Curso de Formação Arquivística

Arquivos de
Instituições Religiosas

6 a 29 de maio 2014 • Universidade Católica Portuguesa | Lisboa
das 17h30 às 19h30

programa
• 6 de maio | sala de exposições

Arquivos, memória e difusão de informação
Maria de Lurdes Rosa; José António Rocha

• 8 de maio | sala de exposições

História da Igreja e das Instituições Religiosas
Paulo Fontes

• 13 de maio | sala de exposições

Legislação e regulamentos sobre arquivos
Ricardo Aniceto

• 15 de maio | sala 422

Noções práticas de preservação e conservação
Patrícia Matias Pereira

• 20 de maio | sala de exposições

Classificação e descrição de documentos
Maria de Lurdes Rosa; Luís Lima

• 22 de maio

| sala 422
Classificação e descrição de documentos [continuação]
Maria de Lurdes Rosa; Luís Lima

• 24 de maio

Visita de Estudo

- Arquivo Histórico da Misericórdia de Lisboa
- Arquivo da Paróquia da Encarnação (Lisboa)

• 27 de maio | sala de exposições

Casos práticos: Arquivos Diocesanos e Paroquiais
- Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa (Ricardo Aniceto)
- Arquivo Diocesano de Santarém (Alexandra Xisto)
- Arquivo Paroquial de A-dos-Cunhados (Maria dos Anjos Luís)

• 29 de maio | sala 422

Casos práticos: Arquivos de Congregações e Santuários

Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias (Irmã Maria José
Menezes)
Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima (Jacinto Salvador Guerreiro)
Santuário Nacional de Cristo Rei (Paulo Gonçalves e Clara Pinto de Sá)

Objetivos
• Sensibilização para a importância dos arquivos enquanto instrumentos de gestão e repositórios fundamentais para a preservação
da memória das instituições religiosas e sua difusão;

Público-alvo

• Introdução geral à História da Igreja e das Instituições Religiosas;

• Responsáveis por instituições religiosas, seus secretários,
técnicos e arquivistas

• Introdução às prescrições legais, canónicas e civis, que enformam a produção e utilização de documentos;

• Outros interessados

• Introdução às noções básicas da arquivística, que promovam
uma eficaz criação, utilização, descrição e preservação dos documentos;
• Verificação prática de casos bem-sucedidos de tratamento arquivístico em instituições religiosas.

Organização e inscrições
Grupo de Trabalho de Arquivística
Centro de Estudos de História Religiosa
Tel.: (+351) 217 214 130
E-mail: secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt
Web: www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt

• Estudantes

inscrições até 29 de abril 2014

