COLÓQUIO
‘0 TURISMO NA VALORIZAÇÃO DO HOMEM - Uma abordagem transdisciplinar’
(comemorativo do ano internacional do turismo)
23 de Novembro de 2017
Auditório Adriano Moreira

No ano Internacional do Turismo Sustentável, declarado pela ONU, para 2017, a
interpretação de movimentos populacionais, das deslocações de pequenos grupos de
pessoas para determinadas zonas do Globo, ou apenas a análise conseguida por
investigadores isolados sobre fenómenos culturais localizados, constituem, à luz das
Ciências Sociais, importante contributo para a compreensão das potencialidades do
turismo e suas consequências.
A observação participante, conjugada com a descrição de usos e costumes dos povos
em análise, na perspectiva etnográfica, são valiosa fonte de informação que, aliada à
investigação arqueológica e histórica, proporcionam um conhecimento generalizado
dos fenómenos da aculturação, patentes igualmente na indústria, na produção
artística e literária e na acção patrimonial, para citarmos apenas estes âmbitos de
actividade humana.
Assim, a Secção de Etnografia, em colaboração com as Secções de Arqueologia, Artes e
Literatura, Estudos do Património, e de Turismo, decidiram organizar um encontro
conjunto para apresentação de comunicações, de forma a assinalar a pretendida
comemoração.
***
PROGRAMA
14h30 – Abertura dos trabalhos
14h45 - Turismo enogastronómico e sustentabilidade – do conhecimento global ao
local - Ana Pereira Neto (ISEC / SGL)
15h00 - Turismo, comunidades e interesses: Um olhar crítico sobre as incursões às
paisagens ¡SAN da Namíbia - Sónia Frias (ISCSP / SGL)
15h15 - Actores, lugares e novos desafios do turismo em Lisboa - Filipa Fernandes
(ISCSP)
15h30 - O Turismo no Ex-Libris – Transmemória de novas visões - Vitor Escudero
(ANBA / ISCSP / APEL / SGL)

15h45 - Arqueologia e turismo nas artes e nas letras: um breve olhar (sécs. XVIII-XIX)
- Ana Cristina Martins (FCT / IHC-CEHFCi-UÉ-FCSH-UNL / SGL)
16h00 - Algumas das antigas aquisições espirituais e artísticas do povo russo. Um
olhar etnográfico - Maria Helena Correia Samouco (SGL)
16h15 - Para uma iconografia de género: viagens e turismo - as mulheres no século
XIX - Maria João Pereira Neto (FAUL / SGL)
16h30 – Debate e encerramento dos trabalhos

Estará patente, nas vitrinas do 4.º andar, uma mostra bibliográfica alusiva à temática
do Colóquio, organizada pela biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa.
***

