
A Fortaleza de Herodes em Maqueronte - perto do mar morto 
 

Também conhecida como el-Fureidis, Har Hordos, Herodiana, Herodion, 
Jebel Fureidis 

 

 
 

 Situação Geográfica – distancias 
 

 
 
De Belém 
A Fortaleza Herodiana fica a 3 km ao sudeste de Belém e a 8 km ao sul 
de Jerusalém. A sua cúpula é 2.460 pés acima do nível do mar. 
Herodes construiu ou reconstruiu onze fortalezas. Esta foi construída por 
ele no local da vitória contra Antígono em 40 aC. 
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A Fortaleza de Herodes 
Construída sobre uma pequena colina pré-existente, o Herodium era uma 
fortaleza de recurso, para onde em caso de ataque ou invasão Herodes 
poderia fugir rapidamente a partir de Jerusalém e um luxuoso palácio 
para seu prazer. Ele escolheu este lugar para ser sepultado, a montanha 
tem o formato de um túmulo. A Tumba de Herodes foi descoberta pelo 
arqueólogo Ehud Netzer em 2007. 
 

 
 
O Palácio 
O rei Herodes construiu esta montanha em primeiro lugar para erigir um 
cilindro de paredes duplas com um diâmetro externo de 200 pés. Havia 
sete andares do cilindro incluindo dois ou três no topo, que não existem 
mais. Depois um preenchimento massivo de terra e cascalho foi colocado 
contra o cilindro. As quatro torres estão situadas nos pontos da bússola. 

 
 
O Balneário 
Outro símbolo de extravagância de Herodes no edifício, este 
balneário  de características romanas era enorme e tinha o desenho 
típico de quatro quartos - Apodyterium (vestiário), tepidarium (sala de 
alongamento), caldarium (banho turco) e frigidarium (banho frio). 
O chão era pavimentado com mosaicos brancos e pretos e as paredes 
eram decoradas com afrescos de muitas cores e desenhos geométricos. 
 
  
 

http://2.bp.blogspot.com/-tbTWR2eD_xc/UXU_bfAhUjI/AAAAAAAAm5o/erpYk9KsIhc/s1600/fortalezaherodes3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-SA2QHIqeZDA/UXU_RxqlCiI/AAAAAAAAm5g/4MrLnLN4U_4/s1600/fortalezaherodes4.jpg


 
 
A Sinagoga 
Provavelmente um triclineum (sala de jantar organizada com três 
tabelas), nos dias de Herodes. Este quarto foi transformado numa 
sinagoga pelos rebeldes judeus que o tomaram de assalto o Herodium 
no ano 70 dC. 
Há um paralelismo entre esta sinagoga e as que existem em Masada e 
Gamla, dois lugares também capturados e mantidos por combatentes 
judeus na guerra contra Roma. 
  

  

 
  

Esta reconstrução corte do Palácio de Herodes em Maqueronte mostra o 
esplendor da fortaleza do Mar Morto descrito por Voros Gyozo na edição 
de setembro / outubro de BAR . Herodes, o Grande adicionados 
renovações de luxo, incluindo um pátio com jardim, um banho de estilo 
romano, um triclínio para um jantar e um pátio peristilo. Esta 
reconstrução, publicado aqui pela primeira vez pela Sociedade de 
Arqueologia Bíblica, é cortesia de Voros Gyozo e da Academia Húngara 
de Artes. Clicar para ampliar. 
Publicada por José Carlos Costa 
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