
Divulgação da Associação Bento de Jesus Caraça1 
No dia 10 de Dezembro, às 15 horas, na Padaria do Povo, na Rua Luis Derouet, 

20 A, em Lisboa, realizou-se uma sessão pública para divulgar a acção que a 
Associação Bento de Jesus Caraça se propõe realizar durante 2019.  

O Professor Bento de Jesus Caraça (1901-1947) foi uma das mais importantes 
personalidades portuguesas do século XX, com um trabalho ímpar nos planos cívico, 
cultural, social e científico, desenvolvido nas condições difíceis da ditadura do chamado 
Estado Novo.  

 A Associação foi constituída com a finalidade de dar a conhecer a obra desta 
figura ímpar da nossa história em todas as suas facetas e promover a discussão em torno 
das suas ideias, nomeadamente entre as gerações que não conhecem o seu pensamento e 
obra. Nesse sentido a Associação pretende promover o que Bento Caraça denominou a 
cultura integral, num dos seus mais distintos textos, “A Cultura Integral do Indivíduo- 
Problema Central no nosso tempo”.  

Haverá lugar a todo um conjunto de acções que irão desde a divulgação das 
ciências, das humanidades e das artes nas suas diversas expressões, ao apoio à edição de 
publicações e à organização de congressos, seminários, colóquios, conferências, debates 
e exposições. 

Não esquecemos o muito trabalho que já foi feito no passado sobre o Professor 
Bento de Jesus Caraça, mas pensamos que há ainda muito a fazer. Por isso achamos que 
é necessário, por um lado, continuar o trabalho do passado, nalguns pontos dando-lhe 
um cunho um pouco mais abrangente, e explorando outros que ainda não foram 
analisados, e, por outro, sentimos ser nossa obrigação salientar a actualidade dos valores 
que orientaram a vida de Bento de Jesus Caraça de um modo que seja motivante para as 
novas gerações.  

Queremos uma associação que seja interveniente na sociedade portuguesa. 
 
Organizamos este primeiro ano de actividades em torno de quatro objectivos:  

1. Organização de uma discussão profunda sobre o actual sistema educativo e a 
apresentação das ideias gerais para a sua renovação. 

2. Colóquio em Coimbra com o tema “A cultura Integral do Indivíduo à luz dos 
desafios actuais da sociedade” na Primavera de 2019 

3. Um segundo Colóquio no Outono de 2019, com o tema  “O Projecto da 
Biblioteca Cosmos: impacto na sociedade do seu tempo e sua actualidade hoje”. 

4. Publicação de uma fotobiografia do professor Bento de Jesus Caraça. 

Aquilo que propomos é inegavelmente um projeto colectivo, que diz respeito à 
memória cívica, cultural e científica do nosso país, corporizada aqui por uma das figuras 
mais importantes e emblemáticas da cultura portuguesa do século XX  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informação pode ser obtida no site www.associacaobentodejesuscaraca.pt, podendo        
aí fazer-se a inscrição na Associação. 

 

A Direcção da ABJC 

																																																													
1 Notamos que não utilizamos a nova reforma ortográfica 


