que era de costume fazer para os deuses fosse 
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executado como 19 convém; igualmente também ele distribuiu justiça para todos como 
Hermes o Grande (Toth), e deu ordens para aqueles soldados (machimoi) que retornavam 
junto com os outros que tinham estado descontentes 20 durante o período de distúrbios 
precisariam retornar  e manter posse de suas próprias propriedades. Ele também proveu as 
forças da cavalaria e infantaria e os navios que precisam ser enviados contra aqueles que 
atacam o 21 Egito por mar e por terra, e ele suportou grandes gastos em dinheiro e grão de 
maneira que os templos e todas as pessoas em terra podiam estar seguras; e tendo ido 22 a 
Licopólis no nomo Busirite, que foi ocupado e fortificado por um cerco com um abundante 
estoque de armas e outros suplementos desde que a conspiração foi preparada por um longo 
período de tempo por 23 homens impiedosos que tinham se reunido lá e que tinham 
cometido muito mal (atos) contra os templos e os habitantes do Egito, ele cercou este lugar 
24 com montes e trincheiras e fortificações massivas. Como o Nilo torrente no oitavo ano 
estava grande e cobria a superfície 25 ele o restringiu bloqueando em muitos locais a 
entrada dos canais, para o qual ele não gastou uma pequena soma em dinheiro, e tendo 
estacionado a cavalaria e a infantaria para os guardar, 26 em um breve tempo ele tomou a 
cidade à força e destruiu todos os homens impiedosos que se encontram aí, como Hermes 
(Toth) e Hórus, o filho de Ísis e Osíris, ele negociou com os rebeldes neste mesmo local 27 
formalmente. Quando ele voltou para Mênfis para vingar seu pai 28 e sua própria 
soberania, ele puniu de um modo apropriado todos os líderes daqueles que se rebelaram no 
tempo de seu pai, que tinham [perturbado] o país e tinham feito mal aos templos, no tempo 
quando ele chegou para execução de cerimônias apropriadas para a sua recepção da realeza; 
e ele cancelou os débitos dos templos 29 para o tesouro real até o oitavo ano (198/7), o qual 
não era uma pequena quantidade de grão e dinheiro, [e] similarmente as dívidas sobre o 
pano de linho que não forma entregues ao tesouro real /30 e daqueles entregues (ele 
cancelou) o custo da checagem, até o mesmo período; e ele livrou os templos da (taxa de 
uma) artaba para cada aroura (8,2 hectares) de terra sagrada, e também a (taxa de uma) 31 
jarra de vinho para cada aroura de vinhedos; e ele deu muitos presentes para Ápis e Mnevis 
e os outros animais sagrados no Egito, muito mais do que os reis antes dele, mostrando 
consideração para o que pertenceria [a] eles 32 com todo o respeito, e para suas sepulturas 
ele deu o que era necessário generosamente e esplendidamente, e o que era pago para seus 
santuários especiais, com sacrifícios e reuniões religiosas e as outras [observâncias 
habituais] 33, e ele manteve os privilégios dos templos e do Egito de acordo com as leis, e 
adornou o templo de Ápis com um trabalho generoso, gastando nisto uma soma de ouro [e 
prata] 34 e pedras preciosas, e ele criou santuários e templos e altares, e restaurou aqueles 
com necessidade de reparos, no espírito de um deus benemérito em assuntos relacionados 
[a] religião (divino); 35 e tendo descoberto que os templos eram mantidos em mais alta 
honra, ele restaurou-os durante seu próprio reinado, como é conveniente; em recompensa 
para com estas coisas, os deuses lhe  concederam saúde, vitória, poder e [todas] as outras 
bênçãos, e 36 sua realeza permanecerá com ele e seus filhos  por todo o tempo (para 
sempre).  

À Boa Fortuna 
os sacerdotes de todos os templos através do reino resolveram aumentar grandemente as 
[honras] existentes [nos templos] para 37 o Rei Ptolomeu o eterno, amado de Ptah, Epifanes 
Eucaristos, e também para aqueles seus parentes os deuses Filopatores, e para aqueles seus 
antepassados os deuses Euergetes [e aqueles] para 38 os deuses Adelfos, e para os deuses 
Soteres. Uma estátua do Rei Ptolomeu o eterno, Epifanes Eucaristos, precisam ser instalada 
em cada templo nos mais diferentes locais, 39 para se chamada [a estátua] de Ptolomeu o 
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vingador do Egito, e ao lado disto precisa permanecer o deus chefe de cada templo 
apresentado-o a arma da vitória, que será preparada no estilo [egípcio], 40 e os sacerdotes 
venerarão as estátuas três vezes ao dia e colocará sobre eles a vestimenta sacra, e executará 
os ritos habituais como para os outros deuses nos [festivais e] reuniões religiosas 41. 
Uma estátua e um santuário [dourado] serão estabelecidos para o Rei Ptolomeu, Epifanes 
Eucaristos, nascido do Rei Ptolomeu e da Rainha Arsinoe, os deuses Filopatores, [em cada] 
42 templo e eles serão colocados nos santuários ocultos, junto com os outros relicários, e 
nas grandes reuniões religiosas, em que os relicários são carregados em procissão, o 
[relicário] do Deus Manifesto (Epifanes) e [Benéfico 43 precisará também] ser carregado. E 
desta forma o relicário precisa ser claramente marcado agora e no futuro, precisará ser 
circundado por dez coroas de ouro do rei, com uma áspide fixada nelas [como com todas] 
44 as coroas com áspides nos outros relicários. No centro delas estará a coroa chamada 
Pschent, o qual ele (o rei) vestiu quando ele adentrou o [templo] em Mênfis [para] 45 
celebrar [lá] / as cerimônias para a recepção da realeza. E lá serão colocados na praça em 
torno das coroas, ao lado da coroa mencionada acima, símbolos [dourados] [que 
proclamarão que] 46 eles são aqueles do rei que fez ilustre o Alto e Baixo país (Egito). E 
desde o trigésimo dia de Mesore (cerca de sete de outubro), no qual o aniversário do rei é 
celebrado, e também [o décimo sétimo dia de Paofi] 47 (cerca de vinte e oito de novembro) 
no que ele recebeu a realeza de seu pai, tendo sido reconhecido como epônimos nos 
templos, para eles eram as fontes de muitas bênçãos, estes dias serão celebrados como 
festivais [e reuniões religiosas 48 no] templos [através do] Egito todo mês, e neles 
sacrifícios, libações e as outras celebrações habituais serão executadas, como em outras 
reuniões religiosas, e que se faça às oferendas habituais, e que as vítimas preparadas para o 
sacrifício sejam em seguida divididas entre aqueles 49 que se encontram nos templos; e 
uma reunião e um festival precisarão ser celebrados todo [ano] para o eterno, amado de 
Ptah, Rei Ptolomeu, Epifanes Eucaristos [nos templos 50 através do] / país do primeiro dia 
de Toth por durante cinco dias, durante o qual eles precisarão usar coroas de flores como 
eles executam os sacrifícios, libações e outros ritos apropriados. E [todos os sacerdotes] 
serão também chamados 51 sacerdotes do Epifanes Eucaristos, além dos outros nomes dos 
deuses que eles servem, e seu clero precisará estar introduzido em todos os documentos e 
[gravado nos anéis que eles usam] 52. E indivíduos privados podem também celebrar o 
festival e instalar o relicário mencionado acima e manter isto em suas casas, celebrando [os 
ritos habituais mensalmente e] [festivais] 53 anuais, a fim de que isto possa ser bem 
conhecido que o povo no Egito engrandeça as honras para o Deus Manifesto e Benéfico, 
como é costume [para eles. Este decreto será inscrito sobre uma Estela] 54 de pedra dura, 
na escrita grega, nativa e sagrada, e colocado em todo [templo] da primeira, segunda [e 
terceira posição, próxima a estátua do rei sempre vivo]. 
Bibliografia: www.thebritishmuseum.ac.uk ; HWARC, 1988: 374-377; PPEHR, 1992: 
46-48. 
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[31] Estela 
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Data: 112 a.C. 
Localidade: The Egyptian Museum – Cairo (9299) 
Material: Calcário 
Proveniência: Alexandria, maio de 1872, segundo o jornal de entrada t.3, 1864-1880, p. 38 
nº 21847. 
Dimensão: 1,13 m de altura; 50 cm de largura. 
Descrição: Estela de calcário arqueada no cimo e mutilada na base. No cabide, o disco 
solar alado de onde pendem dois uraei. De uma parte e de outra, no campo, um uraeus. 
Abaixo do disco solar, delimitado por uma faixa horizontal, uma cena figurada 
compreendendo vários personagens difíceis de se distinguir, sendo isto seguido de três 
inscrições – em hieróglifo, demótico e grego. Inscrição: a parte em grego está danificada ao 
meio por uma cavidade de forma quadrada, e distingue-se doze linhas, em letras pouco 
cuidadas, de 8 a 11 mm de altura. A superfície da pedra está lascada e é de difícil leitura. 
Tradução: Sob o reinado de Cleópatra (III) e de Ptolomeu (IX), deuses Filometores, 
Soteres, o sexto ano, o (...) Paôfi, quando Artemidôros, filho de Sôtiôn, era sacerdote de 
Alexandre, dos deuses Soteres, dos deuses Adelfos, dos deuses Euergetes, dos deuses 
Filopatores, dos deuses Epifanes, do deus chamado Eupator, do deus Filometor, do deus 
Neo Filopator, do deus Euergete, da deusa Euergete chamada também Filometor Sôteira, 
hierópole da deusa Ísis, grande mãe dos deuses, Cratéros, filho de Cratéros, atlóforo de 
Berenice Euergete Dém[----], filha de [----], canéfora de Arsinoe Filadelfo, Fila(?)[----], 
filha de [-----]os, sacerdotisa de Arsinoe Filopator, Charmi(?)[-----], filha de [------], [----] ô 
[-------]. 
Bibliografia: IGAP, 2001: 83-87. 
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[32] Base de estátua 
 

 
 

 
 

 
 
 
Data: 279-268 a.C. 
Localidade: in situ, inserido no rodapé da coluna diocleciana - Alexandria 
Material: Granito azul-acinzentado 
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Proveniência: Bloco encontrado próximo das fortificações francesas de Alexandria, a uma 
pequena distância do mar, sob a localização presumida do antigo Bruchion. Em 1868 este 
bloco foi embutido no meio da face leste do pedestal da coluna, a fim de consolidar a base 
desta última. 
Dimensão: 28,5 cm de altura; 90,5 cm de largura. 
Descrição: Um bloco retangular de granito, com as medidas dadas acima e de espessura 
incerta.  
Tradução: (estátua de) Arsinoe Filadelfo (dedicada por) Thestôr, filho de Satyros, 
alexandrino. 
Bibliografia: IGAP, 2001: 38-40.  
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[33] Placa 
 

 
 

 
 
 

Data: 279-268 a.C. 
Localidade: Musée d’Archéologie Méditerranéenne – Marselha (1634) 
Material: Mármore branco 
Proveniência: Alexandria 
Dimensão: 12 cm de altura; 18 cm de largura; 4,8 cm de espessura. 
Descrição: Tabuleta retangular de mármore, com as medidas acima. Inscrição: duas linhas 
em grego com altura de 11 mm para as letras. 
Tradução: A Arsinoe Filadelfo. 
Bibliografia: IGAP, 2001: 41. 
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[34] Placa 
 

 
 

 
 
 
Data: cerca de 272-246 a.C. 
Localidade: Graeco-Roman Museum – Alexandria (25058) 
Material: Mármore branco 
Proveniência: comprado em Alexandria em 1936. 
Dimensão: 17,5 cm de altura; 35 cm de largura; 4,5 cm de espessura. 
Descrição: Placa de mármore com ângulos arredondados, ‘piquetée’ nas costas da placa. 
Traços de vermelho. Inscrição: duas linhas em grego com altura de 20 mm para as letras. 
Tradução: Aos deuses Adelfos, Satyriôn. 
Bibliografia: IGAP, 2001: 37.  
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[35] Placa 
  
 

 
 

 
 
 

Data: 279-246 a.C. 
Localidade: Musée du Louvre – Paris (Ma 4764) 
Material: não mencionado 
Proveniência: Mênfis. Missão Seymour de Ricci, 1908. 
Dimensão: 6,5 cm de altura; 10,0 cm de largura frontal; 2,8 cm de espessura. 
Descrição: Pequeno fragmento de pedra quebrado de todos os lados menos na parte 
superior. Restam três linhas esculpidas em escrita grega. O material da pedra não é 
indicado. Abaixo da imagem pode-se ver a transcrição e a complementação efetuada pelo 
epigrafista e autor do catálogo. 
Tradução: Para o rei Ptolomeu, filho de Ptolomeu, e a rainha Arsinoe ... 
Bibliografia: IGENML, 1992:  37-38.  
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[36] Altar 
 

 
 

 
 
Data: 279-268 a.C. 
Localidade: Graeco-Roman Museum – Alexandria (56) 
Material: Calcário branco 
Proveniência: Karmus; encontrado no terreno em volta da coluna de Pompeu, no 
Serapeum de Alexandria – Alexandria. 
Dimensão: 65 cm de altura; 80,4 cm de largura. 
Descrição: Altar cúbico em calcário, formado por dois blocos sobrepostos. O interior é 
inteiramente vazado. Toda a superfície era pintada em azul e a moldura superior porta 
traços de ovais traçadas em vermelho. A inscrição era pintada em vermelho sobre a 
superfície anterior. A segunda linha desapareceu e só subsiste a terceira de traços falhos. A 
superfície exterior era revestida de estuque sobre o qual eram pintados, sobre as quatro 
paredes, festões de flores. 
Tradução: (altar) do Rei Ptolomeu e de Arsinoe Filadelfo, (filhos) dos deuses Soteres. 
Bibliografia: IGAP, 2001: 34-35.  
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[37] Altar 
 
 
 
 
 

SEM IMAGEM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Data: 279-268 a.C. 
Localidade: fez parte da Coleção Ernst von Sieglin - Dresden 
Material: Calcário 
Proveniência: Encontrado entre o portão leste e o antigo abatedouro em 1901 - Alexandria.  
Dimensão: 4,5 cm de altura; 5,7 cm de largura. 
Descrição: Pequeno altar ‘em cornos’, feito de calcário e esculpido no recto e no verso. 
Inscrição: duas linhas em grego. 
Tradução: (altar) consagrado ao Rei Ptolomeu, filho de Ptolomeu, (e) a Arsinoe Filadelfo, 
(dedicado pelos) sacerdotes. 
Bibliografia: IGAP, 2001: 33-34. 
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[38] Altar 
 
 

 
 
 
 

Data: terceiro e segundo século antes de Cristo 
Localidade: Graeco-Roman Museum – Alexandria (22401) 
Material: Rocha calcária 
Proveniência: Hermópolis Magna – Egito 
Dimensão: 61 cm de altura; 1,11 m de circunferência; 30mm de altura das letras. 
Descrição: Altar redondo em calcário, posto sobre um rodapé quadrado. A pipa do altar é 
ornada com uma dupla moldura no alto e em baixo. A parte superior, convexa, constitui 
uma bandeja que apresenta traços de combustão. 
Tradução: (Altar) do rei Ptolomeu. 
Bibliografia: IGHMN, 1999: 18.  
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[39] Base de estátua 
 
 

 
 

 
 
Data: após 270 a.C. 
Localidade: Oriental Institute Museum – Chicago(10518) 
Material: Basalto negro 
Proveniência: provavelmente de Karnak - adquirido por James H. Breasted em 1920, 
Luxor. 
Dimensão: 11 cm de altura; 33,7 cm de largura frontal; 56 cm de comprimento. 
Descrição: Base inscrita em grego e hieróglifo de uma estátua em pé de Arsinoe II em 
tamanho natural ou menor, com vestígios dos pés. A frente é levemente convexa. O pilar 
dorsal está fragmentado. Inscrição: uma linha grega na frente; quatro colunas e uma linha 
hieroglífica inscrita no topo da base contendo os nomes trono e de nascimento de Ptolomeu 
II e o nome de nascimento de Arsinoe II. 
Tradução: (De) Arsinoe Filadelfo. 
Bibliografia: PP, 2002: 100/101; QUAEGEBEUR, 1998: 75, 86, nº03. 
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[40] Estátua 
 
 

 
Vista frontal  

 

 
Vista da parede de fundo 
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Lado direito 

 
 
Data: 270-246 a.C. 
Localidade: Graeco-Roman Museum – Alexandria (11261) 
Material: Granito 
Proveniência: encontrado em Châder el-Battikh, shari Méd Koraeim, no distrito Anfouchy. 
Dimensão: 79 cm de altura (com base); Base: 34,4 cm de altura; 1,78 m de largura; 1,28 m 
de comprimento. 
Descrição: Conjunto escultórico superior ao tamanho natural.  As identidades das figuras 
são atribuídas a Amon, ao centro, Ptolomeu II, à direita, e Arsinoe II, à esquerda. A figura 
feminina traja um vestuário plissado com extensão até o tornozelo. O vestuário apresenta 
ainda uma terminação com franja e dois finais de laços de uma cinta, visível acima dos pés 
da rainha. Três pares de pés com um comprimento de 32,5 cm cada um, todos apresentam 
uma distância idêntica do limite frontal da base. INSCRIÇÃO: inscrição hieroglífica multi-
colunar na parte de trás e nos dois lados. O lado direito contém o nome trono de Ptolomeu 
II. A largura mediana das colunas é de 6,2 cm. 
Tradução: Metade direita (1-12) 
1 – (...) as boas coisas, todas as boas coisas superabundam em sua época. 
2 – (...) seus celeiros atingem até o céu; todo grão 
3 – (...) seus soldados são mais numerosos que a areia da margem 
4 – (...) todos os santuários estão em festa 
5 – (...) segure o escudo 
6 – (...) de sua potência, desmoronam diante de sua espada 
7 – (...) tudo ao longo de seus corpos 
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8 – (...) dar a oferenda divina aos deuses 
9 – (...) selo sobre sua argila 
10 – (...) ���� 
11 – (...) os apoios do céu 
12 – (...) [sem conhecer] a destruição, como Rê, eternamente. 
               Lado direito (13-14) 
13 – (...) meu (...), rei do Alto e do Baixo Egito, senhor dos dois países, UserkaenRa-
meryAmun. 
14 – (...) te dirige os hinos, à ti que está vivo como Rê, eternamente sempre vivo. 
                Metade esquerda (15-26) 
15 – (...) aquelas que vêem Hórus, aquelas que vêem [Seth] 
16 – (...) quanto ele está [tentado] ver, mais ainda que o sol e a lua, ela, a soberana do Alto 
e do Baixo Egito. 
17 – (...) sobre seu dorso, pois é ela 
18 – (...) [suave] de perfume, doce de eflúvio, senhora do olíbano 
19 – (...) grande de temor através do Egito, grande de prestígio 
20 – (...) [vive] e alimenta; nós a agradecemos 
21 – (...) ela velará sobre seu irmão, preservando seu corpo 
22 – (...) é feita em sua honra uma festa pelos egípcios 
23 – (...) é (...) para ela no templo 
24 – (...) suas efígies saem em procissão ao número de 
25 – (...) [não é do templo] vazio de seu nome, em todo país 
26 – (...) como Rê, eternamente sempre vivo.  
               Lado esquerdo (27-28) 
27 – (...) [(ARSINOE)] Filadelfo; eu [Amon] farei que tu [Arsinoe] seja um ser divino ao 
número de deuses terrestres; 
28 – (...) Eu te [dou] o sopro da vida emitido de minha narina, a fim de devolver vida a tua 
alma, e de restituir a juventude a teu corpo, eternamente. 
Bibliografia: BIFAO, 1960: 83-109; PP, 2002: 100; QUAEGEBEUR, 1998: 75, 85, nº01. 
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[41] Templo 
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Data: 246-221 a.C. 
Localidade: entre el-Minya e Mellawi – Egito 
Material: Rocha calcária 
Proveniência: in situ (el-Ashmunein) – Médio Egito 
Dimensão: 11 metros de comprimento 
Descrição: Inscrição gravada sobre cinco blocos de calcário de um grande bandô do 
epistílio (arquitrave), encontrado por É. Baraîze abaixo do nível da basílica, dentro das 
superestruturas de um templo dórico períptero de estilo helenístico. A dedicatória é feita em 
honra dos soberanos reinantes Ptolomeu III Euergete I, filho de Ptolomeu II Filadelfo e de 
Arsínoe, e sua esposa Berenice II, filha de Magas de Cirene. A dedicatória é feita pela 
guarnição do posto em Hermópolis Magna e testemunha, ao mesmo tempo, do seu espírito 
de corporação e de sua lealdade monárquica. 
Tradução: Ao rei Ptolomeu, filho de Ptolomeu e de Arsínoe, deuses Adelfos, e à rainha 
Berenice, sua irmã e sua esposa, deuses Benéficos, e a Ptolomeu e Arsínoe, deuses Adelfos, 
as estátuas, o templo e todas as outras construções no interior do recinto, assim como o 
pórtico (foi consagrado) pelos cavaleiros colonos no posto no nomo Hermopolite, por causa 
da bondade do qual eles foram o objeto. 
Bibliografia: IGHMN, 1999: 16-17.  
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[42] Relevo 
 
 

 
 

 
Data: XIXª Dinastia (c.1270 a.C.) 
Localidade: Templo de Amon-Rê - Karnak, muralha sul. 
Material: arenito 
Proveniência: in situ Karnak – Egito 
Dimensão: 220 cm de altura  
Descrição: Relevo apresentando uma cena de adoração. À esquerda se encontra Ramsés II 
com o braço direito estendido em direção à rainha Ahmose-Nefertari divinizada à direita. O 
faraó é mostrado usando um saiote real shendyt, a coroa vermelha do Baixo Egito e a barba 
quadrada. O rei segura em sua mão esquerda uma maça piriforme (��) simbolizando a força 
guerreira do faraó. A rainha usa um vestido justo, uma peruca tripartite. Sobre a peruca, se 
encontra um toucado abutre com o uraeus. Acima do toucado está com coroa com o disco 
solar e duas plumas de avestruz. A rainha segura em sua mão direita o cetro nekhakha, e na 
mão esquerda a flor de lótus. Entre as duas figuras, na altura das coroas, se encontram 
gravado os dois cartuchos contendo o prenomen e o nomen de Ramsés, e a titulatura e o 
cartucho com o nomem da rainha Ahmose-Nefertari. 
Tradução: inscrição em hieróglifos – Ramsés: ������������ ����
����� ���������� ������
�
[(Poderoso da maat de Rê, Aquele a quem Rê escolheu) (Ramsés, amado de Amon)]. 
Ahmose-Nefertari: 
��������
������������
�������
��������$�������
&�������[esposa divina, 
mãe divina, grande esposa real, senhora das Duas Terras (Ahmose-Nefertari)].�
Bibliografia: SCHULZ, s/d: 173; DODSON, 2004 : 26-42 ; ALLEN, 2004.  
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[43] Pintura 
 
 

 
 
 
Data: XXª Dinastia, por volta de 1145 a.C. 
Localidade: The British Museum – Londres (EA 37993) 
Material: pintura/tinta 
Proveniência: tumba de Kynebu, Tebas. 
Dimensão: 44 cm de altura. 
Descrição: Fragmento pintado de uma tumba decorada representando o rei Amenhotep I. 
este fragmento faz parte de um conjunto de três fragmentos que se encontram no Museu 
Britânico e representam o deus Osíris, o rei Amenhotep I e a rainha Ahmose-Nefertari. A 
tumba pertence ao sacerdote de Amon – Kynebu – que manteve o oficio sacerdotal durante 
o reinado do faraó Ramsés VIII. A imagem representa o rei Amenhotep I usando uma 
peruca-toca azul, com um uraeus na frente da toca. A toca é encimada por chifres de 
carneiro e um disco solar. Na mão direita o rei segura o cetro �*��� símbolo da realeza e do 
deus Osíris. O faraó usa um saiote shendyt e um longo e transparente vestuário de linho. 
Bibliografia: www.thebritishmuseum.ac.uk ; MAAEA, 2003: 72-74. 
 
 
 



 157 

[44] Pintura 
 
 

 
 
 
Data: XXª Dinastia, por volta de 1145 a.C. 
Localidade: The British Museum - Londres (EA37994) 
Material: pintura/tinta 
Proveniência: tumba de Kynebu, Tebas. 
Dimensão: não mencionado. 
Descrição: a rainha Ahmose-Nefertari é mostrada usando um vestido plissado e cheio; 
típico do vestuário das mulheres da elite do período raméssida. A rainha usa um toucado 
abutre da deusa Mut, encimado por um disco solar e plumas de avestruz. Em sua coroa se 
encontra o uraeus e em sua mão o cetro nekhakha, símbolos de seu status real. A rainha 
segura em sua mão esquerda uma flor de lótus, símbolo do renascimento. A cor preta (�����
de sua pele lembra o limo fértil das margens do Nilo, e significava ressureição e fertilidade; 
a mesma cor é atestada para a pele do deus Osíris. 
Bibliografia: www.thebritishmuseum.ac.uk ; MAAEA, 2003: 60, 74. 
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[45] Relevo 
 
 

 
 
 
Data: 270-246 a.C. 
Localidade: Templo de Ísis, câmara VII, muro norte. 
Material: Calcário 
Proveniência: in situ Filae – Egito 
Dimensão: não mencionado. 
Descrição: Relevo apresentando uma cena de adoração. À esquerda se encontram Arsinoe 
II deificada e a deusa Ísis. Arsinoe II usa uma peruca tripartida, um toucado de abutre e a 
coroa que lhe é típica; ela usa também um vestido longo, justo e com duas alças, sendo que 
uma delas passa acima do seio. Em sua mão esquerda ela segura o cetro-wadj e, em sua 
mão direita, ela segura o símbolo ankh. Ísis usa uma peruca tripartida, um toucado de 
abutre e uma coroa de tipo disco solar sem o sinal hieroglífico set. Ela está usando um 
vestido longo e justo. À esquerda se encontra Ptolomeu II ofertando um alimento &�� jht – 
pão branco em forma de cone – com a mão direita em suspensão e, com a esquerda, ele faz 
um gesto. Ele porta uma variante da coroa pena de falcão. Essa coroa se caracteriza por um 
topo quadrado encimado por duas altas penas de falcão, um disco solar, chifres de carneiro, 
dois pequenos uraei ao lado das penas, e um uraeus frontal. O rei usa um saiote cerimonial 
decorado e uma cauda de touro presa ao cinto. Acima e em frente ao rei aparecem dois 
cartuchos. 
Bibliografia: CE, 2001 : 148-149 ; PPh, 1989: nº 721 ; QUAEGEBEUR, 1998: 93, nº 34.  
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[46] Relevo 
 

 
 

 
Data: 270-246 a.C. 
Localidade: Templo de Ísis, lado leste da porta de Ptolomeu II. 
Material: Rocha calcária 
Proveniência: in situ Filae – Egito. 
Dimensão: não mencionado. 
Descrição: Relevo mostrando uma cena de oferenda. À esquerda se encontra Ptolomeu II 
usando a coroa branca do Alto Egito com um simples uraeus, coroa essa que era associada 
à deusa Nekhbet. Com as mãos estendidas o rei oferece o sinal hieroglífico e ideograma sht 
– um campo ou terra encimado por três hastes de junco estilizadas – às duas deusas à sua 
frente. O rei também usa um saiote cerimonial com painel triangular frontal, amarrado a 
este saiote está uma cauda de touro. Acima do rei se encontram os cartuchos com os nomes 
de trono e de nascimento do rei. À esquerda se encontram duas figuras femininas. À frente 
do rei está Ísis. A deusa usa uma peruca tripartida, uma coroa com o tipo do disco solar sem 
o sinal hieroglífico set, abaixo da coroa ela porta um toucado abutre. Ísis segura em sua 
mão direita um cetro-wadj e, em sua mão esquerda, o símbolo da vida ankh. Atrás da deusa 
encontra-se a figura de Arsinoe II divinizada, a rainha usa uma coroa específica que foi 
criada para ela, além de uma peruca tripartida e um toucado abutre. Em sua mão direita, 
Arsinoe segura o cetro-nekhakha, insígnia real egípcia, na altura do peito; a sua mão 
esquerda se encontra estendida ao lado do corpo segurando um ankh. 
Bibliografia: CE, 1988 : 45-47; QUAEGEBEUR, 1998 : 73-108, nº37 ; PPh, 1989: nº309 . 
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[47] Relevo 
 
 

 
 
 

Data: depois de 270 a.C. 
Localidade: Harvard University Art Museums - Cambridge, Massachusetts (1983.96) 
Material: Calcário 
Proveniência: Mênfis 
Dimensão: 42,5 cm de altura; 57,7 cm de largura.  
Descrição: Relevo mostrando a rainha com o rosto voltando para a direita, usando uma 
peruca tripartite e coroada com o toucado que foi criado especificamente para ela e 
subseqüentemente empregado em representações de rainhas posteriores. Ela segura em suas 
mãos o cetro-lírio. A característica facial da rainha enfatiza uma garganta larga, um queixo 
saliente, boca estreita, um nariz aquilino, olhos em formato hieroglífico e com as faixas 
coloridas indicadas em relevo e, por fim, uma sobrancelha plástica. Esta caracterização da 
face se assemelha com as imagens da rainha batidas sobre as moedas durante a sua vida.  
Bibliografia: CE, 1988: 169-170; QUAEGEBEUR, 1998: 78-79, 94, nº40. 
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[48] Relevo 
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Data: 246-222 a.C. 
Localidade: Karnak, passagem leste na porta, segundo registro do grupo de cenas ao norte. 
Material: Calcário 
Proveniência: Karnak - Egito 
Dimensão: ----------------. 
Descrição: Sobre a porta de Euergetes diante do templo de Khonsou, Arsinoe II e seu 
irmão-marido Ptolomeu II são representados como theoi synnaoi. A cena nos mostra 
Ptolomeu III Euergetes queimando incenso diante dos 
��!����
!��, ‘os deuses Adelfos’. À 
esquerda se encontram Arsinoe II e Ptolomeu II, ambos voltados para a direita. Ela usa uma 
peruca tripartida, um toucado de abutre e a coroa que lhe é típica; ela usa também um 
vestido longo e justo sem nó, cinto ou costura, que vai da parte inferior do peito até a altura 
do tornozelo. Em sua mão esquerda ela segura o cetro-wadj e, em sua mão direita, ela 
segura o símbolo ankh. Ptolomeu II segura em sua mão esqueda o cetro-was e, em sua mão 
direita, o símbolo ankh. Ele usa uma coroa-atef com dois discos solares, uraeus, dois 
chifres de carneiro retos e retorcidos; ele usa um saiote curto com uma cauda de touro e 
uma espécie de espartilho. À esquerda na cena, se encontra Ptolomeu III voltado para a 
esquerda. Ele está com os dois braços suspensos ofertando incenso aos deuses Adelfos. Ele 
usa a coroa dupla e um saiote cerimonial. Acima do rei estão os cartuchos com os nomes 
trono e o de nascimento. INSCRIÇÃO: várias colunas em hieróglifo em toda a cena, mas 
apenas três colunas são traduzidas aqui. 
Tradução: O texto atrás de Ptolomeu III é traduzido como – Herdeiro do país no lugar de 
seu pai, [Ptolomeu III] que se torna mestre dos dois países sobre o trono de sua mãe, que 
lhes torna a santidade grande nas vilas e províncias, que lhes torna santo as duas imagens 
���!�� à frente do Egito, que lhes torna divino o ka diante dos deuses, o senhor dos 
diademas Ptolomeu, eternamente vivo, amado de Ptah. 
                   O texto atrás de Ptolomeu II e da filha de Amon, Arsinoe II, a deusa Filadelfo, 
pode ser traduzido do seguinte modo: 1ª coluna – Soberano, que concebeu um rei do Alto 
Egito, soberana que criou um rei do Baixo Egito, que engendraram seu herdeiro para lhes 
tomar o lugar, que elevaram sua Majestade para reinar sobre os Dois Países, que tornaram 
grande seu filho [Ptolomeu III], desde que ele recebeu deles [Ptolomeu II e Arsinoe II] a 
função. 2ª coluna – Ele [Ptolomeu III] lhes distingue a majestade diante dos deuses, ele lhes 
santifica as duas imagens divinas, ele lhes deifica os dois kas diante dos deuses protetores 
do Egito.  
Bibliografia: CE, 1988: 48,50 ; QUAEGEBEUR, 1998: 80-82, 91, nº26 ; PPh, 1989 ; CE, 
2001 : 148-149. 
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[49] Moeda 
 
 

 
 
 
 

Denominação: Octadracma de ouro AV 
Autoridade Emissora: Octadracma de Ptolomeu II (BMC Arsinoe II 3) 
Oficina: Tiro 
Peso: não mencionado 
Data: 285-246 a.C. 
Anverso: cabeça de Arsínoe II usando uma coroa e véu. 
Reverso: ������������������� dupla cornucópia. 
Descrição: No anverso uma moeda com o tipo iconográfico de Arsínoe, cuja imagem está 
usando uma coroa com o véu e o chifre de Amon cobrindo parcialmente sua orelha; o busto 
da rainha é jovial com o cabelo puxado para trás da cabeça em um coque, visível abaixo do 
véu. O nariz é delgado, o queixo pontudo e há dois anéis de Vênus no pescoço. Cetro por 
detrás da imagem da rainha, talvez em estilo egípcio. No reverso a dupla cornucópia, 
preenchida com as frutas do Egito, e nos dois lados dela a inscrição em grego, além de duas 
marcas de cunho.  
Bibliografia: CE, 2001: 83. 
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[50] Moeda 
 
 

                    
                       
                        
 
Denominação: Octodracma de ouro AV 
Autoridade Emissora: Octodracma de Ptolomeu II (1964-13-3-2; 2752) 
Oficina: Alexandria 
Peso: 27,63 g 
Data: pós 265 a.C. 
Anverso: ���������bustos sobrepostos de Ptolomeu II e Arsínoe II. 
Reverso: ��� ���bustos sobrepostos de Ptolomeu I e Berenice I. 
Descrição: uma moeda cunhada por Ptolomeu II, por volta de 261-260 a.C., glorificando a 
dinastia e sua continuidade. No anverso encontram-se os bustos conjugados do casal 
Adelfo. À frente está Ptolomeu II, cuja imagem apresenta costeletas e um diadema largo ao 
redor da cabeça além de um rosto mais cheio, atrás dele se encontra Arsinoe II com véu; 
inscrição acima do casal – ADELPHON, e atrás da cabeça de Ptolomeu II se observa o 
símbolo do escudo. No reverso se encontra a imagem do casal Soter com Ptolomeu I 
usando um diadema estreito ao redor da cabeça, atrás dele está Berenice I com véu; 
inscrição acima do casal - THEON. O rebordo apresenta sinais claros na parte norte-oeste 
no anverso e sul-leste no reverso da cunhagem. 
Bibliografia: ASDCGC, 1985: 177; BMC, 1963: 40; EHC, 1997: 103-104; 
www.thebritishmuseum.ac.uk 
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[51] Moeda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Denominação: Tetradracma de prata AR 
Autoridade Emissora: Tetradracma de Ptolomeu II (2749) 
Oficina: Alexandria 
Peso: 14,11 g 
Data: 261-260 a.C. 
Anverso: cabeça diademada de Ptolomeu I 
Reverso: � ����� ������� ����� águia em posição sobre raio; margem com sinais. 
Descrição: uma moeda cunhada por Ptolomeu II louvando o antecessor, seu pai, com o 
título honorífico Soter (Salvador). O retrato de Ptolomeu apresenta, abaixo do diadema, um 
chifre de Amon, deus egípcio, indicando a linhagem divina. Por detrás do retrato há uma 
marca de cunho��� rente ao cabelo. No reverso, a águia ptolomaica apresenta entre suas 
pernas uma marca de cunho X, não muito visível; ela se situa entre as duas inscrições, o 
nome do monarca no lado esquerdo do tipo e, o título no lado direito. O título Soter, um 
nome culto, foi uma introdução de Ptolomeu II para demonstrar o apreço por seu pai. As 
moedas desta série tiveram pouca duração se comparada às de outros locais. 
Bibliografia: ASDCGC, 1985: 176; EHC, 1997:102.  
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[52] Moeda 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Denominação: Tetradracma de prata AR 
Autoridade Emissora: Tetradracma de Ptolomeu II (2748) 
Oficina: Alexandria 
Peso: 14,16 g 
Data: 261-260 a.C. 
Anverso: cabeça de Arsínoe II usando uma estéfane e véu; margem de sinais. 
Reverso: ������������������� águia em posição sobre raio. 
Descrição: No anverso uma moeda com o tipo iconográfico de Arsínoe, cuja imagem está 
usando uma coroa com véu e o chifre de Amon cobrindo parcialmente sua orelha; o lado 
anverso apresenta um desgaste um pouco maior que o lado reverso. No reverso a águia 
ptolomaica está em pé pousada sobre o signo do raio, a ponta da asa direita está 
proeminente indicando abertura; entre as patas da ave está uma marca de cunho X. A 
inscrição Arsínoes encontra-se no lado esquerdo do tipo e a inscrição Filadelfou no lado 
direito, com a águia às separar. A moeda é parte de uma série emitida após sua morte. 
Bibliografia: ASDCGC, 1985:176; EHC, 1997: 102. 
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[53 Moeda  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Denominação: Decadracma de prata AR 
Autoridade Emissora: Decadracma de Ptolomeu III (2756) 
Oficina: Alexandria 
Peso: 34,70 g 
Data: 246-221 a.C. 
Anverso: cabeça de Arsínoe II usando estéfane e véu. 
Reverso: ��������������������dupla cornucópia atada com fita. 
Descrição: No anverso uma moeda com o tipo iconográfico de Arsínoe, cuja imagem está 
usando uma coroa com véu e o chifre de Amon cobrindo parcialmente sua orelha. Atrás do 
busto de Arsínoe encontra-se duas marcas de cunhagem � e ��praticamente unidas uma ao 
lado da outra. No reverso, uma dupla cornucópia com dois cachos de uva pendentes, e atada 
a uma fita. A inscrição Arsínoes encontra-se no lado esquerdo do tipo e a inscrição 
Filadelfou no lado direito. A moeda foi cunhada no antigo padrão Ático. Borda serrilhada 
no lado reverso direito. 
Bibliografia: ASDCGC, 1985: 177; EHC, 1997: 106. 
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[54] Moeda 
 
 

 
 
 

Denominação: Octadracma de ouro AV. 
Autoridade Emissora: Octadracma de Ptolomeu IV (103). 
Oficina: Alexandria 
Peso: 27,8 g. 
Data: 225-205 a.C. 
Anverso: cabeça diadema e laureada de Ptolomeu III usando a égide e um tridente. 
Reverso: � ����� ������������� cornucópia laureada atada com fita. 
Descrição: moeda em ouro cunhada durante o reinado de Ptolomeu IV Filopator em honra 
à memória de seu pai. O anverso apresenta o retrato de Ptolomeu III com os símbolos 
divinos – a coroa de Hélio, a égide de Zeus e o tridente de Poseidon sobre o ombro, 
caracterizando o rei falecido como o mestre dos três elementos, o céu, a terra e o mar. Um 
dos dentes do tridente termina numa flor-de-lótus. O rei é mostrado na meia idade. O 
reverso apresenta uma cornucópia também laureada (uma representação da coroa de Hélio), 
atada por uma fita. As inscrições encontram-se gravadas em ambos os lados (oeste e leste) 
no reverso, e ao pé da cornucópia encontra-se uma marca de cunho ��. 
Bibliografia: BMC, 1963: 44/56; EHC, 1997:108-109; CE, 2001: 83. 
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[55] Moeda 
 
 
 

 
 

 
 
Denominação: Octodracma de ouro AV 
Autoridade Emissora: Octodracma de Ptolomeu V (03) 
Oficina: Alexandria 
Peso: 27,73 g 
Data: 204-203 a.C. 
Anverso: busto de Arsinoe III usando o diadema e coroa, atrás dela um cetro. 
Reverso: cornucópia atada com fita e a inscrição ����� �������������. 
Descrição: uma moeda cunhada em Alexandria. O anverso apresenta um busto de Arsinoe 
III com a face para a direita, ela está usando uma coroa. Por detrás do busto está um cetro 
cujas fitas caem por detrás da cabeça da rainha. No reverso está a cornucópia amarrada com 
fita e que permanece entre as duas inscrições, que estão na vertical. Presença de marcas de 
serrilha nas bordas. 
Bibliografia: EHC, 1997: 110/254; BMC, 1963: 67. 
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[56] Moeda 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Denominação: Octodracma de ouro AV 
Autoridade Emissora: Octodracma de Ptolomeu VI (2762) 
Oficina: desconhecida 
Peso: 27,82 g 
Data: 180-145 a.C. 
Anverso: cabeça de Arsínoe II usando estéfane e véu. 
Reverso: ��������������������dupla cornucópia atada com fita. 
Descrição: O anverso apresenta o tipo iconográfico de Arsínoe usando uma coroa com o 
véu, além do chifre de Amon cobrindo parcialmente sua orelha. Atrás do busto de Arsínoe 
encontra-se uma marca de cunhagem ���No reverso uma dupla cornucópia com dois cachos 
de uva pendentes e atada a uma fita. A inscrição Arsínoes encontra-se no lado esquerdo do 
tipo e a inscrição Filadelfou no lado direito. 
Bibliografia: ASDCGC, 1985: 177. 
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[57] Camafeu  
 
 

 
 
Data: cerca de 278-270 a.C. 
Localidade: Kunsthistorisches Museum – Viena (IX A 81) 
Material: Sardônica indiana 
Proveniência: provavelmente Alexandria 
Dimensão: 11,5 cm de altura 
Descrição: neste camafeu os retratos de um rei e de uma rainha do Egito foram esculpidos 
em pedra, alternando marrom-escuro e azul. Na frente está Ptolomeu II Filadelfo usando 
um elmo Ático que tem o raio, um atributo de Zeus, estampado sobre os protetores de 
bochecha. A serpente sobre o domo do elmo é o descendente helenizado da cobra uraeus 
encontrada nos elmos de guerra dos faraós. Sobre a peça do pescoço do elmo está a cabeça 
do deus egípcio Amon. Ao lado do perfil do rei está a imagem de Arsinoe II, irmã e esposa 
do rei, usando uma coroa, sobre a qual está um véu. O camafeu foi feito entre o casamento 
do casal e a morte da rainha. 
Bibliografia: www.khm.at  
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[58] Anel 
 
 

 
 
 
 

Data: século III-II a.C. 
Localidade: The J. Paul Getty Museum – EUA (81.AN.76.208) 
Material: Bronze 
Proveniência: não mencionado 
Dimensão: Bezel, 31,5 x 24,2 x 4,4 mm 
Descrição: anel com relevo de bronze, fragmentado. Busto de uma mulher guarnecida com 
um penteado de coque e a face virada para a esquerda. A imagem talvez represente a rainha 
Arsinoe II. Somente o engaste com os traços do anel está preservado. O engaste está usado 
e lascado atrás da cabeça da figura. 
Bibliografia: AGFR, 1992: 49. 
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[59] Anel 
 
 
 

 
 
 
 
 

Data: século III-I a.C. 
Localidade: The Petrie Museum – Londres (UC 2382) 
Material: Osso 
Proveniência: não mencionado 
Dimensão: 3,3 cm de altura, 3,4 cm de largura, 2 cm de diâmetro 
Descrição: O aro do anel está desaparecida e existe um dano superficial na superfície e 
rachas no topo e lado. Este anel circular carrega uma imagem de uma rainha ptolomaica, 
identificada como tal pelo estreito diadema que é usado sobre seu cabelo. O cabelo é 
contido em um coque, que é amarrado com uma fita. A face é cheia com um queixo 
pequeno, nariz estreito e pálpebras grandes. As pregas esculpidas em volta de seu pescoço 
são conhecidas como anéis de Vênus. No dorso do pescoço as linhas inseridas indicam as 
pregas do vestuário da rainha. A pessoa sugerida é Arsinoe II, embora o estilo do cabelo 
fosse comparado com aquele usado por Berenice II, e o queixo pequeno com papada e as 
bochechas redondas são típicas dos retratos de rainhas posteriores.  
Bibliografia: CE, 2001: 63. 
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[60] Anel 
 
 

 
 
 

Data: 246-221 a.C. 
Localidade: Tarento 
Material: Ouro 
Proveniência: de Mottola, Tarento 
Dimensão: 30 mm de largura. 
Descrição: busto feminino moldado em alto relevo em um anel de ouro (tipo XVII). O 
busto é atribuído a Berenice II. A face é redonda, com o nariz largo e longo, e o queixo é 
pontudo. Os olhos são largos e expressivos, o cabelo é do tipo melon, isto é, puxado e 
amarrado atrás da cabeça em um coque. A boca é pequena e carnuda e a rainha usa um 
brinco na orelha, escondida parcialmente pelo cabelo. O retrato é semelhante àqueles em 
moedas.  
Bibliografia: GGFR, 2001: 371. 
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[61] Estátua  
 

 
 
 
Data: não mencionado. 
Localidade: Musée du Louvre - Paris (N 470) 
Material: madeira pintada (material retirado de uma árvore tropical africana nomeada 
cientificamente como – Butyrospermum parkii, conhecida em inglês como shea tree). 
Proveniência: não mencionado. 
Dimensão: 35,50 cm de altura; 777 cm de largura; 18 cm de profundidade. 
Descrição: estátua em madeira da rainha Ahmose-Nefertari divinizada representada como 
protetora dos operários das tumbas reais. A estátua está em pé e em posição de marcha com 
a perna esquerda para frente. A rainha usa uma peruca tripartite com um toucado abutre, 
um uraeus e uma coroa em cima do toucado. O braço direito está esticado e rente ao corpo, 
enquanto que o braço esquerdo está dobrado e a mão esquerda segura o cetro nekhakha. A 
rainha usa um vestido justo ao corpo. 
Tradução: inscrição em hieróglifo – “dedicado pelo operário Djehoutyhermeketef que 
espera em retorno uma bela vida e uma bela morte”. 
Bibliografia: www.louvre.fr  
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[62] Estátua 
 
 

 
 

Data: 285-246 a.C. 
Local: Museo Gregoriano Egizio – Vaticano (22681) 
Material: Granito vermelho. 
Dimensão: 266 cm de altura; 35 cm de altura da cabeça; 21,4 cm de altura da face. Base: 
24,2 cm de altura; 42,5 cm de largura; 96,4 cm de profundidade (Ashton dá uma altura para 
a estátua de 270 cm). 
Proveniência: proveniente da Vila de Verospi (como àquela de Arsinoe II) em Roma, sítio 
dos Jardins de Salustio. Possivelmente originário de Heliópolis, baseado sobre uma 
inscrição da estátua acompanhante de Arsinoe, com referências ao deus Aton. 
Descrição: Toucado nemes com faixas, uraeus, e um simples shendyt. Preservado do topo 
da cabeça até a base da estátua. Quebrado na diagonal do joelho esquerdo até o fundo da 
pilastra dorsal e foi reparado. Uma área redonda (diâmetro de 7,0 cm), levemente estreita, 
no topo da cabeça indica a presença anterior de um atributo adicional. Objetos enigmáticos 
nas mãos. Pilastra negra: com um topo quadrado alcançando até os ombros. O retrato 
mostra os olhos amendoados e as sobrancelhas seguindo uma linha estreita. Os lábios são 
cheios e a boca apresenta pequeninos furos nos cantos forçando-a em um sorriso. 
INSCRIÇÃO: uma simples coluna de hieróglifos sobre a pilastra dorsal contendo o nome 
trono e de nascimento de Ptolomeu II – 
���������
�������$����������������
��������
������
$���+�����Rei do Alto e do Baixo Egito, Senhor do Duplo País (poderoso é o ka de Rê) o 
filho de Rê, Senhor das coroas (Ptolomeu). Uma inscrição existente no cinto tem a mesma 
inscrição. 
Bibliografia: PP, 2002: 98; PRSE, 2001: 84. 
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[63] Estátua 
 
 

    
 
 

Data: 275-270 a.C. 
Localidade: Museo Gregoriano Egizio – Vaticano (22682) 
Material: granito vermelho 
Proveniência: encontrado na Villa Verospi em Roma, sítio dos jardins de Salústio. 
Possivelmente originário de Heliópolis (baseado nas inscrições da pilastra negra que fazem 
referência ao deus Aton, cujo lar era Heliópolis). 
Dimensão: 2,70 m de altura; 32,5 cm de altura da cabeça; 20,5 cm de altura da face. Base: 
19,7 cm de altura; 42,2 cm de comprimento frontal; 81,5 cm de comprimento lateral. 
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Descrição: Estátua em pé representando uma mulher. A estátua usa uma peruca tripartite e 
dois uraei preservados no topo da cabeça (por um encaixe) e ligado à estátua. Quebrado na 
cintura e pés, mas reparado. Um encaixe quadrangular na área circular da superfície da 
cabeça, e que acomodava atributos adicionais, agora perdidos. Na mão esquerda, e apertado 
sob os seios, um menat, enquanto na mão direita, ao lado, segura um tecido dobrado. É 
visível ainda, uma gola e uma bainha justa, presa ao corpo, semelhante ao vestido feminino 
egípcio. A face é idealizada e redonda, os lábios são cheios e a boca bem proporcionada. Os 
olhos apresentam um modelo amendoado com pálpebras e sobrancelhas definidas, 
mergulhando em direção aos cantos. Atrás da estátua encontra-se o pilar dorsal indo da 
base quadrangular até o topo da cabeça. Pilar dorsal: uma coluna simples de hieróglifos 
contendo o nome de nascimento e epíteto de Arsinoe II. Uma linha de texto no topo da 
base, perpendicular ao pé esquerdo, tem a mesma inscrição – A princesa, própria; filha de 
Geb, o primeiro, a filha do touro ����, a grande generosidade, o grande favor, a filha do 
rei, irmã e esposa [do rei], mulher do Alto e do Baixo Egito, imagem de Ísis, amada de 
Háthor, senhora das duas terras, Arsinoe, que é amada de seu irmão, amada de Atum, 
senhora das duas terras. 
Bibliografia: PP, 2002: 98-99; PR SE, 2001: 100; QUAEGEBEUR, 1998: 74, 83, 86, nº05. 
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[64] Estátua 
 

 

                 
 
 
 
Data: século III a.C. 
Localidade: The British Museum - Londres (GR 1862.10-21.3) 
Material: Terracota 
Proveniência: dito vir de Benghazi, Cirenaica - Líbia. 
Dimensão: 15,4 cm de altura. 
Descrição: Figura de terracota de uma garota em pé, modelada em três dimensões. Ela 
carrega sobre sua cabeça um cesto parcialmente coberto. Ela usa um longo quíton de manga 
curta, com cintura na altura do peito e com um longo avental alcançando até a parte 
superior dos joelhos. Um himátio estreito está drapejado e enrolado ao redor de seu corpo, 
com uma das terminações caindo de seu braço esquerdo. Sua mão direita está levantada 
sustentando o cesto, semelhante a um vaso raso, com um topo abobadado moderado. A 
tampa do cesto está coberta pela metade por um tecido que caí por detrás dela. A figura 
permanece sobre um ábaco de plano retangular. Figura feita com uma argila marl (mistura 
de barro, calcário, carbonato de magnésio e restos de concha) laranja amarronzado claro 
misturado com alguma mica. Vestígios de pintura em toda a figura em tons de rosa, 
amarelo, azul e vermelho escuro. 
Bibliografia: CdE, LXXIV, 1999: 156-160. 
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[65] Estátua 
 
 

         
 

Data: metade do século II a.C. 
Localidade: The Metropolitan Museum of Art – Nova Iorque (20.2.21) 
Material: Rocha calcária com traços de cor e lustre 
Proveniência: desconhecida 
Dimensão: 38,3 cm de altura total; 5,4 cm de altura da cabeça; 3,9 cm de altura da face; 3 
cm de altura da base; 7,4 cm de largura da base (frente). 4,5 cm de largura da base (atrás); 
12,9 cm de largura da lateral direita e 13,2 cm lateral esquerda; 2,1 cm de largura da 
coluna.  
Descrição: Tamanho bem inferior ao natural, uso de uma indumentária drapejada, 
consistindo de um chiton e um himation, que é nodoso acima do peito direito e carrega uma 
dupla cornucópia. Sem diadema ou uraeus, mas o topo da cabeça está interrompido, 
indicando o desaparecimento do toucado adicional. Simples tiara de ‘saca-rolhas’ envolta 
da cabeça. O topo do penteado e o nariz estão danificados e muito da pintura está 
desaparecida. Traços de dourado e tinta negra sobre o cabelo e o vestuário, e tinta vermelha 
e negra sobrevivem na cornucópia. A estátua de calcário representa Arsinoe II e mostra a 
rainha em pé com a perna esquerda à frente, no modo tradicional do Período Tardio 
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egípcio. Sobre a cabeça ela usa uma peruca de cachos. A boca possui lábios pequenos, 
carnudos e estreitos. Os olhos são arredondados, com sobrancelhas arqueadas. O pescoço é 
curto e os ombros são arredondados. A mão direita cerrada ao lado do corpo. Fundo da base 
completado em emplastro. Pila dorsal: alcançava além do topo da cabeça, e está agora 
interrompida. INSCRIÇÃO: o pilar tem uma coluna de hieróglifos contendo parcialmente 
preservado o nome de nascimento de Arsinoe II. O texto em hieróglifo também revela que a 
estátua foi feita em memória da falecida rainha. A estátua é uma representação da rainha 
Arsinoe II deificada. Pode-se transcrever – [filha] do rei, [irmã] do rei, [esposa] do rei, filha 
de [Amo]n, senhora das Duas Terras, Arsinoe, a divina, que ama seu irmão eternamente. 
Bibliografia: PP, 2002: 117; ESLP, 1960:159-160; CE, 2001: 166; CE, 1988: 170-172; 
QUAEGEBEUR, 1998: 75, 86, nº04. 
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[66] Estátua  
 
 

         
 
 
Data: início da XVIIIª Dinastia (1550-1525 a.C.) 
Localidade: The Metropolitan Museum – Nova Iorque (16.10.224) 
Material: calcário com traços de tinta 
Proveniência: Tebas ocidental, Asasif. 
Dimensão: 28 cm de altura; 17,8 cm de largura; 10 cm de profundidade. 
Descrição: estátua feminina esculpida em calcário que, provavelmente, fazia parte de um 
casal real sentado. O braço esquerdo da rainha descansa sobre o seu colo. A parte detrás da 
estátua está toda cheia de marcas de punção devido à retirada da parede de apoio da estátua. 
O toucado abutre da rainha, usado sobre uma peruca larga e com tranças, modela uma face 
cheia com características fortes. Os olhos da rainha são amplos, inclinados e delgados, e a 
curva esticada de sua boca se assemelha ao estilo arcaizante que lembra a escultura do 
Médio Império. A borda dos olhos, a sobrancelha, a modelagem baixa dos ossos da 
bochecha, os lábios levemente proeminentes para fora e o queixo pequeno e arredondado 
indicam um modelo do Médio Império. O estilo mostra que a estátua foi feita no início da 
XVIIIª dinastia. 
Bibliografia: HQP, 2005: 29-30. 
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[67] Busto 
 
 
 
 

 
 
 
Data: XIXª Dinastia (1295-1186 a.C.) 
Localidade: The Petrie Eyptian Museum – Londres (UC 16486) 
Material: esteatita (pedra-sabão) 
Proveniência: não mencionado. 
Dimensão: 3,70 cm de altura 
Descrição: cabeça de uma estatueta identificada com a rainha Ahmose-Nefertari, 
patronesse da necrópole tebana. A cabeça da estatueta apresenta um pequeno colar em 
faixas. Sobre a cabeça a rainha porta um toucado abutre estilizado com uma faixa ao redor 
da cabeça decorada com triângulos invertidos; em frente à faixa se encontra um uraeus. O 
toucado está sobre uma peruca também estilizada. A face da estatueta é pequena e 
arredondada, possuindo olhos estreitos e alongados. A boca apresenta duas pequenas 
covinhas. A parte superior da cabeça e o busto esquerdo estão quebrados. 
Bibliografia: www.petrie.ucl.ac.uk  
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[68] Busto 
 
 

 
 
 
 
Data: XIXª Dinastia (1295-1186 a.C.) 
Localidade: The Petrie Egyptian Museum – Londres (UC 16487) 
Material: esteatita 
Proveniência: não mencionado. 
Dimensão: 2,50 cm de altura. 
Descrição: cabeça de uma estatueta identificada com a rainha Ahmose-Nefertari, 
patronesse da necrópole tebana. A cabeça da estatueta apresenta um pequeno colar em 
faixas. Sobre a cabeça a rainha porta um toucado abutre estilizado com uma faixa ao redor 
da cabeça decorada com triângulos invertidos; em frente à faixa se encontra um uraeus. O 
toucado está sobre uma peruca também estilizada. A face da estatueta é pequena e 
arredondada, possuindo olhos estreitos e alongados. A boca apresenta duas pequenas 
covinhas. Sobre o busto da rainha se encontra a parte superior do cetro nekhakha (açoite). 
A parte superior da cabeça é encimada por um módius com um orifício. 
Bibliografia: www.petrie.ucl.ac.uk ; MAAEA, 2003: 72-74. 
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[69] Busto 
 

 

  
 
 
Data: cerca de 305-283 a.C. 
Local: The British Museum – Londres (EA 1641) 
Material: Basalto negro 
Dimensão: 64,0 cm de altura; 66,0 cm de largura.  
Proveniência: procedente do Delta do Nilo. 
Descrição: um busto, em estilo egípcio, identificado como sendo o de Ptolomeu I. O 
toucado nemes, plano no topo, mas listrado nos lóbulos, e o uraeus identificam o sujeito da 
estátua como um governante (rei). A estátua está preservada do peito para cima. A boca 
tem pequenos orifícios (covinhas) nos cantos, forçando os lábios em um sorriso amplo em 
forma de meia-lua, uma expressão característica dos retratos da XXXª dinastia (380-343 
a.C.) e do início do período ptolomaico. Outras características da escultura deste período 
são o nariz, bochechas e queixo cheios e amplos, todos pertencendo ao estilo do período 
tardio, enquanto que as orelhas cheias e largas e a sobrancelha esculpida de um modo mais 
natural são indicativas para datação da peça para o período ptolomaico. O ombro esquerdo 
e a cabeça do uraeus estão desaparecidos. O toucado nemes e a pilar dorsal estão 
danificados, somente o topo do pilar dorsal, que termina na metade do ombro, sobrevive e 
não está inscrita. 
Bibliografia: www.thebritishmuseum.ac.uk; CE, 2001: 40-41. 
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[70] Cabeça 
 

 

 
 
 
 
 

Data: século III a.C. 
Localidade: The British Museum – Londres (GR 1888.6-1.38) 
Material: Faiança 
Proveniência: Naucrátis - Egito 
Dimensão: por volta de 6,0 cm de altura.  
Descrição: Esta cabeça modelada tem os olhos largos, um nariz longo e aquilino, anéis de 
Vênus proeminentes ao redor do pescoço. A cabeça é de uma mulher usando um penteado 
‘melon’ (em fatias de melão) e uma grinalda floral, e usando também pingente e brincos. 
As características da cabeça são muito próximas dos retratos sobre enócoa e moedas, cuja 
identidade é atribuída à rainha ptolomaica Arsinoe II (cerca de 278-270 a.C.), esposa e irmã 
de Ptolomeu II Filadelfo. Esta cabeça provavelmente pertenceu a uma estatueta de corpo 
inteiro da rainha, completamente feito de faiança ou combinando com algum outro 
material. A cabeça apresenta um tom aqua-marinho que foi complementado pela adição de 
outras decorações coloridas. As sobrancelhas e o cabelo foram pintados de amarelo ou de 
ouro; a coroa pode também ter sido dourada. Os lábios foram, provavelmente, também 
pintados embora hoje não sobreviva nenhum traço de pigmento. 
Bibliografia: www.thebritishmuseum.ac.uk ; CE, 2001: 46. 
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[71] Cabeça 
 
 
 

 
 
 
 
Data: século III a.C. 
Localidade: Museo Cívico di Palazzo Te – Mantua 
Material: Bronze 
Proveniência: não mencionado 
Dimensão: 31 cm de altura 
Descrição: Um retrato busto atribuído a Arsinoe III, por causa de seu perfil facial e de seu 
arranjo de cabelo, particularmente pelo cabelo trançado em formato circular e reunido na 
nuca em um coque. Esta figura assemelha-se às imagens monetárias da rainha. A face é 
cheia e os olhos incrustados estão ausentes. Na parte superior do nariz está levemente 
danificado (mas não quebrado), o queixo é pequeno e proeminente. 
Bibliografia: PP, 2002: 55, n6. 
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[72] Busto 
 

  

      
 
 
 
Data: cerca de 217-203 a.C. 
Localidade: Museum of Fine Arts – Boston (01.8207) 
Material: Mármore 
Proveniência: Alexandria 
Dimensão: 35 cm de altura.  
Descrição: Como muitos outros retratos da família real ptolomaica em mármore, este foi 
completado com estuque (stucco). Os lóbulos da orelha estão desaparecidos e podem 
originalmente ter possuído brincos. Esta cabeça é identificada com Arsinoe III, usando uma 
estéfane ou uma faixa de cabeça, tendo por base os retratos monetários desta rainha. Esta 
cabeça/retrato é muito semelhante a uma cabeça/retrato atribuída a Arsinoe III e que se 
encontra atualmente em Copenhagen. Ambas as cabeças seguem um mesmo esquema 
formal, com uma pequena diferença: a cabeça de Copenhagen é de tipo egípcio, enquanto 
esta possui um estilo grego, ainda que esta cabeça de Boston apresente os detalhes da boca 
com covas, semelhante ao padrão egípcio. 
Bibliografia: CE, 1988: 177-178; PP, 2002: 55,80-81. 
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[73] Cabeça 
 
 

 
 
 

Data: século II a.C. 
Localidade: Ny Carlsberg Glyptotek – Copenhagen (IN 586) 
Material: Basalto (tambem chamado xisto verde acinzentado) 
Proveniência: Desconhecida 
Dimensão: 23,5 cm de altura; 14,5 cm de altura da face; 19 cm de largura. 
Descrição: O nariz e a bochecha direita estão danificados; os incrustados dos olhos estão 
desaparecidos. A cabeça em estilo egípcio atribuído a Arsinoe III. A rainha usa um diadema 
estreito e plano. A face é geometricamente pequena e redonda não cheia. O cabelo é 
estilizado, mas está atado atrás em um coque no estilo grego. A parte frontal do cabelo o 
lado direito inferior estão danificados. Os olhos foram arranjados em profundidade nos 
encaixes com um intervalo entre a pálpebra e a testa. Sem marca de uraeus e a orelha 
esquerda está muito danificada. A boca é pequena e apresenta covinhas laterais; o queixo é 
levemente saliente e estreito. Pilar dorsal: vestígios de um pilar não inscrito abaixo da linha 
do cabelo. Este retrato de Arsinoe III é comparável com aquele de Boston em suas formas 
esquemáticas. 
Bibliografia: CE, 1988: 177-179; PP, 2002: 127; PRSE, 2001: 104. 
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[74] Baú 
 
 

 
 

 
Bustos divinos sobre uma das faces 

 

              
1. Busto da deusa Arsinoe II 
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2. Busto da deusa Atena-Berenice II 

 

 
3. Busto da deusa Ártemis-Arsinoe III 

 
 
Data: século I a.C.  
Localidade: Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Nápoles.  
Material: Bronze, madeira e ferro. 
Proveniência: Pompéia 
Dimensão: 90 cm de altura; 96 cm de comprimento; 75 cm de largura; Bustos: 1. 9,4 cm de 
altura, 7,5 cm de largura. 2. 11,5 cm de altura, 8,0 cm de largura. 3. 8,8 cm de latura, 7,4 
cm de largura. 
Descrição: O baú é constituído de um interior em madeira sobre o qual são fixadas 
lingüetas em ferro por pregos do mesmo material; o conjunto está fortemente oxidado. Os 
seis bustos da fachada são em bronze e se destacam sobre plaquetas aos quais eles estão 
fixados por pregos. Sobre a parte prévia da tampa, ao centro, um círculo em bronze está 
emoldurado por duas lingüetas retangulares do mesmo metal, fixadas sobre o perímetro por 
pequenos pregos em bronze. Acima da tampa é furado ao meio de uma clarabóia fechada 
por um batente com uma maçaneta próxima da borda esquerda; ao centro se vê o traço de 
um busto em bronze que desapareceu. Sobre o lado direito, uma charneira em bronze, 
pouco discernível, permitia a abertura da clarabóia. Os seis bustos na fachada são 
agrupados em casais, sua identificação com divindades gregas é certa em cinco casos. São 
representados da esquerda para a direita: Atena-Hermes / Berenice II – Ptolomeu III; 
Dioniso-Deusa / Ptolomeu II – Arsinoe II; Apolo-Ártemis / Ptolomeu IV – Arsinoe III.  
Bibliografia: BCH, v. 108, 1984: 266-300. 
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[75] Vaso 
 

 
 
 

Data: 270-240 a.C. 
Localidade: The British Museum – Londres (GR 1873.8-20.389 / vaso K77) 
Material: Faiança 
Proveniência: feito no Egito, mas dito ter sido encontrado em Canosa – Itália. 
Dimensão: 32,4 cm de altura. 
Descrição: Restaurado de muitos fragmentos, a superfície do vaso está desbotada e 
desgastada consideravelmente. Traços do dourado, que sobrevivem na máscara de sileno e 
na base, sugere que o vaso foi intencionado como uma imitação de um jarro similar em 
metal precioso. A figura da rainha e a máscara foram moldadas separadamente e aplicadas 
ao vaso. Guarnecida de um vestuário que era usado por mulheres gregas do terceiro século, 
Arsinoe II está em pé com seu braço direito estendido e segurando uma fiala do qual ela 
despeja uma libação sobre um altar. Atrás dela está um baítulos, ao redor do qual são 
colocados são colocadas grinaldas. Sua outra mão suporta uma dupla cornucópia 
preenchida com bolos piramidais e cachos de uvas. O vaso é inscrito com uma dedicação 
desejando grande sorte para a rainha. Bibliografia: CE, 2001: 69. 
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[76] Vaso 
 
 

 
 
 

Data: 243-221 a.C. 
Localidade: The J. P Getty Museum - Malibu (96.AI.58 ) 
Material: Faiança 
Proveniência: desconhecido 
Dimensão: +- 22,3 cm de altura. 
Descrição: vaso em faiança reconstituído, mas o pescoço está desaparecido. Na pança se 
situa a figura da rainha Berenice II. Em pé entre o altar e um pilar, Berenice II segura uma 
cornucópia em seu braço esquerdo e com a mão direita derrama uma libação de uma fiala 
sobre um altar em cornos. Uma inscrição em grego em cima do altar se lê: ‘para a boa 
fortuna da rainha Berenice. 
Bibliografia: www.getty.edu  
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[77] Vaso 
 
 

 
 
 

Data: cerca de 220-200 a.C. 
Localidade: The British Museum – Londres (GR 1856.12-26.192) 
Material: Faiança 
Proveniência: feito no Egito, mas encontrado em Canosa, Apúlia – Itália. 
Dimensão: 11,5 polegadas (+- 28,5 cm de altura) 
Descrição: vaso de faiança (espécie de barro esmaltado caracteristicamente egípcio) do 
tipo enócoa (oinochoae). O vaso apresenta sobre sua face externa a representação de uma 
figura feminina em alto relevo, geralmente uma rainha ptolomaica (Arsinoe II, Berenice II 
e Arsinoe III). Esta enócoa mostrando a imagem de Arsinoe III, cuja representação se 
encontra em estilo grego, ela está usando um himation e um chiton gregos, segura em seu 
braço esquerdo uma cornucópia e de sua mão direita espalha uma libação a partir de um 
prato. O vaso apresenta também a imagem de um altar (aparentemente visível aqui), na 
frente da rainha e, atrás dela, encontra-se uma coluna sagrada. O vaso é de uma cor verde-
azulada clara, com manchas douradas. Ao lado da imagem da rainha encontra-se um 
orifício.  
Bibliografia: www.thebritishmuseum.ac.uk 
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[78] Prato 
 
 

 
 
 
 

Data: séculos IV e III a.C. 
Localidade: The Metropolitan Museum of Art – Nova Iorque (18.2.16) 
Material: Prata 
Proveniência: desconhecida 
Dimensão: 14,6 cm de diâmetro; 3,6 cm de altura. 
Descrição: Esta fiala ou tigela rasa é decorada com vinte e quatro bolotas e duas camadas 
sobrepostas de folhas em forma de lanças radiando de uma roseta central; a mesma roseta é 
composta de catorze pétalas. A fiala funcionava como um prato do qual líquidos eram 
bebidos ou derramados ritualmente. Este exemplar foi encontrado em um sítio não 
divulgado no Delta egípcio, junto com outros quatros vasos de prata pertencendo ao mesmo 
tesouro. 
Bibliografia: CE, 1988: 225. 
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