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Em 1979, Luís Araújo

visitou uma exposição

na Gulbenkian onde se

reconstituía o túmulo

de Nefertari. Os seus

colegas faziam pergun-

tas, mas o professor

não sabia responder às

suas questões. Isso

levou-o a querer saber

e aprender mais. Como

na altura esta era uma

área desconhecida em

Portugal, fez um está-

gio de pós-graduação

em Egiptologia na Uni-

versidade do Cairo.
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Luís Araújo começou a interessar-se pelo

Egito em 1979, quando visitou uma expo-

sição na Gutenkian. Mais tarde, em 1984,
visitou aquc e país no âmbito de um acor-

do cultura] assinado pelo Presidente
Ramalho Eanes. As condições nas insta-

lações universitárias eram tão más que
teve de fugir para uma pensão. Mas não
desistiu: dos quatro estudantes portu-
gueses que participaram, foi o único que
não regressou a Portugal, Doutorado em

Letras, hoje é responsável pela área da

Egiptologia na Faculdade de Letras da

Universidaie de Lisboa. "Os Grandes
Mistérios do Antigo Egito" (cd. A Esfera
dos Livros) é o seu mais recente livro.

Vejo que tem um polo com uns

hieróglifos <nie não consigo decifrar. O

que está ai escrito?
Os egípcios rinham cerca de 2500 'letras'
- ou hieróglifos. Destas 2500 letras, cha-

memos-lhes assim, podemos selecionar

cerca de 30 c ue têm sons simples, que cor-

respondem aos nossos: P, Q, N, Z, T, X, M,
N - o L não, é posterior. Indo buscar esses

30 signos, é possível escrever os nomes
das pessoas. Por exemplo, quando apare
ceu lá uma senhora chamada Cleópatra -
o nome é grego - ou quando lhes apare-
ceu lá um jovem chamado Alexandre, o

que é que eles fizeram? Ouviram o nome,
foram às tais. 30 letrinhas das 2500 c fize-

ram o que eu fiz: mandei pôr aqui 'Luís'.

E estuda-se essas 2500 'letras* ou só as
trinta?
Na cadeira Se Escrita Hieroglífica que
damos aqui na universidade damos 350

no máximo - é um curso de iniciação.
Mas eram muitas, o que lhes dava para
escrever tuclo. Há signos que veiculam
ideias, outroi veiculam sons. [Aponta para
a capa do se J livro] Esta víbora cornuda
está aqui por representar o som 'F\
Há uma mensagem nesse hieróglifo?
Há uma frase. Aquele homem com uma
barba serve para indicar que Osíris não

é uma árvore, nem um barco, nem uma
casa, nem um homem nem uma mulher,
é um deus. Ao mesmo tempo, os nomes
dos reis estão sempre dentro de carte-
ias. Por isso í que quando vamos ao Egi-
to as pessoa; gostam de ter o seu nome
dentro de urna carteia - dá importância.
Esta bolinhc. é o deus Ré.

Porquê Ré e não Rá? Sempre ouvimos
dizer Amon-Rá.
Está errado. Em egípcio há um fenóme-

no que em português não existe: os sons

variam consoante estão no princípio ou

no fim da frase. O nome do deus-Sol é

Ré. Mas quando está no princípio da fra-
se lê-se Rá. Por exemplo: Ramsés. Como

as pessoas não sabem esta regra pensam

que há um deus chamado Rá e outro cha-
mado Ré, quando afinal é o mesmo. Isto

aprende-se rapidamente.
Rei e faraó são sinónimos?

Sim, quer dizer o mesmo: monarca, rei,
faraó, soberano. Faraó quer dizer 'casa

grande'. Ainda hoje as pessoas dizem 'o

Kremlin' ou 'a Casa Branca' ou 'S. Ben-

to'. Alude-se ao poder não pela pessoa

que lá está, mas pelo nome do sítio. 'S.

Bento' faz leis e 'Belém' recusa-as. Belém

quem é? É o Presidente Marcelo. Esta
alusão ao poder indicando não o nome
da pessoa mas do sítio onde ela vive é o

Egito a funcionar ainda. Faraó em rigor
não é rei, é palácio, o habitante do pala
cio. O termo, que vem da Bíblia, pegou
e o rei do Egito passou a ser o faraó. Mas
esse termo só se começa a usar no sécu-
lo XIV-XIII antes da nossa era, na altura

já o Egito tinha 1500 anos de história.
Por isso não é correto chamar faraós aos

reis anteriores.

Logo no prefácio do seu livro fala de

um fenómeno atual: a egiptomania.
A egiptomania é um fenómeno salutar.

Tenho muitos amigos de Matemática,
de Engenharia, de Direito - a começar
pelo presidente Marcelo - que gostam
muito do Egito. Acham uma civilização
interessante. Eu também sou egiptóma-
no. E temos aí os miúdos de nove, dez

anos, são uns fanáticos pelo Egito. Sabem

tudo! Muitos deles aparecem-nos aqui
anos depois na faculdade.

Donde vem a sua paixão pelo Egipto?
Tanto quanto me é possível recuar, come-

çou aqui na faculdade de Letras no dis-

tante ano de 1979, quando a Gulbenkian
fez uma exposição com a reprodução do
túmulo da rainha Nefertari, uma das

esposas de Ramsés U. Estávamos a entrar
numa reprodução exata do túmulo e fui
lá numa visita de estudo. Lembro-me
como se fosse hoje de ter lá estado, os

alunos a massacrarem o pobre do pro-
fessor. 'O que é isto? O que quer dizer
aquilo? Que deus é aquele?'. Coitado, o

senhor não sabia. Aí nasceu um certo

desejo de saber mais. Os meus interes-
ses iniciais nem era o Egito, era mais a
área clássica da Grécia e de Roma, depois
é que enveredei pela área pré-clássica.
O facto ou evento será esse em 1979, a

recriação do túmulo da rainha Neferta-
ri, que está no Vale das Rainhas.
Eram só as fotografias do túmulo ou
também havia objetos?

Os poucos objetos que
ainda se encontraram,
já no final do século XTX,

estão no museu de Tluim.
Os ladrões saqueiam tudo

mas felizmente às vezes

são trapalhões. Deixam
coisas para trás. O túmu-
lo tem interesse pela rica

decoração das paredes.
E a partir dai, como
estudou?
A partir daí comecei a

ler mais, a querer saber

mais, mas o nosso país
não tinha nada. Acabei

o curso em 1980 e em
1982 o Presidente Rama-

lho Eanes foi visitar o Egito - como o Pre-
sidente Marcelo há-de ir, daqui a uns

meses, e já me disse que quer que eu

esteja lá. E fica bem nestes encontros
assinar acordos, de modo que assinaram
um acordo cultural luso-egípcio, que pre-
via a vinda de quatro estudantes egíp-
cios para se especializarem em Litera-
tura e Português, e que quatro licencia-
dos portugueses fossem para o Egito em
estudos de pós-graduação. Eu fui para a
área de Egiptologia, uma colega minha
do Porto foi para História da Arte, outro
amigo foi para estudar a cerâmica e as

possíveis relações - que não havia - entre
a cerâmica egípcia islâmica e a cerâmi-
ca do Alentejo, e mais outro do Porto.
Fui o único do curso que chegou ao fim.
Os outros foram desistindo.

Porquê?
As situações foram muito difíceis. O açor-

do foi assinado esquecendo que o Egito
é um país difícil. Os turistas têm uma
visão diferente da realidade por vezes
dramática em que aquela gente vive. E
nós fomos cobaias, estivemos lá no ano
letivo de 84-85, na sequência da visita do

presidente Eanes.
Com que tipo de dificuldades se

deparou no dia-a-dia?
Para começai; o acordo previa que os bol-

seiros portugueses tivessem o mesmo
estatuto que os egípcios cá, isto é, desfru-
tarem das vantagens das instituições uni-
versitárias: comer na cantina universitá-

ria, dormir nas instalações para o efeito.
Eu não vou estar aqui a estragar este belo

momento descrevendo o horror, o nojo
e a porcaria que eram as instalações uni-
versitárias onde nos puseram a dormir
na primeira noite. Depois fugimos.
Foram para o hotel?
Não! Bolseiros, com uma bolsa miserá-
vel, fomos para uma pensão. Aparece-
mos com as malas na embaixada no Egi-
to dizendo que nos íamos embora, depois
a coisa compôs-se.

Quanto tempo lá esteve?

Nove meses. Os outros foram desistin-
do. O Jorge Pulido Valente resistiu estoi-

camente três semanas, outro esteve lá

um mês, a minha colega do Porto ficou
dois meses, eu fui o único que aguentei
e fiz a pós-graduação em Egiptologia.
E a seguir?
Fui dar aulas para a Universidade Lusía-
da. Depois abriu um concurso para esta

faculdade [de Letras] em 1987, precisa-
vam de uma pessoa para História Anti-

ga, para a área do Egilo. Entrei em 1987,

jubilo-me daqui a dois anos. Depois jun-
ta-se uma série de coisas: filmes, leitu-

ras, documentários...
Que bons filmes sobre o antigo Egito
destacaria?
Eu delirava com "Os Dez Mandamentos".
O Yul Brynner faz um papel magnífico
com Ramsés 11, com a cauda polida, bri-
lhante, como os faraós. As pessoas impor-
tantes rapavam o cabelo no Antigo Egip-
to, até algumas senhoras importantes
também cortavam o cabelo muito curto,
daí o negócio das perucas ser um dos
mais importantes. Gostei do papel do Yul

Brynner e da visão, com um certo rigor,
dos cavalos, dos carros de guerra egíp-
cios. Ao contrário de outros filmes - em

que se vê t-shirts ou camelos, animal que
nunca existiu no Antigo Egito.
Então quando chegaram lá?

O camelo hoje é um animal incontorná-
vel da fauna egípcia, mas nunca existiu

"Os ladrões saqueiam tudo, mas
às vezes foram trapalhões e deixaram
coisas para trás"

"Tenho amigos de matemática,
de engenharia, de direito - a
começar pelo Presidente Marcelo
que gostam muito do Egito"

"Faraó, em rigor, não é 'rei', é 'casa

grande', ou seja, o habitante do palácio"



nos tempos faraónicos. Só aparece no Egi-
to no século IV a. C. Outro filme que para
mim tem interesse é o Cleópatra, que apa-
nha o Egito na fase derradeira, o Egito gre-
coromano. Gosto do guarda-roupa, quem
o imaginou certamente foi ver pinturas
egípcias, pinturas de rainhas egípcias.
Também tem estudado as coleções de

arte e artefactos egípcios que existem
em Portugal?
O aspeto pedagógico tem-me enriqueci-
do muito - aprende-se muito com os alu-
nos e com as questões que eles colocam.

Mas há uma atividade paralela sem a

qual eu ficaria insatisfeito: o estudo prá-
tico das coleções egípcias que existem
em Portugal. Temos em Portugal 1200

peças, espalhadas por vários sítios. Só o
Museu Nacional de Arqueologia [MNA]
tem mais de 500 peças.
É o maior núcleo?
A Gulbenkian só tem 40 peças. Mas são

de alto nível, de alta qualidade. A cole-

ção do MNA vale pela quantidade e tem
coisas de que as pessoas gostam: múmias,

sarcófagos, aquelas coisas misteriosas.
A Gulbenkian não tem nada disso, mas
tem peças de nível internacional. O Museu
de Farmácia tem cerca de cem peças, o

museu da Sociedade de Geografia, que
pouca gente conhece, tem quase cem, o

Museu da Universidade do Porto tam-
bém tem 103 peças. Isto tudo dá cerca
de 1200. E o estudo prático dessas cole-

ções tem-me enriquecido.
Donde vieram essas peças que estão
em Portugal?
São doações ofertas, compras, A Rainha
D. Amélia foi ao Egito em 1903, com os

filhos, c há fotografias muito curiosas
deles nos camelos junto às pirâmides. D.

Amélia trouxe de lá cerca de 200 peças,
algumas compradas mas a maioria ofe-
recida. Era típico, o governo da altura
num gesto benemérilo com um forte
interesse político e diplomático, ofere-
cia. Essas peças ficaram em vários palá-
cios, veio a República em 1910 e confis-

cou tudo. Passou a ser do Estado e foi

para o MNA. O notável arqueólogo José

Leite de Vasconcelos, fundador do museu,
foi ao Egito em 1909 e trouxe de lá cer-
ca de 90 peças. Depois há um banquei-
ro chamado Bustorff Silva, que ofereceu
enormes coleções - gregas, romanas,
medievais c egípcias - a Salazar. Para
colecionar peças egípcias é preciso ter
dinheiro - são peças caríssimas. Sobre-

tudo quando são coisas grandes, como

sarcófagos.

E ainda há a múmia dos marqueses de

Angeja...
Isso e o Lisbon Mummy Projcct, cujo tra-
balho se deve a uma equipa multidisci-

plinar, Demonstrou-se que ela morreu
com um cancro na próstata. O espanto-
so é que alemães, ingleses, holandeses,
americanos, russos - que também são

muito bons nisto -já estudaram as múmias
deles e praticamente as doenças esta-

vam todas descoberta - coitados, o que
eles sofriam! Mas faltava a prova da mor-
te por cancro e foi a nossa múmia de Lis-

boa que provou isso. Como é típico, isto

foi mais falado no estrangeiro do que cá.

Quando foi isso?

22 de agosto de 2010. As múmias foram

para uma clínica onde se fazem TAC,
Com os novos processos agora já não é

preciso tirar as múmias do sarcófago, o

próprio caixão entra lá para dentro. E é

de uma nitidez espantosa. Teve de ser a

um domingo, quando não havia pacien-
tes. Os pacientes eram aqueles três, não

fizeram barulho, não chatearam nin-
guém, de certeza que foram os pacien-
tes mais calmos que aquela clínica teve.
E estavam há dois mil anos à espera!
[risos] Assim que a múmia começa a
entrar para dentro da máquina, ouve-se

uma voz: 'Não respire. Não se mexa'.

Esqueceram-se de desligar aquilo. Ouviu-

se perante aqueles pacientes á estavam
há dois mil anos à espera. Foi uma gar-
galhada geral.
Também visita muitas vezes o Egito?
Uma vez por ano. Infelizmente já não
somos os 40 ou 50 que íamos antes. Somos

18, 20.

Qualquer pessoa pode participar
nessas viagens?
Em teoria isto foi criado para a faculda-
de. Mas como os professores também cada

"Assim que a múmia
começa a entrar na

máquina, ouve-se: 'Não
respire. Não se mexa.' Foi

uma gargalhada geral"

"No Antigo Egito,
as pessoas importantes

rapavam o cabelo.
Até algumas senhoras

usavam o cabelo curto"

vez vao menos - isto está difícil - as agên-
cias a certa altura abrem o leque a outras

pessoas. Aqueles que querem ir para a

praia ou beber uns copos normalmente
também não vão connosco. Vão para o

Mar Vermelho, para Urgada, para Sharm
el Sheik - agora está perigosa aquela zona
E vocês, não têm problemas?
Há 17 anos que vamos lá e nunca nos

aconteceu nada. Para o ano lá estamos
- tem de ser na Páscoa, por causa das
férias. Somos nós aqui que fazemos o

programa. O problema é que queremos
hotéis de luxo e o barco do cruzeiro tem
de ser um dos melhores. Depois escolhe-

mos a agência que leve mais barata e se

comprometa a ir aos sítios, porque vamos

a muitos sítios onde a maior parte dos

grupos não vai. A nossa viagem são 14
dias e fazemos dois cruzeiros. Indo para
Sul estamos a caminhar no tempo. Par-
te de Luxor, onde estão os templos mais

antigos e termina em Philae, um dos

mais recentes. Este é o percurso clássi-

co. Mas nós fazemos outro. Às vezes
vamos de avião, às vezes de autocarro,
para Abu Simbel. O autocarro parte às

cinco, seis da manhã e são três horas.
Mas é muito giro ver o sol nascer pelo
deserto até chegarmos a Abu Simbel. Aí

apanhamos o navio no Lago Nasscr, que
já foi o maior largo artificial do mundo.
Não há nenhum sítio do Egito que não

conheça?
A tudo o que é importante nós vamos.
Só não vamos a zonas mais especializa-
das onde os viajantes ficariam a bocejar.
Porque a viagem é cara, é preciso res-
peitar quem paga.
Quantas vezes já foi ao Egito?
Dezassete vezes, fora dois congressos e
o tempo que estudei lá.

Ainda descobre coisas novas?
Às vezes. No Vale dos Reis cada grupo,
dos 60 túmulos que lá há, só tem direito
a visitar três. O Tutankhamon é à parte.
Como a sala das múmias no Museu do

Cairo também tem um bilhete à parte.
Mas é impressionante ver algumas das

múmias que lá estão. Algumas com um

aspeto um bocado bronzeado... O pai do

Ramsés 11, impecável. E no entanto já lá
vão três mil anos. Uma sacerdotisa, atiás

bonita, parece que ainda está viva. Depois
depende das épocas, se o túmulo foi pro-
fanado... Os ladrões sabiam bem que no
meio das faixas que envolviam as múmias
os sacerdotes punham amuletos, e alguns
eram de ouro. Portanto só havia uma
solução: partir o sarcófago, arrancar aque-
las Caixas todas, partir a múmia em boca-

dos para saquear tudo. Felizmente hou-

Luís Araújo entrou
para a Faculdade de Letras

em 1987 e jubila-se daqui a dois
anos. Ao longo dos anos

tem complementado
a sua formação com viagens

regulares ao Egito, onde já esteve
cerca de 20 vezes

ve múmias que foram encontradas mais
ou menos intactas.
Mais ou menos?

Digo mais ou menos porque se forem
encontradas totalmente intactas é um
desastre. Foi o que se passou com o túmu-
lo de Tutankhamon. Como o túmulo não
foi assaltado, como os ladrões não o liber-
taram daquelas faixas impregnadas em
resinas e óleos, o corpo foi uma desilu-
são, é mais esqueleto do que carne. Gerou-
se fenómeno de combustão e aquilo quei-
mou tudo.
Mas em termos de vestígios no túmulo
foi muito melhor.
Pois claro, a riqueza que lá estava era
espantosa. E no entanto era um túmulo
miserável.
O que seria o túmulo de Ramsés ?

É isso que os miúdos me dizem: 'O rapa-
zinho tinha isso tudo? Então o que não
teria Ramsés 11, o que não teriam os gran-
des faraós do Egito?'. É uma pálida amos-
tra daquela riqueza. Os egípcios tiveram
esta ideia da outra vida, e há que viver
bem nela. Então a solução era levar tudo
de bom para lá, tudo o que foi usado nes-
ta vida, porque se vai continuar a usar:

perucas, cabeleiras, colares, pinças, anéis,

braceletes, roupas, baixelas, coisas des-
ta vida. E coisas feitas por encomenda,
que eram as melhores, que nunca tinham



sido usadas. Qualquer miúdo que esti-
vesse aqui diria; 7*oo percebo, mas então
o homem não morreu?' E ai tiveram que
inventar outra coisa: a ressurreição. Esta

ideia começa com o deus Osíris, que foi

o primeiro deus, que saibamos, que teve

a paixão, a morte e a ressurreição.
Todas as religiões pós egípcias foram
beber estas ideias?

Se calhar foram, não sei. Uma coisa é

certa: muitos contemporâneos do Egito
não acreditavam nisto. Os sumérios, os

babilónios, cis assírios, não acreditavam.

No Antigo Testamento não há qualquer
menção à vida eterna. Depois da morte
acabava tudo. No cristianismo sim, mas
isso já é Novo Testamento. Qual é a gran-
de mensagem de Jesus Cristo? Amai-vos
uns aos outros, enfim, coisas que os egíp-
cios já diziam há que tempos.
Fala sobre essa questão aqui no livro,
num capítulo sobre mitos.
Temos que ser como os antigos egípcios:

respeitar a fé, as ideias e a religião de
toda a gente. Tirando o caso do Akhena-
ton, que foi atípico. No seu tempo há dois

poderes com um vigor impressionante
e que se digladiam: de um lado a Casa
Real, do outro lado o colégio do deus
Amon. Ele fechou o templo de Amon,
expulsou os sacerdotes, martelou o nome
do deus Amon, com um fundamentalis-
mo e uma atitude invulgar.
Martelou mesmo as imagens?
Martelou tudo o que pôde, apagou o pró-
prio nome do deus Amon de todo o lado.
Mas depois de ele morrer voltou tudo ao
normal.
Como chegou a estes trinta mistérios
de que fala no livro?
Tive que selecionar. Passei dois anos a
perceber aquilo que as pessoas queriam
saber. Aproveitei as aulas, conversas
informais, as tais conferências que faço
por todo o lado. E também fiz a indaga-

ção com colegas meus por aí, apanhava-
os pelo corredor.
E para si, o Egito ainda tem mistérios?
A palavra mistério tem sempre uma car-

ga pejorativa. Digamos que há aspetos
que ainda estão por explicar, mas o essen-

cial já se sabe. O que resta de mistério?
Se há umas câmaras secretas ali ou não,
se há mais um corredor ali por trás. Por
outro lado os mistérios fazem um certo

sortilégio, e é isso que mantém uma cer-

ta apetência pelo Egito.
Como explica esta aura de fascínio que
permanece sobre o Antigo Egito?
É no fim de contas a intuição que as pes-
soas sentem de que o nosso passado não

começa na Grécia, veio de muito antes.
Essas ideias sobre a vida eterna, a res-

surreição, a ideia de ser bom, justo, soli-

dário, afável, tolerante. Os egípcios tinham
uma palavra, que é maet, que significa
solidariedade, afeto, respeito, tolerância,
coisas que hoje faltam muito. Claro que
este interesse depois tem o seu contra:
é a quantidade inusitada, e por vezes

repelente, de obras que há sobre o Egi-
to. O Egito vende muito, para o bem e

para o mal. Qualquer pessoa que não
tem nada que fazer escreve um livro
sobre o Egito. É curioso, porque não
escreve sobre a China, ou sobre a Gré-
cia, ou sobre Roma. Já agora, aproveito

para referir outro "mistério": aquela gen-
te não tinha escravos. Grécia e Roma
tinham porque precisavam. O Egito não
tinha porque não precisava deles para
nada. O que são 20 mil, 40 mil escravos,
o que são 100 mil escravos no meio de
2 milhões de camponeses? Não são pre-
cisos para nada!
Nem para construir as pirâmides?
Não. E então aqueles milhões de cam-
poneses?
Mas os camponeses não estavam a tra-
balhar a terra?
Não. Em julho, agosto, setembro e outu-
bro não há onde trabalhar. Não há ter-
ra, o Nilo sobe, o Egito desaparece. O que
fazer a dois milhões de pessoas? Num
regime autoritário com forte sentido da
burocracia, da ordem, da disciplina e de

uma boa gestão dos recursos naturais e

humanos, o que se faz a esta gente toda?

Põe-se a trabalhar. No tempo do impé-
rio antigo, 2600, 2400, a.C, que é o tem-
po das pirâmides, o Egito não tem expan-
são, não há capturas, nem conquistas,
logo não há escravos. Primeiro porque
não são precisos para nada, estão lá os

camponeses que fazem tudo e melhor
ainda. Poder-se-á, eventualmente, colo-

car a questão: 'então assim os campone-
ses são escravos'. Mas não são porque
tinham os seus direitos.

"Os egípcios tiveram
a ideia da outra vida,

e há que viver bem nela.
A solução era levar tudo

de bom para lá"

"Os ladrões sabiam
que no meio das faixas

que envolviam as múmias
os sacerdotes punham

amuletos de ouro"


