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SESSÃO IX 

11 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

 

José Sales, «Egiptologia versus Egiptomania – em torno do conhecimento 

global sobre o antigo Egito». 

 

Resumo 

Habitualmente, o estudo sobre a Antiguidade não é convocado para a 

reflexão alargada sobre os problemas da globalização no mundo 

contemporâneo. No entanto, há vários aspectos em que a reflexão sobre a 

história antiga pode contribuir para um aprofundamento da análise sobre o 

fenómeno da globalização. Nesta intervenção, procuraremos refletir sobre a 

dimensão cultural da globalização, através de um exemplo diretamente retirado 

do conhecimento do passado, neste caso, o conhecimento global sobre a antiga 

civilização do Egito antigo. 

Os vários mecanismos de recepção e apropriação do passado egípcio são 

passados em revista, com especial enfoque para os respeitantes ao recorte 

cronológico do pós-expedição napoleónica ao Egito (1789-1801) até aos nossos 

dias, designadamente nos domínios atuantes e ativos da Egiptologia e da 

Egiptomania, para demonstrar que estamos perante um interessante fenómeno 

global. 
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Resenha biográfica: 

José das Candeias Sales é Vice-reitor para a área do Ensino, Formação e 

Organização Académica da Universidade Aberta (desde 2019). Foi Pró-Reitor da 

Universidade Aberta para a Aprendizagem ao Longo da Vida e Extensão Cultural 

(2011-2019). Professor Associado com Agregação do Departamento de Ciências 

Sociais e de Gestão (DGSC) da Universidade Aberta, com Agregação em História – 

História Antiga, no domínio da Egiptologia, é investigador integrado nas linhas de 

investigação «Usos do passado» e de «História Militar» do Centro de História da 

Universidade de Lisboa (CH-UL). Desenvolve os seus trabalhos na área da 

História Antiga – domínio da Egiptologia, tendo vários livros, capítulos de livros e 

artigos publicados, em Portugal e no estrangeiro, distribuindo-se a sua produção 

científica pelos seguintes domínios e áreas de interesse: Mitologia, Religião e 

Religiosidade dos antigos Egípcios; Ideologia, Propaganda e Legitimação do 

poder no Egito; Urbanisno, Arquitetura e Recuperação Patrimonial no Egito 

faraónico; Receção do Egito antigo. Atualmente, desenvolve com a Doutora 

Susana Mota (CHAM, FCSH-UNL) um projeto de investigação no âmbito dos 

Estudos da Receção da Antiguidade, intitulado «Tutankhamon em Portugal. 

Relatos na imprensa portuguesa (1922-1939)». 

 

 

 


