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Abstract
Ancient Egyptians usually made use of amulets with apotropaic and propitious function. Part of
these objects was used to simulate body limbs with magical and medical purpose because they were
considered as substitutes for a missing or diseased part of human body. They could be worn as
pendants to give protection or buried with the deceased to supply the missing part and to be
reanimated magically after death. A missing limb could also be replaced by an artificial one to
restore a mummy, because only a well preserved body was a guarantee of eternity. Amulets in form
of human limbs and duplicates of such parts were also used to increase their function. Exemplars of
wooden penis, ears, etc. from Egyptian temples show their importance within rituals. Finally, also
during Greek and Roman Era, sculpted feet, hands and other limbs were donated as votive objects
to thank the gods for a recovery, or to ask for health.
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Resumo
Os antigos egípcios costumavam utilizar amuletos com funções apotropaicas e propiciatórias.
Alguns destes objectos eram utilizados como réplicas de membros que exerciam funções mágicas e
medicinais, pelo facto de serem considerados como substitutos para partes doentes ou amputadas
do corpo humano. Podiam ser usados como pendentes para dar protecção ou ser enterrados com
um falecido, para que este o pudesse reanimar magicamente após a morte. Aquando do restauro de
múmias, membros amputados podiam também ser substituídos por membros artificiais, pois
apenas um corpo bem preservado garantiria a eternidade. Amuletos com a forma de membros
humanos, e duplicados dessas mesmas partes, podiam igualmente ser utilizados para fortalecer a
sua funcionalidade. Exemplares de órgãos em madeira (pénis, orelhas, etc.) encontrados em
templos egípcios revelam a sua importância em contextos rituais. Finalmente, também na época
Greco-romana, pés, mãos e outros membros esculpidos eram oferecidos como objectos votivos para
agradecer aos deuses pela cura de uma doença ou para lhes pedir saúde.
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