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Através de um Protocolo de 
Colaboração estabelecido 
recentemente, primeira exposição 
de conceituados artistas portugueses 
foi inaugurada no passado sábado

Através de um Protocolo de Colaboração 
estabelecido recentemente, primeira 
exposição de conceituados artistas 
portugueses foi inaugurada no passado 
sábado

de terça a sexta das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h00
sábados das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
domingos das 09h30 às 13h00

HORÁRIO

Casa Museu João Vieira

Através de um Protocolo de Colaboração estabelecido recentemente, primeira exposição de conceituados artistas 
portugueses foi inaugurada com entusiasmo



As caraterísticas únicas da 
Água Termal de Chaves e a 
qualidade da oferta do com-
plexo termal, têm conseguido 
convencer cada vez mais 
aquistas e, ao longo do ano de 
2019, trouxeram até à cidade o 
maior número de termalistas 
de sempre. Até ao momento, 
foram registados mais de 7.800 
termalistas, o que representa 
um aumento da faturação 
superior a 19%. 

Este crescimento acontece 
tanto nos tratamentos de 
Termalismo Terapêutico, que 
apresenta um crescimento de 
16% face ao ano anterior, 
como nos serviços de Bem-
Estar onde o acréscimo foi 
a inda mais  s ign ificat ivo, 
chegando aos 40%.

São números que comprovam 
a importância da oferta termal 
para o concelho e para a região 
e que surgem em resultado           
do esforço e do investimento 
que têm sido realizados na 
promoção e divulgação das 
Termas de Chaves. Para estes 
resultados, tem sido também 
fundamental a colaboração 
dos habitantes do concelho, 
não só enquanto utentes, mas 
também como pr incipais 
promotores deste recurso tão 
precioso. 
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Ambição é serviço regular de Transporte
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