


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Berenice (Porto Egípcio)
Cidade de nascimento de Santa Sara

A antiga cidade de Berenice ou Berenice Troglodítica (Berenice Troglodytica), na costa 
do mar Vermelho, foi fundada e nomeada por Ptolomeu II Filadelfos em honra da sua mãe. 

Tornou-se um porto comercial em 275 a.C. Construída na cabeça do golfo Sino Imundo 
(Sinus Immundus), seu porto está atualmente assoreado. 

No interior encontra-se o que resta das minas de esmeraldas de Wadi Sakait, que foram 
exploradas desde a era faraónica até à era romana.

As ruínas do templo de Semíramis construído por Trajano e Tibério estão próximas da 
cidade moderna. Nas paredes do templo, estão representações do imperador romano Tibé-
rio ante o deus Mim, e noutras, mostra oferendas à divindade das Minas Verdes.

Por quatro ou cinco séculos, Berenice foi um ponto importante nas rotas entre Índia, 
Arábia e Alto Egito. 
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Por uma estrada ladeada por bombas de água (hydreumata) em direção noroeste, atra-
vés do deserto até ao rio Nilo chega-se a Kopto. 

A costa é de-
lineada por ve-
getação tropical 
em pantanais e 
intocadas baías e 
cabos. A ilha de 
Zabargad, um fe-
nómeno geológi-
co, é famosa pela 
fonte da semi-
preciosa olivina, 
extraída aqui des-
de 1 500 a.C. até 
meados do século 
XX. 

Da colina Pe-
ridot, é possível 
ver azuis lagos, ri-
cos em vida mari-
na e lar de muitos 
golfinhos.

Berenice é fa-
mosa pela sua pesca e por ter algumas das melhores termas do Egito. 

Uma longa caminhada no deserto: um estudo da Hydreumata romana ao longo das 
rotas comerciais entre o Mar Vermelho e o Nilo

As rotas através do deserto oriental do Egito foram críticas durante o Império Roma-
no para a distribuição de bens comerciais do leste; as estradas que levavam dos portos de 
Myos Hormos e Berenike ao empório do Nilo de Koptos eram especialmente bem percor-
ridas por caravanas que transportavam valiosas importações e exportações. 

Ao longo de ambas as estradas, as estações de água, hydreumata, forneciam proteção e 
descanso para os viajantes. Um exame dessas estações, tirado de evidências arqueológicas 
e fontes escritas, fornece uma visão sobre uma função adicional da rota de Myos Hormos a 
Koptos que a rota de Berenike não cumpriu – ou seja, que agiu como um cais interno den-
tro do deserto que foi destinado a impedir bandidos e saqueadores de causar agitação civil.
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