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A exposição bibliográfica que teve lugar na Biblioteca Central da FLUP entre Janeiro e 
Fevereiro de 2007 decorreu da vontade expressa pelo Núcleo de Estudos do Oriente 
Antigo do DHEPI da FLUP de aqui realizar uma actividade que viesse, por um lado, 
chamar a atenção para a Egiptologia e, por outro, cativar, com dinamismo, o público 
para uma área de investigação que continua activa e sobre a qual muito haverá ainda a 
dizer… 
Foi, pois, neste contexto que a Biblioteca seleccionou as obras que, relacionadas com a 
temática em causa, entendeu serem as mais significativas, juntando-lhes, também, as 
que, generosamente e a título particular, foram cedidas para a exposição. 
Não restam dúvidas de que os objectivos foram atingidos, já que “acordado” o interesse 
dos utilizadores da Biblioteca que sempre iam mostrando a sua curiosidade pelo Antigo 
Egipto e pelos seus actores ao passarem no hall onde foi montada a exposição, se 
apressaram, mais tarde, a requisitar um número significativo de títulos. 
O que importará, ainda, esclarecer, é o que se prende com a informação a propósito da 
origem/proveniência do fundo bibliográfico exposto.  
Se uma parte das obras é de aquisição recente (algumas, mesmo, de 2007), o 
fundamental, o “núcleo duro” faz parte quer do Fundo Geral, constituído a partir da 
década de 60 do século passado, quer do Fundo Primitivo, ou seja, do fundo 
bibliográfico que serviu de apoio a docentes e estudantes da Faculdade de Letras entre 
1919 e 1932, sendo, ainda, de assinalar o considerável e significativo número de 
documentos integrados na Biblioteca Pedro Veiga e na Biblioteca Ferreira de Almeida. 
A primeira foi doada à Universidade do Porto pelo Dr. Pedro Veiga, no início dos anos 
70 e depositada, há 11 anos, na Biblioteca Central da FLUP. A segunda foi adquirida 
pela FLUP, no princípio dos anos 80, aos herdeiros do Prof. Doutor José António 
Ferreira de Almeida. Vultos plurifacetados, ambos se interessaram pela Egiptologia e, 
por suas mãos, vieram ter à Biblioteca Central obras importantes, mesmo 
imprescindíveis para quem se interessa pelo Antigo Egipto. 
A Direcção da BC da FLUP gostaria de salientar e agradecer o empenhamento da Dra. 
Fátima Graça, do Prof. Doutor António Lopes e de Hugo Silva, dos quais nasceu a ideia 
de arquitectar a referida exposição bibliográfica.  
A Bibliografia integrada na publicação ora editada inclui todas as referências 
bibliográficas existentes na Biblioteca Central no âmbito da Egiptologia. Acompanha o 
texto, redigido pelo Prof. Doutor Rogério Sousa, que enquadra algumas das principais 
obras egiptológicas que fazem parte do património bibliográfico da Biblioteca, com o 
intuito de destacar a importância de um determinado autor ou de um livro na construção 
da Egiptologia. O seu contributo estendeu-se à organização da bibliografia e da 
exposição bibliográfica. 
Deixar de mencionar, ainda, o contributo de Ana Cristina Dixo na composição dos 
registos bibliográficos não seria justo, pelo que aqui lhe fica, também, expresso um 
agradecimento. 
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