Acta da reunião de apresentação do processo da
Carta Europeia de Turismo Sustentável – Terras do Priolo
na freguesia Lomba da Fazenda
Local: Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda
Data: 05-02-2011
Hora: 20:00

Entidades e Representantes:
SPEA: Azucena de la Cruz
Ana Gonçalves
PJF Lomba da Fazenda: António Soares

Também estiveram presentes:
Carlos Silva (Engenheiro Florestal)
Luís Ferreira (Fotógrafo de Natureza)
Zaida Medeiros (Energie Bar)
Ilda Cabral (Padaria)
Sílvio Ferreira (Casa do Povo/Folclore)
Dinis Pacheco (Snack bar “Forno”)
José Medeiros (Mini-mercado)
António Pacheco (Mini-mercado)
Sílvia Fernandes (Loja Patrícia)
Victor Lima (Filarmónica Imaculada Conceição)
António Cardoso (Casa de pasto „Cardoso‟)

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 na Lomba da Fazenda
Os presentes nesta reunião apontaram alguns elementos da sua freguesia que consideram de
valor para o turismo, e que poderiam ser aproveitados:
- Moinhos de água: símbolo da Lomba da Fazenda;
- Moinhos de Vento;
- Trilho até ao Pico da Vara, junto à Costa até à Vila de Nordeste;
- Jardim de endémicas;
- Gastronomia (Sopas, Capão);
- Casas Rurais;
- Estabelecimentos comerciais (mini-mercados);
- Estabelecimento nocturno;
- Zona Balnear;
- Poemas, versos, dizeres locais;
- Grupo Folclórico;
- Biblioteca;
- Padarias;
- Produção de Mel;
- Centro de Idosos faz bordados;
- Particulares fazem bordados;
- Alguns particulares fazem queijos.

3. Problemas identificados
Os participantes identificaram alguns problemas da sua freguesia, como impedimento ao
desenvolvimento do turismo:
- Falta de informação;
- Falta de sinalização sobre trilhos e sobre restaurantes;
- O turismo de passagem/de autocarro;
- O Posto de Turismo fecha ao fim-de-semana, o que foi identificado como um prejuízo;
- Trilho fechado/não homologado;
- Moinhos de água abandonados/desvalorizados;
- Existe sobrevalorização dos Miradouros.

4. Propostas para a melhoria do turismo
Os presentes propuseram algumas medidas para melhorar o turismo da região:
- Evento „Dia do Priolo‟,
- Associação do Priolo aos estabelecimentos, com panfletos no interior, e por exemplo a
criação de um prato „O Priolo‟;
- Criar um autocarro turístico do priolo;
- Criar um espaço/estante na biblioteca, dedicada ao priolo;
- Recuperar os Moinhos de água e de vento;
- Rota dos Moinhos;
- Animação/Valorização cultural através dos Moinhos;
- Dar a oportunidade de fazer/ou ver fazer pão;

- Revitalização dos pratos típicos, nomeadamente do Capão;
- Criar a Semana Gastronómica onde o lucro poderia reverter para a reconstrução dos
Moinhos; divulgar isso aos turistas;
- Revitalização de poemas, versos e dizeres da região;
- Ensaios do Grupo Folclórico realizados na rua, e criação de uma agenda cultural das
actuações;
- Criação de uma agenda cultural geral;
- Sinalização e informação sobre a zona em inglês;
- Panfletos informativos espalhados pelos estabelecimentos;
- Já que o posto de Turismo fecha ao fim-de-semana, preparar algum tipo de informação
digital exterior;
- Estrutura de informação/Placard de informação dos locais a visitar, num ponto central da
freguesia;
- Comerciantes podem aproveitar os Miradouros para colocarem barracas de venda;
- Centro de Idosos podia associar-se à Marca Priolo, na produção dos seus bordados;
- Quiosque podia vender alguns produtos regionais;
- Geocaching.

5. Outros assuntos
Não foi debatido nenhum outro assunto

