
Dossiê Egito: O Berço dos Faraós 
Precedida por uma dinastia que os arqueólogos convencionaram 

denominar "Zero", a história do Egito faraônico começa por volta de 3150 
a.C. com o rei Menés. 

  

 

TANIS REVELADA... GRAÇAS À TOMADA AÉREA 

por Philippe Brissaud 
Engenheiro de pesquisa na EPHE 
 
A colina de Tanis ergue sua enorme massa acima das terras 
circundantes. Poucos edifícios ainda estão de pé. Entretanto, 
neste imenso terreno descobre-se a cidade dos faraós que 
reinaram no início do primeiro milênio da nossa era  
Tanis ilustra bem as grandes variações que afetaram o 
nordeste do delta há três milênios. As colinas de areia 
originais foram integradas, após as modificações do regime 
de afluentes do Nilo, a terrenos favoráveis ao 
desenvolvimento de uma grande cidade. Durante a XXI 
dinastia (1070 a 945 a.C.), torna-se a capital do Egito. 
Metrópole religiosa e funerária durante a XXII dinastia (945-
712 a.C.), conserva sua inquestionável importância até o fim 
do período ptolomaico. 
 
Durante o Novo Império, a região foi uma espécie de cidade mercado, expressa pelo termo 
egípcio ïtmt que significa "entreposto fechado, câmara forte". Mais ao longe, no lado leste, a 
missão da Universidade de Beershéva, liderada pelo professor Oren, descobriu alguns sítios 
do Novo Império, principalmente os vestígios de dois pequenos fortes, situados em Bir el-
Abd e Harrouvit.  
As escavações efetuadas no sítio permitiram demonstrar a mais antiga construção 
identificada remonta ao fim do século 6o - ou ao início do século 5o. a.C. - , ou seja, ao início 
da primeira dominação persa no Egito.  
 
Sem dúvida, pouco tempo depois da batalha de Pelusa, em 525 a.C., que teve a vitória de 
Cambises sobre as forças egípcias e que marca o início da ocupação aquemênida no país, 
uma guarnição multiétnica foi construída na porta oriental dessa nova província.  
 
Essa fortaleza, arrasada na virada do século 5o. para o século 4o. a.C, foi substituída por 
uma nova, mais vasta, com mais ou menos 140 metros de lado, construída sobre o mesmo 
local no século 4o., isto é, durante as últimas dinastias nativas que retomaram o poder no 
Egito de 404 a 343. 
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