Resumo do trabalho
O trabalho original que venceu o prémio nacional Orlando Ribeiro 2004
consistiu na Tese de Doutoramento em Geografia, desenvolvida entre
1996 e 2001 na Universidade de Cork, Irlanda, orientada pelo Prof.
Doutor Patrick O’ Flanagan, e defendida em 2001. Traduzida para
português, foi publicada em livro sem grandes modificações em 2004
pela Fundação Calouste Gulbenkian. O trabalho explora representações e
imaginações geográficas de duas regiões, não só numa tentativa de
compreender o seu espírito de lugar, mas também de discutir as várias
formas como West Cork (Sudoeste da Irlanda) e os Açores (Portugal) têm
sido social e culturalmente construídos. Em larga medida a abordagem
adoptada pode ser designada por iconográfica, pois há uma tentativa de
explorar os significados das representações de lugares e paisagens no
contexto da indústria do turismo, através do exame detalhado de
imagens gráficas e de documentos contextuais que as rodeiam. Os
espaços da World Wide Web são críticos nesta tese e em grande medida,
o que esta tese representa pode ser compreendido como um contributo
para uma Geografia do ciberespaço, particularmente na forma como esta
é construída e nas representações que contém. Houve uma tentativa de
fortalecer as ligações entre os princípios fundamentais da Geografia
cultural contemporânea e o estudo do turismo, participando no debate
acesso da desconstrução de discursos geográficos de forma a explorar
as dinâmicas do poder e o papel de diferentes grupos de interesse na
representação de paisagens dentro da indústria do turismo. Tentei
também
desenvolver
e
fornecer
novas
metodologias
de
conduzir
investigação qualitativa usando comunicação mediada por computador.
Por último, procurei demonstrar que o ciberespaço é um terreno
crescentemente importante para a investigação geográfica, onde o
conhecimento geográfico é produzido de formas significativas.
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