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Inventário na Diocese do Porto
| Eliana Sofia Almeida Calado
(Comissão Diocesana de Infraestruturas e Bens Culturais)

..:: Resumo
Consciente do significativo património de que é guardiã, assim como da necessidade
da sua proteção e salvaguarda, a Diocese do Porto deu início, em 2006, à inventariação do
património artístico e cultual, de forma integrada e sustentada.
O inventário-catálogo apresenta-se então como instrumento da responsabilidade
cultural diocesana, determinante para o conhecimento, preservação e valorização dos
seus bens e, consequentemente, para uma nova evangelização. Identificar, interpretar e
difundir os bens imóveis, móveis e imateriais, emergem como eixos do inventário,
espelhados na criteriosa disponibilização on-line do catálogo diocesano.
O património artístico e religioso da Diocese do Porto, enquanto materialização de
uma memória individual e coletiva, catapulta o inventário para o processo de construção
de um sentido identitário, para o qual também muito contribui a educação patrimonial
das comunidades.

Eliana Sofia Almeida Calado – Nasceu em 1979 na Covilhã, tendo vindo para o Porto estudar Gestão do
Património, no IPP. Ainda frequentou a Faculdade de Belas Artes, mas foi pela área da gestão
patrimonial que enveredou. Passou pelo Teatro Municipal Rivoli e pelo Museu Nacional Soares dos
Reis, onde desenvolveu estudos de públicos culturais e desempenhou funções nos serviços educativos,
respetivamente. Desde 2006, é técnica superior de inventário na Diocese do Porto, tendo como
atividades principais a inventariação-catalogação dos bens culturais, a gestão da base de dados e a
formação em conservação preventiva. Atualmente, é também mestranda na Faculdade de Letras do
Porto, em Comunicação - ramo da Cultura, Património e Ciência.

..:: Local e Horário:

| Centro Regional do Porto da UCP (Foz)
| Sala EC 011
| 18.00h - 20.00h
(entrada livre)

..:: Contactos:

| Telefone: (+351) 226 196 200
(extensão 106)
| E-mail: cehr.porto@porto.ucp.pt

..:: Organização:

