
 
 

 

 

Conferência Internacional das Cidades-Santuário 

 
 

“Experiências, Lugares e Redes  

de Turismo Religioso e Peregrinação na Europa” 

 
Fátima - 7 de março de 2019  

 

 

Apresentação  

As cidades santuário e os lugares sagrados, em geral, como destinos de fluxos humanos de 

motivação religiosa – peregrinação e turismo religioso – fazem parte do património da Europa. 

Trata-se de uma realidade que é importante proteger e valorizar, projetando todo um 

conhecimento adquirido e uma cultura enraizada, que o fenómeno da laicização presente em 

muitos países europeus não põe em causa. 

O turismo religioso aparece no contexto de alterações dos padrões de comportamento religioso 

que afetam as sociedades ocidentais desde há algum tempo. Assiste-se atualmente a uma 

secularização das nossas sociedades. Assim, a peregrinação como prática religiosa vai perdendo 

ou reconfigurando o seu papel e o turismo religioso vai aumentando, dando lugar a um 

segmento de mercado cada vez mais exigente. 

O mercado do turismo religioso e da peregrinação aparece na atualidade muito mais 

segmentado e com um crescimento digno de nota. Quem investiga nesta área dá-se conta do 

aparecimento de nichos. Estas viagens são para todas as idades, incluem variadas motivações 

(que não apenas as especificamente religiosas) e abrangem visitantes provenientes do espaço 

urbano e do rural, numa considerável diversidade de escalas. 

 

 



Objetivos 

1. Reflexão e debate sobre as características comuns e dos fatores de diferenciação das 

várias cidades-santuário envolvidas; 

2. Contribuição para uma gestão mais sustentável dos recursos dos lugares em causa; 

3. Promoção de um acolhimento mais inclusivo nas cidades recetoras destes fluxos; 

4. Apresentação dos principais desafios e oportunidades para o turismo religioso e a 

peregrinação na Europa, repensando-os numa ótica prospetiva. 

5. Criação de uma rede científica interdisciplinar com plataformas (virtuais e físicas) de 

investigação colaborativa. 

 

PROGRAMA  
 

08:00 – Receção aos participantes 

09:00 – Sessão de abertura 

09h45 – Apresentação do Destino Convidado – Israel  

 

10:45 - 11:45  –  Painel A | Destinos de Peregrinação e Turismo Religioso: fatores 

de (re)valorização  

 

Moderador: Alexandre Pereira |Vice-Presidente da ACISO (Portugal)  

Oradores (20-25 minutos cada):  

• Andrew Agius Muscat | Fundação Turismo do Mediterrâneo (Malta)  

• Silvia Aulet Serrallonga| University de Girona (Espanha) 

Debate: 15 minutos 

11:45-12:45 – Painel B | Desafios da dimensão experiencial – perfis, motivações e 

comportamentos dos visitantes dos santuários  

 

Moderador: Rui Costa | Universidade de Aveiro (Portugal) 

Oradores (20-25 minutos cada): 

 

• Jaime Ruiz  | Presidente da Red de Destinos y Caminos Espirituales (Espanha) 

• Sílvia de Ascaniis | Università della Svizzera Italiana - USI, Lugano (Itália)  

• José António Folgado | Universidade da Extremadura (Espanha)  

Debate: 15 minutos 

12:45 – Almoço 

 

 

 

  



14:30-15h30 – Painel C | Redes e organizações de apoio à peregrinação e ao 

turismo religioso – pontes para o intercâmbio cultural e intergeracional  

 

Moderador: Margarida Franca | Investigadora Colaboradora do CEGOT - Centro de 

Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Coimbra 

(Portugal); Investigadora Colaboradora do CITER - Centro de Investigação em 

Teologia e Estudos da Religião, Universidade Católica Portuguesa (Portugal)  

 Oradores (20-25 minutos cada):  

• Júlia Lourenço | Universidade do Minho (Portugal)  

• Tomasz Duda|Universidade de Szczecin (Polónia) 

 

Debate: 15 minutos 

15:30-16:30 – Painel D | Rotas Culturais da Europa - oportunidades e desafios para 

a competitividade e inovação dos destinos 

 

• Moderador: Nuno Lopes  | COO Chief Operating Officer – IDTOUR - UNIQUE 

SOLUTIONS 

Oradores (20-25 minutos cada):  

• Eleonora Berti | Instituto Europeu das Rotas Culturais (Luxemburgo) 

• Quintin Correas | Rota do Imperador Carlos V – Rota Cultural do Conselho 

da Europa (Espanha) 

• Anna Trono | Via Francigena - Rota Cultural do Conselho da Europa (Itália) 

 

Debate: 15 minutos 

16:30-16:45 – Encerramento e Conclusões 

• Professor Carlos Costa (Universidade de Aveiro) 

 

 

 

Mais informação: www.iwrt.pt  

 

 

 

Organização / Coordenação Científica  
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International Conference of Religious Shrine Cities 

 

“Experiences, Places and Networks of Religious Tourism 

and Pilgrimage in Europe" 

Fátima - March 7th, 2019 

 

Presentation 

Shrine cities and sacred places, in general, as destinations for human flows of religious 

motivation - pilgrimage and religious tourism - are part of Europe's heritage. 

It is a reality that is important to protect and value, projecting an entire acquired knowledge and 

a rooted culture, that the phenomenon of secularization present in many European countries 

do not call into question. 

Religious tourism appears in the context of changing patterns of religious behavior which have 

affected Western societies for some time. 

 There is currently a secularization of our societies. Thus, the pilgrimage as a religious practice, 

is  losing or reconfiguring their role and the religious tourism is increasing, giving rise to an 

increasingly demanding market segment.The market for religious tourism and pilgrimage 

appears much more segmented and this is a fact that should be enlighted. Those who investigate 

in this area are aware of the appearance of niches. These trips are for all ages, they include 

different motivations(other than specifically religious ones) and include visitors from outer 

space urban and rural on a considerable diversity of scales. 

 

 

 



Goals 

1. Reflection and debate on the common characteristics and differentiation factors of 

various shrine-cities involved; 

2. Contribution towards a more sustainable management of the resources of the places 

concerned; 

3. Promotion of a more inclusive reception in the receiving cities of these flows; 

4. Presentation of the main challenges and opportunities for religious tourism and 

pilgrimage in Europe, rethinking them in a prospective perspective. 

5. Creation of an interdisciplinary scientific network with platforms (virtual and physical) 

collaborative research. 

 

PROGRAM 

 

08:00 - Reception of the participants 

09:00 - Opening Session 

09:45 – Presentation of the Invited Destination- Israel 

10:45 - 11h45 - Panel A | Destinations of Pilgrimage and Religious Tourism: factors of  

(r)evaluation 

Moderator: Alexandre Pereira |Vice President of ACISO - Business Association of Ourém-

Fátima (Portugal) 

Speakers (20-25 minutes each):  

• Andrew Agius Muscat | Mediterranean Tourism Foundation (Malta) 

• Silvia Aulet Serrallonga| University de Girona (Spain) 

Debate: 15 minutes 

11:45 – 12:45 - Panel B | Challenges of the experiential dimension - profiles, motivations and 

behavior of visitors to shrines  

Moderator: Rui Costa | University of Aveiro (Portugal) 

Speakers (20-25 minutes each): 

• Jaime Ruiz | President of the Destinations and Spiritual Paths Network 

(Spain) 

• Silvia de Ascaniis | Università della Svizzera Italiana - USI, Lugano (Italy)  

• José António Folgado | University of Extremadura (Spain)  

 

12:45 – Lunch 

 

 



14:30 – 15:30 - Panel C | Networks and organizations supporting pilgrimage and tourism 

religious - bridges for cultural and intergenerational Exchange 

Moderador: Margarida Franca | Researcher Collaborator at CEGOT - Center for the 

Study of Geography and Spatial Planning, University of Coimbra (Portugal); 

Researcher Collaborator at CITER - Center for Research in Theology and Studies of 

Religion, Catholic University (Portugal) 

Speakers (20-25 minutes each): 

• Júlia Lourenço | University of Minho (Portugal)  

• Tomasz Duda | University of Szczecin (Poland) 

 

15:30 – 16:30 - Panel D | Cultural Routes of Europe - opportunities and challenges for the 

competitiveness and innovation of destinations 

• Moderator: Nuno Lopes  | COO Chief Operating Officer – IDTOUR - UNIQUE 

SOLUTIONS 

Speakers (20-25 minutes each):  

• Eleonora Berti | European Institute of Cultural Routes (Luxembourg) 

• Quintin Correas | Emperor Charles V Route – Cultural Route of the Council 

of Europe (Spain) 

• Anna Trono | Via Francigena - Cultural Route of the Council of Europe (Italy) 

 

16:30 – 16:45 - Closing and Conclusions 

• Professor Carlos Costa (University of Aveiro)  

 

More information: www.iwrt.pt  
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