Acta da reunião de apresentação do processo da
Carta Europeia de Turismo Sustentável – Terras do Priolo
na freguesia Vila de Nordeste
Local: Junta de freguesia da Vila de Nordeste
Data: 21-02-2011
Hora: 20:00

Entidades e Representantes:
SPEA: Azucena de la Cruz
Ana Gonçalves
PJF Vila de Nordeste: Luís Fernandes

Também estiveram presentes:
Pedro Moniz (Empresa JSM)
Alcides Simas (Agricultor)
Luís Rego (Mini-mercado Pedreira)
Fernando Soure (António M. Fernandes)
Natália Abreu (Agrupamento de Escuteiros 720 – Nordeste)
António Oliveira (Agrupamento de Escuteiros 1300 - Pedreira)
Jorgina Correia (Grupo de cantares de Nordeste)
Lucélia Melo Borges (Turnor - Turismo do Nordeste Lda.)

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 Vila de Nordeste
Os presentes nesta reunião apontaram alguns elementos da sua freguesia que consideram de
valor para o turismo, e que poderiam ser aproveitados:
- Casas rurais;
- Loja de artesanato, onde fazem bordados e pintam louça;
- Miradouros da Pedreira;
- Restaurante Tronqueira;
- Estalagem dos Clérigos;
- Posto de Turismo;
- Boca da Ribeira;
- Parque de campismo;
- Farol,
- Trilhos homologados;
- Ponte 7 arcos;
- Cultura do linho (antigamente);
- Cultura piscatória (antigamente);
- Porto da Vila;
- Quinta das Queimadas.

3. Problemas identificados
Os participantes identificaram alguns problemas da sua freguesia, como impedimento ao
desenvolvimento do turismo:
- Falta de informação sobre a região;
- Turistas de passagem/autocarro;
- Parque habitacional degradado;
- Falta de oferta de emprego para as pessoas da região formadas em turismo;
- Falta de trilhos marcados;
- Poucas estruturas para receber turistas;
- Pouca articulação, junção de esforços no sentido de melhorar;
- A Ribeira dos Caldeirões está degradada;
- Falta conhecimento da história/lendas da freguesia;
- Falta de actividades turísticas e de animação;
- Museu fechado;
- Posto de vigia de baleia (na Pedreira) está em mau estado de conservação;
- Turismo de passagem/autocarro; fazem sempre o mesmo percurso;
- Dificuldade fiscal em vender os próprios produtos.

4. Propostas para a melhoria do turismo
Os presentes propuseram algumas medidas para melhorar o turismo da região:
- Elaborar folhetos de informação em várias línguas, sobre o que se pode visitar e/ou fazer,
e espalhá-los nas empresas, no posto de turismo, nos autocarros, etc;
- Colocar placards com informação em locais específicos, num ponto central da Vila;
- Formar pessoas para guiar os turistas (de preferência pessoas locais);
- Preços acessíveis no alojamento;

- Rede de articulação entre pessoas que possuam casas rurais;
- Criar actividades /um programa de actividades, para o turista ter coisas para fazer na Vila
e não andar a perder tempo à procura do que pode fazer;
- Na loja de artesanato, podiam pintar Priolo e Laurissilva nas louças que fazem;
- Máquina de fotografias instantâneas perto da cascata;
- Criar estruturas, como churrasqueiras, perto dos percursos pedestres;
- Revitalizar tradições e festividades (cultura);
- Apostar na gastronomia: enchidos, caçoula, cozido, sopas, capão, licores,etc;
- Informação sobre o Centro Ambiental do Priolo no Posto de turismo.

5. Outros assuntos
Não foi debatido nenhum outro assunto

