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«Europa-Probleme», Simplississimus, 1933

R E L I G I Ã O,
MEMÓRIA
E IDENTIDADE
NA EUROPA

. Comunidade, conflito e identidade - entre o universal e o particular
. Património religioso e transmissão cultural - preservar e recriar
. A Europa como cultura - literatura, tradução e memória
. Testemunhos de uma Europa viva

UNIVERSIDADADE CATÓLICA PORTUGUESA
Lisboa | Sala Exposições | Edifício Biblioteca Universitária João Paulo II

Em parceria com:

PROGRAMA
09.30 - Abertura:
Vera Jardim
No «Ano Europeu do Património
Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa
Cultural», o Instituto de Estudos de
Alfredo Teixeira
Religião pretende convidar para uma
Diretor do Instituto de Estudos de Religião
11h30
reflexão sobre o papel da religião e da
memória na Europa, com um particularPainel: Património
religioso e
interesse pelos debates sobre a
transmissão
Presidente
da momento
identidade e a cultura.
Num
09.45 - Painel: «Comunidade, conflito e
cultural
identidade - entre o universal e o particular»
Comissão
da
em que as questões
religiosas
Teresa Bartolomei (CITER), Mónica Dias (IEP),
Liberdade
Religiosa
ocupam, de muitos
modos,
a agenda
Inês Granja (FD - UCP Porto)
pública, urge reconhecer o lugar da
11.10
Moderador: Jorge Wemans (Jornalista)
memória religiosa nos processos de
Pausa
transmissão cultural (preservação e
recriação) e na construção das
11.30 - Painel: «Património religioso e
identidades (diferença e diálogo). Em
transmissão cultural - preservar e recriar»
muitos momentos, religião e memória
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (EA),
enredaram-se no conflito. É que a
António Camões Gouveia (CEHR), Juan Ambrosio (FT)
11h10
memória não se pode reduzir a uma
Moderador: António Marujo (Jornalista)
13.00
raiz única, a uma só «língua». Trata-se
Pausa Pausa
sempre de uma memória de memórias
– por isso, necessitamos da
14.30 - Painel: «A Europa como cultura «tradução». Mas, sublinhe-se, a
literatura, tradução e memória»
memória não é um fóssil, dialoga com
Peter Hanenberg (FCH), Alexandra Lopes (FCH), José
o esquecimento e com a invenção.
Carlos Miranda (FFCS)
Ouvimos hoje, ainda, o eco das
Moderadora: Maria da Glória Garcia
16.00
TeresaHalbwachs
Bartolomei (CITER)
palavras de Maurice
(ex- Reitora da UCP)
Pausa
Mónica
Dias
(IEP)
(1877-1945): aquilo que
reconhecemos
como
património
Inês
Granja
(FD - UCP Porto)
16.20 - Painel: Mesa redonda:
depende das construções sociais do
«Testemunhos de uma Europa viva»
presente. É sobre estas tensões que
Cristina Caldeira (UNL - UE), Guilherme d`Oliveira Martins
refletimos no colóquio «Religião,
(FCG/CNC), Henrique Burnay (IEP/EUPPORTUNITY),
Margarida Marques (AR)
memória e identidade na Europa»,
abrindo perspetivas para o património
Moderador: José Conde Rodrigues (ISCTE/CPME)
do futuro.
17.45 - Encerramento

