Acta da reunião de apresentação do processo da
Carta Europeia de Turismo Sustentável – Terras do Priolo
na freguesia Água Retorta
Local: Junta de Freguesia de Água Retorta
Data: 09-02-2011
Hora: 20:30

Entidades e Representantes:
SPEA: Azucena de la Cruz
Ana Gonçalves
PJF Água Retorta: Sandra Carreiro

Também estiveram presentes:
Ernesto Carreiro (Filarmónica)
Billy Carreiro (Serviços Florestais do Nordeste)
Luís Cabral Agostinho (Café Alvorada e mini-mercado Cabral)
Margarida Raposo (Artesanato)
Maria Cabral (Produtora de queijo de cabra)
Conceição Carreiro
Belarmino Carreiro
Cláudia Medeiros
Elisa Aguiar
Luís Silva
Lisa-marie Raposo
Gilda Ferreira
Filomena Araújo
Maria Marques
Rita Silva
Cristina Céu (Sanguinho Turismo de Natureza dos Açores, Lda.)
Manuel
Nelson Raposo
Iva Cabral (Produtora de bolo de forno)

1. Apresentação do processo da Carta Europeia de Turismo Sustentável
Procedeu-se a uma breve introdução sobre a Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS) e
o processo de adesão à mesma que irá decorrer até fim de 2011 nos concelhos de Nordeste e
Povoação (Terras do Priolo). Foi uma reunião participativa, em que se explicou o que é a
CETS, o que se pretende com a mesma, os objectivos e deveres de cada parte do processo.

Após esta apresentação, iniciou-se uma sessão participativa com o intuito de conhecer o
estado/tipo de turismo existente na freguesia, identificar recursos turísticos, problemas e
deficiências existentes para o desenvolvimento da actividade turística e a sustentabilidade da
mesma e propostas de melhora do turismo na freguesia.

2. Identificação dos recursos turísticos em Água Retorta
Os presentes nesta reunião apontaram alguns elementos da sua freguesia que consideram de
valor para o turismo, e que poderiam ser aproveitados:
- Filarmónica;
- Fajã do Calhau;
- Bolo de Forno; pão de forno;
- Sopas de macarrão;
- Museu católico de artesanato (na igreja);
- Festividades populares ;
- Fazem a vindima tradicional;
- Casas rurais (2) que precisam de arranjos;
- Teatro Espírito Santo;
- Parque de Campismo (brevemente);
- A “Tasca do Armindo”;
- Casas na Lomba das Fagundas.

3. Problemas identificados
Os participantes identificaram alguns problemas da sua freguesia, como impedimento ao
desenvolvimento do turismo:
- Falta de informação sobre as condições para a reconstrução/recuperação de casas, para
alojamento;
- Entrave burocrático para arranjar casas;
- Dificuldade na autorização para venda de produtos caseiros;
- Fábrica de queijo fechada.

4. Propostas para a melhoria do turismo
Os presentes propuseram algumas medidas para melhorar o turismo da região:
- Um centro interpretativo na Fajã do Calhau;
- „Gastronomia participativa‟ com os turistas, tendo em conta a variedade gastronómica de
Água Retorta, como por exemplo participação na produção de bolo de forno;
- „Vindima participativa‟; participação dos turistas nas vindimas;
- Nas casas rurais, uma vez recuperadas, poderiam fornecer aos turistas os seus produtos
caseiros;
- Possibilidade de uma cooperativa, onde a população juntaria os seus produtos caseiros e
tradicionais, e a cooperativa certificava-os para venda;
- Formação sobre metodologias de recuperação de casas, conforme o que é exigido.

5. Outros assuntos
Não foi debatido nenhum outro assunto

