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Direcção Geral da Administração Educativa Verificou-se que não existiam elementos sistematicamente organizados e
tratados que pudessem fornecer um panorama rigoroso sobre a história e o enquadramento da Literatura Comparada em
Portugal, a sua balizagem temporal, quantitativa e qualitativa, bem como as específicas áreas de interesse comparatista
no nosso país ou as dimensões e a expressão que tiveram.

Assim, pareceu ter toda a pertinência proceder, de forma o mais possível completa e aprofundada, ao levantamento e
classificação dos registos com interesse para a comparatística em Portugal, por forma não só a permitir uma correcta visão
histórica da dimensão deste campo de estudos entre nós mas ainda a fazer com que passassem a estar disponíveis os
http://cecbase.comparatistas.edu.pt
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elementos bibliográficos indispensáveis a qualquer investigação na área. O projecto CECBase pretende, justamente,
dar resposta a esta solicitação, que todos os comparatistas entendem ser de prossecução urgente e útil.

O levantamento dos registos foi iniciado em 2000, contando-se neste momento {totregistos} entradas, devidamente
classificadas. O projecto tem encontrado apoio junto das entidades supramencionadas, o que tem permitido um
incremento significativo da investigação ao longo dos últimos anos.

Através da CECBase é possível a consulta online dos dados. O acesso à CECBase é disponibilizado no site do Centro
de Estudos Comparatistas e ainda no catálogo de pesquisa da Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.
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