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“Há fortes probabilidades do Alto-Tâmega, liderado por Chaves, 
vir em poucos anos a assumir-se como o grande Destino Turístico de Golfe  para o Nor

Sendo já o mais forte concelho 
turístico de Trás-os-Montes, 

acolhendo 50 por cento das 240 
mil dormidas registadas em 2006 na
região, é natural que Chaves aposte

no Turismo como um dos clusters
estratégicos de desenvolvimento do

concelho e da região. 

Depois do novíssimo Casino de Cha-
ves, com inauguração marcada para
este mês de Janeiro, segue-se a aber-

tura do Hotel Casino ainda no primeiro tri-
mestre e, antes do final de 2008, a reabertura
em todo o esplendor do Vidago Palace Hotel,
agora reconvertido em unidade de 5 estrelas
de luxo e integrado num complexo que inclui
o Parque Termal, um Palácio de SPA Termal
de luxo e um Golfe de 18 buracos, entre
outras estruturas vocacionadas para um
turismo de qualidade. 
O maior volume de investimento privado em
Turismo a decorrer presentemente na Região
Norte realiza-se em Chaves: o Casino de
Chaves e o Hotel Casino, a que se junta o pro-
jecto Aquanattur, da Unicer, de renovação do
Complexo Termal de Vidago. Estes dois in-
vestimentos, em conjunto, somam 60 milhões
de euros, tendo um efeito multiplicador que já
se faz sentir no concelho e em toda a região.
Na vertente do termalismo Chaves dá cartas a
nível do Norte e nacional. Tendo por âncora
as Termas de Chaves – as segunda mais
frequentadas do País – a que se juntarão, até
2009, o renovado e luxuoso SPA Termal de
Vidago, o concelho vai reforçar ainda mais a
sua oferta com a construção, até 2010, de um
segundo balneário termal de iniciativa
autárquica, também em Vidago, com
capacidade para até 3 mil utentes por ano e
cujo financiamento tem já garantidas verbas
do Instituto do Turismo de Portugal.
Entretanto, na cidade de Chaves, ao lado do
renovado balneário das Termas de Chaves,
prepara-se a construção do Palácio da Água,
um equipamento complementar que dispo-
nibilizará um vasto conjunto de serviços SPA
(não termal), piscinas de ar-livre e de interior
aquecidas por geotermia e um conjunto de

Com a liderança de Chaves

Alto Tâmega: destino
infra-estruturas para desportos ligados à água.
Este Palácio da Água, segundo António
Cabeleira, vereador do executivo municipal
flaviense, será construído “sem candidaturas
a fundos comunitários”, pois a Câmara Mu-
nicipal “tem sido abordada por diversos
grupos empresariais interessados em integrar
uma parceria público-privada para desenvol-
vimento do projecto”.
Este reforço e qualificação da oferta termal e
de SPA de Chaves, associado è existência de
termas nos concelhos vizinhos do Alto-

autarca, referindo que, em simultâneo “se
tem assistido a uma evolução do perfil socio-
económico dos termalistas e ao reforço da
procura na vertente de SPA e Bem-Estar”.
“Até já as pessoas acima dos 65 anos que
chegam às Termas de Chaves procuram
programas de Bem-Estar de 3, 5 ou 7 dias”,
adianta Maria de Lurdes Campos, acrescen-
tando esperar que com a finalização de todas
as melhorias no espaço termal da cidade esta
tendência de maior utilização dos produtos
de Bem-Estar termal “se acentue ainda

-Tâmega – Carvalhelhos e Pedras Salgadas -
e à forte concentração de centros termais nos
concelhos contíguos do país vizinho (a Man
Comunidade, liderada por Verín), vão per-
mitir a esta região transfronteiriça formar um
atractivo corredor de excelência termal e
ganhar a massa crítica de oferta que possi-
bilite ascender à classificação de Destino
Turístico de Termal em ambos os lados da
fronteira.
Com a modernização e requalificação do
balneário das Termas de Chaves–SPA do
Imperador, de acordo com Maria de Lurdes
Campos, responsável do executivo municipal
por esta área, já se sente uma mudança no
perfil dos clientes do termalismo. Apesar de
um certo ambiente de recessão que afectou a
procura termal a nível nacional em 2007, “as
termas de Chaves registaram um ligeiro
aumento na procura relativamente ao ano
anterior, chegando ao final de Novembro do
ano passado com 6.655 aquistas”, revelou a

mais”.    
Entretanto, os investimentos em Vidago e o
novo Casino já estão a ter um efeito
multiplicador, arrastando atrás de si diversos
outros investimentos na hotelaria, restau-
ração e golfe. Por exemplo,  relativamente a
Vidago, o vereador flaviense António Cabe-
leira confidencia que a Câmara Municipal já
foi abordada no sentido de “viabilizar a
construção de raiz de mais um hotel de
quatro estrelas, havendo ainda registo da
intenção do Hotel do Parque, actualmente de
3 estrelas, fazer os investimentos necessários
à sua transformação em 4 estrelas”.

A corrida ao golfe 
no Alto-Tâmega 
Assim, a par da reconversão do campo de
Golfe de Vidago de 9 para 18 buracos, na
autarquia flaviense, segundo revelações do
vereador António Cabeleira, “já está em
desenvolvimento a reconversão do Hotel
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e  para o Norte do País e Galiza”.

termal e de golfe

Em recta final de requalificação, as Termas de
Chaves-SPA do Imperador passam a dispôr,
ainda este ano, daquilo que Maria de Lurdes
Campos, a vereadora responsável pela área no
executivo municipal de Chaves, define como
“um dos mais avançados sistemas de utilização
e partilha da energia geotérmica” resultante do
aproveitamento das suas águas que brotam a 73
graus centígrados. “Além de assegurar o aque-
cimento global do complexo termal, permitindo
designadamente que as termas não tenham de
encerrar na época baixa, a utilização da energia
geotérmica será partilhada com os agentes
económicos de toda a zona envolvente do bal-
neário, disponibilizando-lhes energia ambien-
talmente limpa e mais barata”, revela a vereado-
ra com evidente satisfação ao referir-se a este
processo inovador.
Entretanto, na vertente do controlo e monito-
rização da qualidade ambiental e dos serviços,
bem como de qualificação dos recursos hu-
manos, as Termas de Chaves concluem, este ano,
a implementação “de um dos mais avançados
sistemas disponíveis em termalismo, assegurando
aos seus clientes uma prestação de excelência a
todos os níveis”, diz Maria de Lurdes Campos,
explicando que “através da nossa unidade
laboratorial procedemos à monitorização de
rotina da parte ambiental e monitorizamos a
qualidade de higienização do próprio vestuário”.
Uma das novidades de enriquecimento da oferta
destacada pela vereadora, para 2008, é “a
criação, nas instalações do balneário, de um
espaço museológico que acolherá o riquíssimo
espólio legado à autarquia pelo seu Director

TERMAS DE CHAVES, SPA DO IMPERADOR
GEOTERMIA E EXCELÊNCIA

Rural da Quinta de Samaiões num Resort que
integra um campo de golfe de 18 buracos”,
tendo ainda a Câmara sido abordada “por um
grupo liderado por um flaviense que pretende
construir um terceiro campo de golfe de 18
buracos, um aldeamento turístico e um hotel
de 4 ou 5 estrelas”.
Como refere António Cabeleira, se a estes três
prováveis campos de golfe de 18 buracos de
Chaves associarmos as intenções das
autarquias vizinhas de Macedo de Cavaleiros,
Boticas e Montalegre de virem também cada

uma delas a acolher um campo de golfe de 18
buracos, facilmente se compreende que “há
fortes probabilidades do Alto-Tâmega,
liderado por Chaves, vir em poucos anos a
assumir-se como o grande Destino Turístico
de Golfe para o Norte do País e Galiza”.

Formar e qualificar recursos
Complementarmente, o município aposta na
formação e qualificação dos recursos
humanos nesta área, nomeadamente, no
âmbito da Eurocidade Chaves Verín, estando
em processo de criação a muito breve prazo
– possivelmente já no ano lectivo de
2008/2009 - de uma Escola Superior de
Saúde que disponibilizará formação
superior em áreas ligadas ao termalismo,
dimensão que será futuramente articulada e
complementada com a oferta de cursos
noutras áreas da gestão e do turismo a partir
de um pólo universitário da Universidade de
Ourense sedeado em Verín. 

Clínico, Dr. Mário Carneiro”, enriquecendo ainda
mais a oferta da rede de Museus que a cidade de
Chaves já possui.
Avaliando a performance das Termas de Chaves
em 2007, Maria de Lurdes Campos revela que o
balneário, “contrariando a tendência de recessão
registada no termalismo nacional”, aumentou li-
geiramente a procura relativamente ao na anterior,
registando 6.655 aquistas, mas “com um reforço
significativo na procura de serviços de SPA
termal”. “O perfil de utilização dos aquistas está a
alterar-se, sendo cada vez mais frequente mesmo os
clientes acima dos 65 anos procurarem programas
de Bem-Estar de 3, 5 e 7 dias”, informa a autarca.
Entretanto, uma das apostas de 2008 “é reforçar a
aposta na utilização das termas pelos residentes,
que hoje já representam 15 por cento dos terma-
listas na vertente terapêutica”, diz Maria de Lurdes
Campos concluindo com a revelação de que
“estamos a articular a oferta termal com a hote-
laria local no sentido de desenvolver conjunta-
mente programas termais aliciantes que potenciem
a procura nas épocas baixas”.      
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