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..:: 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.
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