Acta da reunião de apresentação do processo da
Carta Europeia de Turismo Sustentável – Terras do Priolo
na freguesia Povoação
Local: Auditório Municipal da Povoação
Data: 09-04-2011
Hora: 20:00

Entidades e Representantes:
SPEA: Azucena de la Cruz
Ana Gonçalves
PJF Povoação: José Ferreira

Também estiveram presentes:
Paulo Leite
Gisela Cardoso (Escuteiros)
Helena Ferreira
Aurélio Aguiar

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 Povoação
Os presentes nesta reunião apontaram alguns elementos da sua freguesia que consideram de
valor para o turismo, e que poderiam ser aproveitados:
- Percursos Pedestres

- Museu do Trigo
- Água Azeda na Lomba dos Pós (acesso condicionado)
- Ribeiras
- Rancho Folclórico (na Lomba do Cavaleiro)
- Tuna (não activa)
- Cantigas ao desafio (tradição a desvanecer)
- Viola da Terra (tradição a desvanecer)
- Associação das Violas da Terra da Ribeira Quente (está a tentar reavivar a tradição na
Povoação)
- Filarmónica
- Celeiro da Terra (prova de licores, mostra de como se fazem, através de visita guiada e vídeo
explicativa, a grupos de pessoas reduzidos; também tem loja nas Furnas)
- Casas com potencial para alojamento rural se recuperadas
- Turistas estrangeiros e portugueses
- Crescente Turismo de Natureza
- Os turistas são levados ao Celeiro da Terra pelos taxistas; função de guia

3. Problemas identificados
Os participantes identificaram alguns problemas da sua freguesia, como impedimento ao
desenvolvimento do turismo:
- Difícil acesso à Água azeda existente na Povoação
- A circulação dos veículos não favorece a passagem/exploração das localidades pelos turistas:
não há sinalética, não há orientação
- Não participação das entidades na reunião
- Diminuição do número de turistas que visitam o Celeiro da Terra entre 2009/2010
- Celeiro da Terra não tem capacidade para receber grandes grupos de turistas ao mesmo
tempo
- Os roteiros turísticos não incluem todas as localidades nem todos os estabelecimentos
comerciais e de restauração; apenas um ou dois locais
- Ribeiras mal aproveitadas
- Desvanecer de tradições e de uma cultura festiva (viola da Terra, tuna, cantigas ao desafio,
revista)
- Falta de organização nos grupos festivos
- Turismo de massas

4. Propostas para a melhoria do turismo
Os presentes propuseram algumas medidas para melhorar o turismo da região:
- Aproveitar as Ribeiras como recurso turístico, como fazem na Madeira; o que originaria
algum retorno económico que serviria para melhorar as condições de acesso e envolventes ás
ribeiras
- Recuperação de casas para turismo rural
- Organização dos grupos festivos, para revitalizar a cultura festiva,
- Animação nos restaurantes por parte dos grupos musicais (viola da terra, cantigas ao desafio)
- Concurso de cantigas ao desafio

5. Outros assuntos
Não foi debatido nenhum outro assunto

