Turismo,
Valorização
Urbano

Educação
e
do Património

O objetivo do ciclo de conferências TURCHAVES é refletir
coletivamente sobre as influências que o turismo exerce sobre
a sociedade e vice-versa. Este ano concentramo-nos na relação
entre o turismo e a revitalização das cidades, mais
concretamente sobre a ligação entre turismo e regeneração
urbana. Esta ligação não tem sido suficientemente tratada em
Portugal e consideramos o turismo de grande importância na
transformação dos espaços urbanos. Com os intervenientes nesta
conferência, queremos debater em que medida o turismo pode
contribuir para a regeneração, renovação e revitalização
urbana (ex. centros históricos).
Dinâmica
Os alunos do 3º ano da licenciatura em turismo constituirão o
staff de acolhimento aos oradores e assistentes.
Investigadores do CETRAD que participam no projeto PET e estão
ligados à formação em turismo lidarão 2 debates estruturados
em redor das intervenções de especialistas académicos e da
participação do público. As intervenções serão gravadas
audiovisualmente e nelas colaborarão os alunos da licenciatura
em turismo do Polo da UTAD em Chaves.
PROGRAMA
Manhã
Abertura oficial (09:00-09:45)
Magnífico Reitor da UTAD
Representantes da direção do CETRAD
Representante da Direção do Curso de Turismo
Representante da Câmara Municipal de Chaves
1º Tema: Regeneração urbana e turismo (10:00-12:30)
• Prof. Dr. Paulo Castro Seixas (Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas)

• Prof. Dr. José Maria Eguileta (Gabinete de Arqueologia –
Concelho de Ourense – Galiza)
• Prof. Dr. Eduardo Gonçalves (Instituto Superior da Maia –
CEDTUR – CETRAD)
Moderador: Dr. Varico Pereira (ISMAI – CEDTUR – CETRAD)
12:30 Pausa para almoço, com base em produtos locais
(12:30-14:00)
Tarde
2º Tema: Turismo, educação e valorização do património urbano
(14:00-17:00)
• Prof. Dr. Rubén Lois González (Universidade de Santiago de
Compostela)
• Prof.a Dr.a Cristina Sánchez-Carretero (CSIC – INCIPITInstituto de Ciências do Património – Santiago de Compostela)
• Prof. Dr. Álvaro Domingues (Universidade do Porto)
• Prof.a Dr.a Paula Mota Santos (Universidade Fernando Pessoa)
Moderadora: Prof.a Dr.a Isabel Costa (UTAD – CETRAD)
17:00: Apresentação e discussão do projeto do CETRAD “PET –
ESTUDOS DE MONITORIZAÇÃO DE IMPACTO DA VALORIZAÇÃO DO
PATRIMÓNIO NO TURISMO E NAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DA REGIÃO”
18:00 – Encerramento
Local: Auditório do polo da UTAD em Chaves (Outeiro Seco –
Chaves)
Horário: 9h00 às 17h30
Inscrições – preencher ficha abaixo
Organização
Xerardo Pereiro, Veronique Joukes Lapa, Varico Pereira, Isabel
Costa e Luzia Oca (UTAD – CETRAD) com apoio da equipa técnica
do polo e alunos voluntários.
CETRAD (Centro de Estudos Transdisciplinares para o
Desenvolvimento) (www.cetrad.info)
UTAD – Polo de Chaves
Mais informação
www.cetrad.info
Clara Botelho (claraf@utad.pt);
Xerardo Pereiro (xperez@utad.pt)
Veronique Joukes Lapa (veronika@utad.pt)
APOIOS
PROJETO DO CETRAD

“PET – Estudos de monitorização de impacto da valorização do
património no turismo e nas comunidades educativas da região
de Chaves”
APAP – Associação Portuguesa de Animação e Pedagogia

