APRESENTAÇÃO
Este livro reúne várias contribuições de conferencistas e professores dos
I e II Cursos de Arquivística Religiosa, realizados em 1997 e 1998, pelo
Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR), respectivamente em
Lisboa e no Porto. Inclui ainda a conferência de abertura de um seminário
de diplomática eclesiástica, realizado em Janeiro de 2000 *. O objectivo da
sua publicação é garantir não apenas a memória destes eventos, mas sobretudo disponibilizar, a um público alargado, um conjunto de textos cujo
alcance está longe de se esgotar no âmbito da sua realização. As várias contribuições constituem no seu todo um bom ponto de partida para a reflexão
sobre a arquivística religiosa e, esperamos, poderão funcionar como útil instrumento de trabalho para todos aqueles que se querem dedicar a este
campo, tão pouco explorado entre nós.
Não se deve por isso estranhar que os três primeiros textos resultem da
contribuição de especialistas estrangeiros: Archives religieuses et recherche
historique, de Brigitte Waché; Contribution pour la définition d’une politique des archives religieuses de Lucille Potvin; El archivo, el archivero y la
archivística eclesiástica e La función pastoral de los archivos eclesiásticos
de D. Francesco Marchisano. Reproduzem no essencial as grandes conferências proferidas nos Cursos, nas quais se procurou apresentar ideias de base,
sugerir filosofias, fornecer enquadramentos globais da política a seguir nos
arquivos religiosos. As outras contribuições, mais especializadas, resultam
de alguns dos cursos temáticos, aqueles cujos autores nos puderem dar um
texto escrito: A Igreja e seus arquivos: história e normas, até 1983, de José
* Mantivemos no essencial as formas de citação bibliográfica seguidas por cada autor.
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Paulo Leite de Abreu; Arquivos de confrarias e irmandades: alguns pressupostos para o sucesso de uma intervenção arquivística, de Pedro Penteado;
O arquivo como reflexo da orgânica e funcionamento das Misericórdias de
Maria Olinda Pereira. Estes textos são expressão do trabalho mais alargado
que canonistas, historiadores e arquivistas nacionais vêm, dentro desta área,
já realizando no País, com rigor e qualidade. É no sentido do necessário diálogo com o que de mais significativo se vai fazendo lá fora, que também se
publica a conferência de abertura no já referido seminário de diplomática
eclesiástica Actualidad de la diplomática eclesiástica: importância sociocultural e histórica de los documentos eclesiásticos por Fernando de Lasala.
Inclui-se ainda uma bibliografia elaborada no âmbito do I Curso, que, sem
ser exaustiva, fornece um bom número de obras de referência, bem como
vários estudos de caso.
Pela sua relevância e em ordem a uma maior facilidade no acesso à versão portuguesa do texto, publica-se na íntegra a Carta-Circular sobre A função pastoral dos arquivos eclesiásticos. O texto é largamente comentado na
conferência de D. Francesco Marchisano, Presidente da Comissão Pontificia
para os Bens Culturais da Igreja, entidade responsável por este importante
documento. Significando o interesse da Comissão portuguesa congénere,
publica-se ainda a intervenção do então Secretário da Comissão Episcopal
dos Bens Culturais da Igreja, Pe. Doutor Nuno da Silva Gonçalves S.J.,
numa mesa-redonda realizada durante o I Curso.
Num terreno que é novo em Portugal, poderemos beneficiar do percurso
já realizado noutros países, desde que as intervenções arquivísticas tão
necessárias – e nalguns casos urgentes – não dispensem uma reflexão própria
sobre critérios, metodologias e filosofias de base. Esperamos que a presente
obra, dentro do espírito que anima esta colecção (“História Religiosa Fontes e Subsídios”), possa contribuir para o aprofundamento dessa reflexão.
A publicação do livro insere-se no “Plano Integrado Para o
Desenvolvimento da Arquivística Religiosa”, em curso desde 1997, com
apoio financeiro do Serviço de Educação da Fundação Calouste Gulbenkian,
que reconhecidamente se agradece. Em anexo apresenta-se o texto deste
Plano, uma relação de textos publicados no seu âmbito pelo CEHR, assim
como os programas do I e II Curso de Arquivística Religiosa, que estiveram
na origem desta publicação.
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