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12 DE MARÇO | TERÇA-FEIRA

Salão Nobre doS PaçoS do CoNCelho 
de PoNta delgada

19h00   AbERTuRA OFIcIAl

INterveNção do PreSIdeNte da ComISSão orgaNIzadora do CoNgreSSo

cOnFERêncIA DE AbERTuRA
 Alexandre Fernandes (brasil) museum of tomorrow International, motI Foundation

 título: o amanhã dos museus: Como ultrapassar os limites do local e as fronteiras do 
global.

AssInATuRA DE PROTOcOlOs E lAnÇAMEnTOs DE lIvROs
•	 	Antropología en Iberoamérica: Diálogo Intercultural, Religiosidades Populares, Música 

y Migraciones. (CIaI2017 - Chile)
 Ángel b. espina barrio, luiz Nilton Corrêa e Jaime roberto montes miranda
  
•	 Dicionário Temático de Antropologia Cultural, editora delta
 Ángel aguirre baztán (espanha)
 

InTERvEnÇãO DO PREsIDEnTE DA câMARA MunIcIPAl DE POnTA DElgADA
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13 DE MARÇO | QuARTA-FEIRA 
AuDITÓRIO I - MusEus

audItórIo da bIblIoteCa PúblICa 
e arquIvo regIoNal de PoNta delgada - bParPd

08h30 >> 09h00   REcEÇãO AOs PARTIcIPAnTEs

09h00 >> 10h00
PAInEl DE cOnFERêncIA  MusEus, gEsTãO E PÚblIcOs 

aPreSeNtação:  susana da conceição Miranda silva Mira leal (Portugal) vice-rei-
tora para a Comunicação, relações externas e Internacionalização da 
universidade dos açores - uac

  Maria beatriz Rocha-Trindade (Portugal) Centro de estudos das migrações e das 
relações Interculturais / CemrI, universidade aberta - uab
título: museus de migrações - Porquê e para quem.

 José carlos gentili (brasil) Conselho Consultivo do museu da língua Portuguesa
 título: museus e Suas gestões: do descaso ao caso do museu da estrada dos Currais, 
goiás.

 
10h00 >> 11h00 

 MEsA 1  MusEu nAcIOnAl “DO RIO DE JAnEIRO”
PreSIdeNte:  clara saraiva (Portugal) Centro de estudos Comparatistas Flul. Pres. da 

associação Portuguesa de antropologia - aPa
 Edgar silva gomes (brasil) universidade Cruzeiro do Sul, NhSC da PuC-SP

título: da Casa ao museu: ensaio Sobre o (des)Caso com o museu Nacional da uFrJ.
 giane Maria de souza (brasil) universidade Federal Santa Catarina - uFSC

 título: as estratégias políticas de celebração da vida e lamentações de morte do mu-
seu Nacional do rio de Janeiro: e o sepultamento das políticas culturais participativas 
no brasil.
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11h00 >> 12h00
 MEsA 2  MusEus E nOvAs MusEOlOgIAs

PreSIdeNte:   susana goulart costa (Portugal) diretora regional de Cultura do governo 
dos açores

 Alexandre Fernandes (brasil) museum of tomorrow International, motI Foundation 
título: museu do amanhã do rio de Janeiro: Case.

 catarina Melo Antunes (açores) museu Carlos machado
título: museu Carlos machado: decentralização, programação e perspetiva de futuro.

  Alejandra saladino (brasil) universidade Federal do estado do rio de Janeiro - uNIrIo
 Eunice batista laroque (brasil) dir. do museu de arqueologia de Itaipu.

 título: museu de arqueologia de Itaipu (maI): desafios do século XXI para um museu e 
suas comunidades.

12h00 >> 14h00 almoço (2 horas).

14h00 >> 15h00
 MEsA 3  PÚblIcOs DO MusEu: EncOnTROs E PERcEPÇÕEs

PreSIdeNte  Artur Teodoro de Matos (Portugal) Centro de humanidades - Cham, das 
universidades Nova de lisboa e dos açores.

  cristina Maria Dalla nora (brasil) Instituto histórico e geográfico de Santa Catarina - IhgSC
título: museus e Seus Públicos: um estudo dos museus em Florianópolis.

  José de Almeida Melo (Portugal) Sinagoga de Ponta delgada
título: Sinagoga de Ponta delgada um museu de reencontros e de regressos.

  Edson busch Machado (brasil) Instituto Internacional Juarez machado
título: quem vier de bicicleta não paga.

15h00 >> 16h00
 MEsA 4  cOMunIDADE, culTuRA E MusEu

PreSIdeNte:  María del carmen Araya Jiménez (Costa rica) Centro de Investigaciones 
antropológicas - CIaN, universidad de Costa rica - uCr.

  nereu do vale Pereira (brasil) ecomuseu do ribeirão da Ilha, IhgSC
 título: o ecomuseu do ribeirão da Ilha: na décima Ilha do arquipélago dos açores uma 
abordagem antropológica.

  geovana Tabachi silva (brasil) universidade estadual do Norte Fluminense - ueNF
título: Passado Presente: memória, Performances e Pertencimentos.

  Maria veirislene lavor sousa (brasil) universidade de Salamanca - uSal
 Daniel valério Martins (brasil) universidade Federal de Paraíba

título: os museus Indígenas e as escolas diferenciadas no estado do Ceará, brasil. 
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16h00 >> 16h30 Café (30 min.).

16h30 >> 17h30
 MEsA 5  InTERAÇÕEs MusEOlÓgIcAs E IDEnTITÁRIAs

PreSIdeNte:  Maria Teresa Pires de Medeiros (Portugal) Faculdade de Ciências Sociais 
e humanas da universidade dos açores - uac

  Alcina cerdeira (Portugal) vereadora da Cultura da Câmara municipal do Fundão
título: o Processo museológico do Fundão (Portugal): a rede de Casas do território.

   Isabela de Fátima Fogaça (brasil) universidade Federal rural do rio de Janeiro - 
uFrrJ
 título: os museus na região turística da baixada verde - brasil: ações de educação 
patrimonial e contribuição para a melhoria da imagem da região.

  Igor Espínola França (Portugal) Câmara municipal da lagoa
 título: exposição e construção identitária - a colecção lítica do museu Carlos machado. 

17h30 >> 18h30
 MEsA 6  PROcEssOs DE MusEAlIZAÇãO

PreSIdeNte: Angel Espina barrio (espanha) universidade de Salamanca - uSal.
   hélio nuno santos soares (Portugal) Serviço dos bens Culturais da diocese de angra

 título: uma proposta museal para o Santuário do Senhor Santo Cristo dos milagres de 
Ponta delgada. 

  José Manuel hidalgo (espanha) Instituto histórico e geográfico de Santa Catarina - IhgSC
 título: musealización del patrimonio arqueológico y turismo cultural en vigo (galicia, 
españa).

  Joana simas (Portugal) Coleção visitável da matriz de lagoa / universidade dos aço-
res - uac
 título: de objetos “esquecidos” a objetos que “falam”: a criação de um espaço muse-
ológico na Igreja matriz de lagoa.

18h30    Fim dos trabalhos. 
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14 DE MARÇO | QuInTA-FEIRA
AuDITÓRIO I - TuRIsMO

audItórIo da bIblIoteCa PúblICa 
e arquIvo regIoNal de PoNta delgada - bParPd

09h00 >> 10h00
 MEsA 7  TuRIsMO E gEsTãO

PreSIdeNte: lélio galdino Rosa (brasil) universidade Federal Fluminense - uFF
  José Manuel Rodríguez Rodríguez (espanha) universidad de Salamanca - uSal

 título: la catalogación y gestión turística del Patrimonio Inmaterial en Castilla y león (españa).
  claudia Adriana hernández suárez (méxico) Instituto de Iberoamérica - universidad 

de Salamanca - uSal
 título: Patrimonio cultural y gestión comunitaria: una propuesta turística para las co-
munidades de la mesa de Cacahuatenco (méxico).

  Federico gerardo Zúñiga bravo (méxico) dirección de etnología y antropología So-
cial-Instituto Nacional de antropología e historia - deaS-INah
 título: gestión turístico-Cultural y Puesta en valor del Patrimonio a través de la ruta 
don vasco, en el estado de michoacán, méxico.

10h00 >> 11h00
 MEsA 8  lITERATuRA E IMAgInÁRIO TuRÍsTIcO

PreSIdeNte:   Maria Tereza de Queiroz Piacentini (brasil) Instituto Cultural euclides da Cunha
  Mário hélio gomes lima (brasil) universidade de Salamanca - uSal/SIaa

título: “viajar, Perder Países” Fernando Pessoa e o turismo.
  Isabelle Martin-Fernandes (Portugal) escola Superior de hotelaria e turismo do estoril

  Maria Mota Almeida (Portugal) escola Superior de hotelaria e turismo do estoril, Ins-
tituto de história Contemporânea FCSh/Nova
título: ‘os olhos deslumbrados’: um conto de branquinho da Fonseca nos 
açores. recurso patrimonial potenciado pela comunidade de prática.

  licínio Tomás (Portugal) Faculdade de Ciências Sociais e humanas da universidade 
dos açores - uac

  Maria Teresa Pires de Medeiros (Portugal) Faculdade de Ciências Sociais e humanas 
da universidade dos açores - uac
 título: a tradição reinventada Numa Cultura globalizada: as práticas turísticas dos 
Seniores perante a nova oferta cultural.
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11h00 >> 12h00
 MEsA 9  TuRIsMO E InTERculTuRAlIDADE

PreSIdeNte:  José Andrade (Portugal) Comissão municipal de toponímia, distinções 
honoríficas e Património Cultural de Ponta delgada

  A. Pablo loarte Mauricio (Peru) universidade de Salamanca - uSal
 título: andean lovers y el Indigenismo místico en la actividad turistica en Cusco-Perú.

  hector Daniel hernandez Flores (méxico) universidad Nacional autónoma de méxico 
- uNam/ universidad de Cantabria - uC
 título: el peregrinaje en busca del turista: Jóvenes rurales ante la movilidad y empleo 
precario.

  António Augusto bonatto barcellos (brasil) universidade de Salamanca - uSal
 título: Possibilidades e Perspectivas do turismo no rio grande do Sul: Promovendo e 
divulgando a cultura e a identidade gaúchas.

12h00 >> 14h00   almoço (2 horas)

14h00 >> 15h00
 MEsA 10  TuRIsMO, ARTEs E RITOs

PreSIdeNte:  Roseli Maria da silva Pereira (brasil) Fundação Cultural de Florianópolis 
Franklin Cascaes/Prefeitura municipal de Florianópolis

  Maria beatriz Tzuc Dzib (méxico) universidad autónoma metropolitana - méxico - uam
 título: mamá linda, Fiesta de la virgen de la Inmaculada Concepción en Izamal, Yuca-
tán. un acercamiento al turismo religioso en Yucatán.

  José luís Abalos Júnior (brasil) universidade Federal do rio grande do Sul - uFrgS
 título: Patrimônios do efêmero: Intervenções artísticas urbanas, museus e turismo em 
contextos lusófonos.

  nancy Patricia Mena Mero (equador) universidad de Salamanca - uSal
título: el ritual de la ayahuasca (Yagé-Natem-Nepi): una oferta turística ecuador.

15h00 >> 16h00
 MEsA 11  TuRIsMO, cOnsuMO E PATRIMOnIAlIZAÇãO

PreSIdeNte:   Ana lúcia coutinho (brasil) Presidente da Fundação Catarinense de Cul-
tura - FCC

  Iñigo gonzález de la Fuente (espanha) universidad de Cantabria - uC
  hernán salas Quintanal (méxico) universidad Nacional autónoma de méxico - uNam

 título: la consumidad (consumunity): un espacio rural turistizado entre el shopping 
center y el residencial cerrado (gated commnunity). el caso de val‘quirico (méxico).
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  carlos Montes Pérez (espanha) universidade de Salamanca- uSal
título: el patrimonio industrial y el turismo en las antiguas comarcas mineras.

  Pedro Miguel salvado (Portugal) museu arqueológico municipal José monteiro, Fundão 
 título: o rei bamba, tempos e Patrimónios: do berço português a itinerário cultural 
ibérico.

16h00 >> 16h30   Café (30 min.)

16h30 >> 17h30
 MEsA 12  MusEOlOgIA sOcIAl

PreSIdeNte:  Maria beatriz Rocha-Trindade (Portugal) Centro de estudos das migra-
ções e das relações Interculturais/ CemrI

  luiz nilton corrêa (brasil) Instituto histórico e geográfico de Santa Catarina - IhgSC
 título: museu de empresa (Corporate museum): musealização e Cultura das organi-
zações.

  Jefferson castro benitez (Colombia) Instituto Ferrini
 título: museo de Curiosidades: el caso de los museos del horror y la muerte en medel-
lín (Colombia).

  lélio galdino Rosa (brasil) universidade Federal Fluminense - uFF
 título: a cerveja como patrimônio cultural e a museologia sobre o tema: museu da 
cerveja de Petrópolis, rio de Janeiro, brasil.

17h30 >> 18h30
 MEsA 13  PATRIMÓnIO E IDEnTIDADE

PreSIdeNte:  Alcina cerdeira (Portugal) vereadora da Cultura da Câmara municipal do 
Fundão.

  Ana lúcia coutinho (brasil) Pres. Fundação Catarinense de Cultura - FCC
 título: registros do Patrimônio Imaterial Catarinense: desafios e perspectivas, na Iden-
tidade e no turismo.

  Donizete Rodrigues (Portugal) universidade da beira Interior - ubI, Centro em rede de 
Investigação em antropologia/universidade Nova de lisboa
título: Património religioso e Identidade no Contexto diaspórico brasileiro.

  creusa Raposo (Portugal) Investigadora Independente
título: Procissões religiosas arrifes - São miguel, açores.

18h30   Fim dos trabalhos. 
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14 DE MARÇO | QuInTA-FEIRA
sAlA II - PATRIMÓnIO

audItórIo da bIblIoteCa PúblICa 
e arquIvo regIoNal de PoNta delgada - bParPd

09h00 >> 10h00
 MEsA 14  PATRIMÓnIO IMATERIAl, TERRITÓRIOs 

  E sAbEREs TRADIcIOnAIs
PreSIdeNte:   Madalena Moniz Faria lobo san-bento (Portugal) diretora da bParPd

  Marcelino da costa Alves Júnior (brasil) universidade de lisboa/ ClePul
  Marcia Jardim Rodrigues (brasil) universidade Federal do amapá

título: do ver-o-Peso ao Igarapé das mulheres nas veredas do regatão. 
  luis Diego chaves-chang (Costa rica) Programa Posgrado en antropología, unversi-

dad de Costa rica - uCr
 título: riesgos en la transmisión de la medicina tradicional Indígena de Cabagra, 
Costa rica.

  Maria conceição lacerda (brasil) Faculdade Panamericana de Ji-Paraná - uNIJIPa
 título: a dança de gujãnej do Povo Indígena zoró: Patrimônio Imaterial da humanidade 
(brasil). 

10h00 >> 11h00
 MEsA 15  PATRIMÓnIO ARQuEOlOgIcO E AnTROPOlOgIA

PreSIdeNte:  Margarida sá nogueira lalanda (Portugal) universidade dos açores - uac.
  Maria Montserrat camacho Angeles (méxico) universidad autónoma del estado de 

hidalgo - uaeh
título: el arte mexicana y Su Cosmovisión.

  Antonieta costa (Portugal) universidade do Porto - u.Porto
título: Patrimónios Ignorados.

  nuno Ribeiro (Portugal) associação Portuguesa de arqueologia - aPIa
 Anabela Joaquinito (Portugal) associação Portuguesa de arqueologia - aPIa

 título: estudo arqueológico e antropológico (Preliminar) das estruturas piramidais da 
ilha do Pico (açores).
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11h00 >> 12h00
 MEsA 16  PREsERvAÇãO, ETnOgRAFIA E InTERculTuRAlIDADE

PreSIdeNte: Rui Faria silva (Portugal) associação dos emigrantes açorianos - aea
  Rosana Andrade Dias do nascimento (brasil) departamento de expressão gráfica - 

CCe/uFSC
 título: ações de preservação das informações do acervo do Nea (Núcleo de estudos 
açorianos).

  Alfredo soares cabral Junior (brasil). Pesquisador Independente
 título: a imigração açoriana para as fazendas de café paulistas. um estudo sobre São 
João da boa vista/SP.

  bojing Wu (China) universidade de Salamanca - uSal
 título: aspectos Culturales de la Comunidad de China en Perú: la fiesta del año nuevo 
chino en una perspectiva comparada. 

12h00 >> 14h00   almoço (2 horas)

14h00 >> 15h00
 MEsA 17  nOvAs AbORDAgEns DO PATRIMÓnIO

PreSIdeNte: lina Rosa barriento Pacheco (Chile) universidad de la Serena - ulS 
  María del carmen Araya Jiménez (Costa rica) Centro de Investigaciones antropoló-

gicas - CIaN, universidad de Costa rica - uCr
 título: las ventas ambulantes como patrimonio de la humanidad. Creación de un ar-
chivo mundial con fuentes escritas, documentales e imágenes.

  luana do carmo Araujo de Oliveira (brasil) universidade de Salamanca - uSal
título: agricultura urbana: Patrimônio sociobiocultural das cidades.

  Tatiana Méndez bernaldez y Mejía (méxico) benemérita universidad autónoma de 
Puebla - buaP, escuela Nacional de antropología e historia - eNah
título: análisis semiótico de la iconografía textil Nahua.

15h00 >> 16h00
 MEsA 18  PATRIMÓnIO E A cOnsTRuÇãO DA IDEnTIDADE

PreSIdeNte:  Euler Davi de siqueira (brasil) universidade Federal rural do rio de Ja-
neiro - uFrrJ

  sérgio Rezendes (Portugal) Instituto de história Contemporânea - universidade Nova de lisboa
 título: a Crise nas Freguesias rurais durante a II guerra mundial: os açorianos e o 
património edificado durante o estado Novo. 
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  chrys chrystello (Portugal) associação Internacional dos Colóquios da lusofonia - aICl
 título: a aICl na defesa da língua e cultura como valores patrimoniais: um povo que 
não respeita sua história ruma ao olvido.

  Francisco do vale Pereira (brasil) Núcleo de estudos açorianos - Nea/uFSC
título: Nea/uFSC e as ações com as comunidades litorâneas de Santa Catarina.

16h00 >> 16h30   Café (30 min.)

16h30 >> 17h30
 MEsA 19  POlÍTIcAs DO PATRIMÓnIO E EDucAÇãO

PreSIdeNte:  Maria Mota Almeida (Portugal) escola Superior de hotelaria e turismo do 
estoril, Instituto de história Contemporânea FCSh/Nova

  Andrea borelli (brasil) universidade Cruzeiro do Sul - unicsul
 título: mapeando o patrimônio cultural brasileiro: considerações sobre a construção de 
um projeto de pesquisa discente em cursos na modalidade ead.

  sofia d’Almeida da costa Macedo Magrinho (Portugal) Instituto universitário de lis-
boa - ISCte-Iul, CIeS-Iul

  Maria João vaz (Portugal) Instituto universitário de lisboa - ISCte-Iul, CIeS-Iul
título: Património Cultural, inovação e investigação científica no século XXI.

 luiz henrique sormani barbugiani (brasil) universidad de Salamanca - uSal
 título: a educação em antropologia: perspectivas contemporâneas.

17h30 >> 18h30
 MEsA 20  PATRIMÓnIO IMATERIAl, ETnOgRAFIA E IDEnTIDADE

PreSIdeNte: lélia Pereira nunes (brasil) universidade da madeira - uma
  Elizabeth Manjarrés Ramos (venezuela) universidad de Salamanca - uSal

 título: de Ida y de vuelta: relatos de la diáspora de jubilados españoles retornados de 
venezuela.

  Mário Moura (Portugal) Câmara municipal da ribeira grande
título: o chá do brasil e dos açores e macau

  Arlete Assumpção Monteiro (brasil) Pontifícia universidade Católica de São Paulo - 
PuC-SP e Ceru-uSP
título: religião e imigração. o bairro do brás em São Paulo, brasil.
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18h50   FIm doS trabalhoS

20h30   APREsEnTAÇãO DE lIvROs
nÚclEO DE ARTE sAcRA DO MusEu cARlOs MAchADO 
(IgREJA DO cOlégIO JEsuÍTA DE POnTA DElgADA)
 
•	 Museu e Comunidade e Outros Textos (Prefácio de luís raposo, Pres. ICom europa).
  antónio Salvado
 
•	 A Colheita da Prova Testemunhal em Juízo no Brasil: Uma visão antropológica. 
  luiz henrique Sormani barbugiani 
 
•	  Museus e Suas Gestões: Do descaso ao caso do Museu da Estrada Real dos Currais 

(goiás - brasil).
 José Carlos gentili
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15 DE MARÇO | sEXTA-FEIRA
AuDITÓRIO I - PATRIMÓnIO

audItórIo da bIblIoteCa PúblICa 
e arquIvo regIoNal de PoNta delgada - bParPd

9h00 >> 10h00
PAInEl DE cOnFERêncIA  TuRIsMO E PATRIMÓnIO

aPreSeNtação  Izaskun Álvarez cuartero (espanha) vice-reitora de docência e 
avaliação de qualidade da universidade de Salamanca

  Ángel Aguirre baztán (espanha) universidad de barcelona - ub
título: turismo Y migración: Flujos Nómadas en la Sociedad globalizada. 

  Artur Teodoro de Matos (Portugal) Centro de humanidades - Cham, das universida-
des Nova de lisboa e dos açores
título: um património desconhecido: os testamentos da ilha de S. Jorge(1518-1644).

10h00 >> 11h00
 MEsA 21  PATRIMÓnIO E lITERATuRA

PreSIdeNte:  gilberta Pavão nunes Rocha (Portugal) universidade dos açores - uac.
  lélia Pereira nunes (brasil) universidade da madeira - uma

título: quando a literatura é Patrimônio Cultural?
  santos narciso (Portugal) Jornal Correio dos açores

título: o Património literário de daniel de Sá.
  Manuel urbano bettencourt (Portugal) universidade dos açores - uac

título: um viajante do século XX: raul brandão à descoberta dos açores.

11h00 >> 12h00
 MEsA 22  cOnsTRuÇÕEs IDEnTIDADEs E PATRIMÓnIO

PreSIdeNte:  hernán salas Quintanal (méxico) universidad Nacional autónoma de mé-
xico - uNam

  clara saraiva (Portugal) associação Portuguesa de antropologia - aPa
 título: a magia de Sintra: liberdade religiosa e Património, entre antas Pré-históricas 
e rituais afro-brasileiros.

  Alzira silva (Portugal) universidade de lisboa - ulisboa
título: açorianeidade: Identidade e Comunidade.
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  giselle chang. vargas (Costa rica) escuela de antropología, universidad de Costa 
rica - uCr
 título: Percepción de la población acerca de la tradición del boyeo, declarada Patrimo-
nio Intangible de la humanidad.

12h00 >> 14h00   almoço (2 horas).

14h00 >> 15h00
 MEsA 23  AnTROPOlOgIA, bIOgRAFIA E ETnOhIsTÓRIA

PreSIdeNte: Ángel Aguirre baztán (espanha) universidade de barcelona - ub
  carlos Aldemir Farias da silva (brasil) universidade Federal do Pará - uFPa

título: Joseph Campbell: o maestro dos mitos.
  Pablo gonzález velasco (espanha) universidade de Salamanca - uSal

 título: a hispanotropicologia de gilberto Freyre. 50 anos da visita à universidade de Salamanca.
  Francisca Freyre Monteiro (Cabo verde) universidade de Cabo verde - uniCv

título: história de vida como Património pessoal.

15h00 >> 16h00
 MEsA 24  PATRIMÓnIO IMATERIAl: 

  IDEnTIDADE E RElIgIOsIDADE
PreSIdeNte:  José carlos gentili (brasil) Conselho Consultivo do museu da língua Por-

tuguesa
  Maria Adelaide neto salvado (Portugal) Conselho diretor da Sociedade amigos do 

museu de Francisco tavares Proença Júnior. Castelo branco
 título: o Culto do espírito Santo em monsanto da beira (Portugal): tradição e património.

  Mário viana (Portugal) universidade dos açores - uac
 título: entre memória e património: algumas notas sobre comunitarismo camponês e 
aldeias históricas.

  Francisco Javier Rodríguez Pérez (espanha) universidad de valladolid - uva
título: la Significación del monasterio de guadalupe de españa en latinoamerica.

16h00 >> 16h30   Café (30 min.).
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16h30 >> 17h30
 MEsA 25  PATRIMÓnIO IMATERIAl E IDEnTIDADE

 PreSIdeNte:  Maria João vaz (Portugal) Instituto universitário de lisboa (ISCte-
Iul),CIeS-Iul

  Elis Regina barbosa Ángelo (brasil) universidade Federal rural do rio de Janeiro - 
uFrrJ

  Euler Davi de siqueira (brasil) universidade Federal rural do rio de Janeiro - uFrrJ
 título: Patrimônio da Imigração em São Paulo: os açorianos e seus saberes, fazeres, 
símbolos, tradições e memórias.

  lina Rosa barriento Pacheco (Chile) universidad de la Serena - ulS
título: ruta Sonoro-musical mariana del Norte de Chile: turismo y devoción.

  Rui de sousa Martins (Portugal) universidade dos açores - uac
título: os botes baleeiros açorianos: um património naval atlântico. 

17h30 >> 18h00
cOnFERêncIA DE EncERRAMEnTO  

aPreSeNtação:   luiz nilton corrêa (brasil) Instituto histórico e geográfico de Santa 
Catarina - IhgSC

  Angel Espina barrio (espanha) universidade de Salamanca - uSal
 título: Fiestas religiosas vs. Fiestas Profanas: convivencia o enfrentamiento (el caso 
del ciclo festivo de Fundao). (Portugal).

18h00 >> 18h30
MEsA DE EncERRAMEnTO  lAnÇAMEnTO cIAI2020
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