
..:: Resumo da comunicação 

 

 No âmbito das reflexões que a temática do Seminário de História Religiosa, dedicado a “Património 

e Religião: Diálogos e(m) permanência”, tem vindo a proporcionar, uma das questões que parece fazer 

sentido retomar é a da discussão do conceito de património a propósito dos “materiais de arquivo”. 

Uma parte da memória da humanidade foi fixada em linguagens e grafias várias, que se encontram 

naquilo a que nos habituamos a considerar próprio de arquivos. Na Igreja, a produção de arquivos e 

posteriormente a sua preservação ou destruição, a sua disponibilização ou secretismo acompanharam as 

vidas das comunidades. Hoje, para além das preocupações pastorais, torna-se urgente definir se há ou 

não critérios que possam estar na base de uma política de tratamento dos arquivos para os colocar ao 

serviço da sociedade em geral e não só das comunidades eclesiais.  

 

 

..:: Bibliografia (algumas sugestões) 

 

 EDMONDSON, Ray, Memory of the World: General Guidelines. Paris: UNESCO, 2002. Disponível na 

Internet: <URL: http://unesdocunesco.org/images/0012/001256/125637e.pdf> 

 SILVA, Armando Malheiro, Arquivística: teoria e prática de uma ciência da informação. Porto: 

Edições Afrontamento, 1999 

 SILVA, Armando Malheiro, A Informação. Da compreensão do fenómeno e construção do objeto 

científico. Porto: Edições Afrontamento, 2006. 

 ROSA, Maria Lurdes & FONTES, Paulo F.O. (coord), Arquivística e arquivos religiosos: contributos 

para uma reflexão. Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa. Universidade Católica 

21 de maio 

A urgência de tratar os arquivos de entidades eclesiásticas 
| Helena Osswald (CITCEM-UP; CEHR-UCP)  

Centro de Estudos de História Religiosa - Porto 

Seminário de História Religiosa 2018 

PATRIMÓNIO E RELIGIÃO: Diálogos e(m) permanência  

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637e.pdf


Portuguesa, 2000 (e recensão crítica de Armando Malheiro Silva, Páginas a&b: arquivos e 

bibliotecas 7 (2001) 93-96) 

 ROSA, Maria Lurdes & PENTEADO, Pedro, “Arquivos eclesiásticos” in Dicionário de História 

Religiosa, (dir. de C. M Azevedo), Lisboa, Círculo de Leitores, 2000. Vol.1, p.118-133. 

Helena Osswald é doutorada em História, Professora Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

(FLUP), investigadora do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica (CEHR, unidade de 

investigação da Universidade Católica Portuguesa) e do Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço 

e Memória» (CITCEM, unidade de unidade de investigação da FLUP). É Diretora do curso de Mestrado em 

História e Património da FLUP (desde 2015). Interessa-se pelas seguintes áreas: história social (especialmente 

pela da família no período moderno); história do religioso (com um foco particular na história das vivências 

religiosas). 

..:: Organização: 

| Centro Regional do Porto da UCP (Foz) 

| Sala EC 011 

| 18.00h - 20.00h              (entrada livre)           

| Telefone: (+351) 226 196 200 

(extensão 106) 

| E-mail: cehr.porto@porto.ucp.pt    

..:: Local e Horário: 

..:: Contactos: 


