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O Museu Marítimo de Ílhavo, através da subuni-
dade de investigação, CIEMar-Ílhavo, criou em 2012 
o seminário “Desafios do Mar Português”, um fórum 
de discussão de temas de cultura do mar socialmen-
te relevantes, quer pela sua importância histórica, 
quer pela sua atualidade. Esta iniciativa visa con-
tribuir para a construção cívica de uma cultura ma-
rítima, tarefa que propomos em articulação com os 
nossos parceiros institucionais e com a comunidade 
de público do Museu.

A III edição do seminário Desafios do Mar Portu-
guês é dedicada ao tema “A praia: fronteira com o 
mar”.

Habitando um território de fronteira física entre 
o meio marítimo e o terreste, a praia tem alimentado 
dicotomias que habitam o nosso imaginário históri-
co e cultural; entre quem parte e quem fica, entre o 
trabalho e o lazer, o desenvolvimento e a natureza, a 
inspiração e o drama. Apesar da transformação que 
tem sofrido, a praia não deixará de ser o lugar de 
ligação da terra com o mar e do homem com a natu-
reza. É a praia, como facto social total, que queremos 
ver discutida, na sua dimensão científica, estratégi-
ca e muito atual. 

INSCREVA-SE E PARTICIPE!



Programa
21 de outubro - terça-feira

09h00 Sessão de abertura

Fernando Fidalgo Caçoilo, Presidente da 
Câmara Municipal de Ílhavo

09h30 CONFERÊNCIA DE ABERTURA

Cultures of the coastline: a 
comparative approach
John Mack (The Sainsbury Institute for 
Art - School of Art History and World Art 
Studies, Norwich)

10h00 PAINEL I - Conhecimento e Cultura

O litoral como interface entre o Ar, Terra e o Mar: 
Complexidades e fragilidades
Maria da Assunção Araújo (Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto)

As dinâmicas dos ambientes costeiros e os riscos 
naturais
Cristina Bernardes (CESAM – Universidade de Aveiro)

pausa para café

Praias e aproximações ao litoral 
Inês Amorim (CITCEM - Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto)

Mudanças na sociedade e nos grupos litorais 
Pedro Prista (ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa)

A praia na pintura e na literatura portuguesa 
Margarida Magalhães Ramalho (Instituto de 
História Contemporânea)

A praia no turismo e no cinema 
Sofia Sampaio (Centro em Rede de Investigação em 
Antropologia (CRIA) / ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa)

debate

14h30 PAINEL II - A praia hoje e no futuro

Mudanças Climáticas, Costeiras e Sociais
Luísa Schmidt (Instituto de Ciências Sociais)

Planeamento Territorial e Ambiente em contextos 
estuarinos 
Teresa Fidélis (CESAM – Universidade de Aveiro)

Dinâmicas de lazer no Litoral Alentejano 
António Martins Quaresma (CIDEHUS – Universidade 
de Évora)

debate

pausa para café

16h00 PAINEL III - Estratégias de intervenção em 
zonas costeiras

As mudanças nas praias da região de Aveiro
Vasco Ramalheira (Associação de Surf de Aveiro)

A aposta na massificação vs o turismo sustentável 
Pedro Machado (Turismo do Centro de Portugal)

Política litoral e o Mar
Paulo Lemos (Secretário de Estado do Ambiente)

debate

encerramento

INSCRIÇÕES | ciemar.mmi@cm-ilhavo.pt com os seguintes dados: nome, profissão, instituição e contactos
Inscrições abertas até 19 de outubro de 2014


