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Ensaio aplicado ao Espaço Florestal de Monsanto, Lisboa

Ricardo M. Mendes Nogueira

2018
A produção dos lugares da memória pelo fenomeno turismo: a mercantilização da cultura no museu imperial de
Petrópolis (RJ)

Ana Paula Araújo

2043 Geocaching: novas experiências territoriais e perceções do rural João Luís Fernandes

2044
O turismo como argumento para o desenvolvimento – o Concelho de Baião entre a profusão do património natural e a
espessura das actividades humanas

Rui Paes Mendes

2060
Incidencia del turismo en las pautas de movilidad interurbana en el camp de Tarragona: una aproximación a partir de los
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Aaron Gutierrez

2062 Geocaching, pessoas em rede numa realidade aumentada Frederica Claro de Armada
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2139 Memória, lazer e cotidiano na cidade de Vitória da Conquista/BA: o caso do parque ambiental Lagoa das Bateias Milton Leandro Santos Leituga
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Festas populares de Santo António e São João em Portugal e no Brasil: uma leitura geográfica a partir dos casos de
Lisboa, Caruaru e Mossoró

Dulce Pimentel

2223 Slow tourism como estrategia de desarrollo de los espacios turísticos de interior Dolores Sánchez Aguilera
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1426 El turismo de salud en el Archipiélago Canario: Una antigua tipología que retoma importancia en el presente Alejandro González Morales
1427 Territorio y estrategias de ordenación turística en las Islas Canarias. Una perspectiva geográfica e histórica Antonio Ramón Ojeda
1598 Turismo e comunidade local: as interfaces do Bairro Praia de Iracema Rosiane Pereira freitas


