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PPrreessss--RReelleeaassee    

 
 

 

TURISMO DO DESCONHECIDO EM ANÁLISE NA UTAD 

 

 

Realiza-se na próxima sexta-feira, dia 5 de junho de 2015, na sala 3.18 do Complexo 

Pedagógico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma palestra dedicada ao turismo do 

desconhecido, cuja organização está a cargo do DLAC (Departamento de Letras, Artes e 

Comunicação) e das turmas de mestrado em Línguas Estrangeiras Aplicadas e Ciências da Cultura.  

Do programa, regista-se a realização de uma mesa redonda com a presença de David 

Teixeira, Vice-presidente da Câmara Municipal de Montalegre, e de Carlos Peixeira Marques, 

Professor e Investigador da Utad, que irão falar sobre os lugares menos conhecidos do turismo 

português e sobre as emoções que estes provocam nos turistas que os frequentam.  

A fechar a manhã, haverá a apresentação de uma exposição de fotografia com imagens 

captadas pelos alunos das turmas referenciadas.  

À tarde, o evento continua com um roteiro fotográfico pela zona das Pedras Salgadas e com 

a realização de um sunset gastronómico nessa região.  

Para outras informações, segue em anexo o press-kit e o programa do evento. 

 

 

Para contacto:  

 

Orquídea Ribeiro  

DLAC/UTAD 

962566550 

Daniela Fonseca 

DLAC/UTAD 

964947983 
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NNoottaa  bbiiooggrrááffiiccaa  ddooss  oorraaddoorreess  

 

 

 

David José Varela Teixeira assumiu funções de 

vice-presidente na Câmara Municipal de 

Montalegre, pelo Partido Socialista (PS), a 19 de 

Outubro de 2013. Licenciado em Ciências 

Humanas e Religiosas, pela Universidade 

Católica do Porto, complementou a sua formação 

com um Master em Turismo e Gestão Hoteleira 

no ISCET - Porto. Em 2006 concluiu o mestrado 

em “Património e Turismo”, pela Universidade do 

Minho.  

Dedicado ao associativismo local desde a 

juventude, esteve na génese da primeira 

empresa de animação turística de Montalegre – 

Naturbarroso.  

Em 1992, ingressou nos Bombeiros Voluntários 

de Montalegre e, anos depois, assumiu o cargo de comandante da corporação. No ano de 2003 

iniciou o projeto do Ecomuseu de Barroso, associação ao serviço do desenvolvimento local, da qual 

foi presidente durante uma década. Diretor da ADRAT desde 2011, exerce ainda funções de formador 

de diversas áreas na âmbito da Proteção Civil. Ao seu percurso está associada a organização de 

eventos de grande escala, como a Sexta 13 – Noite das Bruxas, o Campeonato do Mundo de 

Rallycross, a Feira do Fumeiro e Presunto de Barroso e o Campeonato do Mundo de Parapente. 

 

 

 



Press-kit, 5 de junho de 2015  

 

 

 

 

 

Carlos Duarte Coelho Peixeira Marques 

nasceu em Carregal do Sal, em 1967, 

licenciou-se na Universidade Nova de Lisboa, 

em “Sociologia”, em 1988, é mestre em 

“Gestão e Administração de Empresas”, pela 

Universidade Católica Portuguesa, desde 

1996, e finalizou o seu doutoramento em 

“Gestão”, pela Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, no ano de 2009.  

É docente da UTAD desde 1996, sendo, 

atualmente, o Presidente do Conselho 

Pedagógico da Escola de Ciências Humanas 

e Sociais.  

Em termos de investigação, tem dedicado grande parte do seu tempo e saber às áreas do Marketing, 

do Turismo e do Douro, daí resultando uma vasta bibliografia, publicada em vários livros e revistas de 

âmbito nacional e internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unl.pt/
http://www.ucp.pt/
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Programa da palestra “Turismo do Desconhecido”  

 
Slogan: Pequenos lugares, grandes emoções;  
small places, great emotions;  
petit lieux, grands émotions;  
lugares pequeños, emociones tamañas  

 
 
Parte da manhã  
Local: sala 3.18 do complexo pedagógico  
Data: 5 de junho de 2015  
Hora: das 10.00 às 12.45 
Assunto: Turismo do desconhecido  
 

10.00-Abertura da palestra (Professora Doutora Orquídea Ribeiro, Diretora do DLAC).  
 
10.15-Património com vida: “Turismo dos pequenos lugares. Estudo de Caso: 
Ecomuseu do Barroso” (Mestre David Teixeira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Montalegre). 
 
10.45-Debate  
 
11.00- Emoções dos turistas em pequenos lugares: (Professor Doutor Carlos 
Peixeira Marques, Presidente do Conselho Pedagógico da ECHS). 
 
11.30-Debate 
 
11.45-Notas breves sobre património, gentes e lugares pelos alunos do 2.º ciclo de 
Ciências da Cultura.  
 
12.15-Apresentação da exposição de fotografia, organizada pelos alunos do 2.º ciclo de 
Línguas Estrangeiras Aplicadas.  
 
12.45-Almoço 

 
Parte da tarde  
 
14.30 - Roteiro fotográfico pela região das Pedras Salgadas (visita a alguns hotéis abandonados da 
região). 
17.00 - Sunset gastronómico numa quinta privada das Pedras Salgadas. 
 
Organização: Professora(s) Doutora(s) Orquídea Ribeiro e Daniela Fonseca e 2.º ciclos de LEA e de 
Ciências da Cultura.  
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Algumas fotografias da exposição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 de junho, UTAD 
 


