Acta da reunião de apresentação do processo da
Carta Europeia de Turismo Sustentável – Terras do Priolo
na freguesia Sto. António de Nordestinho
Local: Centro Cultutral Pe. Manuel Raposo,
Santo António do Nordestinho
Data: 02-02-2011
Hora: 20:00

Entidades e Representantes:
SPEA: Azucena de la Cruz
Ana Gonçalves
PJF Sto. António de Nordestinho: Carlos Matos

Também estiveram presentes:
Francisco Couto (Santa Casa da Misericórdia)
Sandra Barbosa (Doméstica)
Délio Melo (Amizade 2000)
Inocência Rome (Desenvolvimento Agrícola)
Carlos Matos
Márcio Teves
Alcides Pacheco (Taxista)
José Daniel Medeiros (Agricultor)

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 Sto. António de Nordestinho
Os presentes nesta reunião apontaram alguns elementos da sua freguesia que consideram de
valor para o turismo, e que poderiam ser aproveitados:

- Igreja;
- Centro Comunitário da Casa do Povo, onde fazem bordados;
- Centro Cultural, onde podem acolher exposições e peças de teatro;
- Clube de Futebol usa o emblema do Priolo;
- Restaurantes;
- Casa Florestal;
- O Centro de Idosos faz bordados, assim como muitos particulares;
- Grupo Teatro; animação;
- Escuteiros.

3. Problemas identificados
Os participantes identificaram alguns problemas da sua freguesia, como impedimento ao
desenvolvimento do turismo:
- Fraco meio de transporte, entre freguesias;
- Fracas vias/estradas;
- Horários reduzidos nos restaurantes e comércio;
- Acesso ao Pico da Vara está fechado; não há manutenção;
- Escassa oferta de produtos típicos;
- Efeito da SCUT nos trilhos pedestres;

4. Propostas para a melhoria do turismo
Os presentes propuseram algumas medidas para melhorar o turismo da região:
- Articulação/junção de esforços no sentido de vender os bordados entre todos os que os
produzam;
- Aproveitar o Centro Cultural, e o grupo de Teatro para a animação cultural.

5. Outros assuntos
Não foi debatido nenhum outro assunto

