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Resumo 
 

A presente dissertação coloca o enfoque na necessidade que um lugar 

tem de assumir uma referência arquitectónica que lhe permita desenvolver todo 

o seu potencial endógeno.  

Vidago insere-se numa região com características próprias, localização, 

edificado, suas gentes (…) e, por força de circunstâncias sociais e económicas 

assim como demográficas, constitui um território que facilmente redunda em 

região deprimida. Apesar de ser um território rico pela qualidade das águas que 

brotam das suas terras, tornou-se esquecida pelas pessoas, pela dificuldade em 

se promover e revitalizar. Transformou-se numa vila com história, com edifícios 

marcantes do panorama internacional de outrora, contudo, em decadência. 

Um desses edifícios marcantes é o Palace Vidago Hotel, edifício majestoso, 

implantado em pleno vale, embebido num manto verde e em pleno parque 

termal e esta figura imponente conferia-lhe o inalienável direito de ser 

considerada o ex libris desta localidade termal, devido ao seu cariz da Belle 

époque. Este edifício, originou um “cluster” turístico, potenciando os negócios 

locais assim como o seu alojamento mas, com a falta de preservação e 

revitalização a vila, passou por um período crítico durante largos anos.  

Este período crítico veio a ser amenizado, pela notícia da vontade de 

revitalização do Palace Vidago e seu parque termal assim como da sua 

envolvente próxima, bem como do parque termal “vizinho” de Pedras Salgadas.  

Esta revitalização do parque termal, da estética, da arquitectura e do 

próprio turismo termal é também impulsionadora da revitalização da região. Era 

o impulso necessário para este povo e esta localidade, para que voltasse a sair 

do esquecimento, pois a história e a sua arquitectura assim o exigem.  

Acreditamos que a intervenção no Vidago Palace Hotel recupera e 

regenera, busca o equilíbrio entre arquitectura e natureza, difundindo a vila e 

transformando-a num local atractivo, competitivo e povoado, fazendo com que 

este, possua as potencialidades que o conceito de edifício âncora evidência, 

voltando a criar condições para um novo “cluster” turístico.  

    

 

 



Vidago Palace Hotel – A sua importância no desenvolvimento da região. 

 

XIII 

 

Abstract 
 

This work puts the focus on the need that a place must assume an 

architectural reference, that allows to develop his full endogenous potential. 

Vidago is located in a region with own characteristics, location, edified, its 

people (...) and due to the social and economic circumstances, as well as 

demographic, consists in a territory that easily results in a depressed region. 

Despite of being a rich territory because of the quality of the waters that sprout 

from their land, Vidago is forgotten by the people, due to the difficulty on self-

promoting and revitalize. Vidago transformed itself on a town with history, with 

outstanding buildings from the international scene of heretofore, however, in 

decline. 

  One of those outstanding buildings is the Palace Vidago Hotel, majestic 

building, deployed in the valley, impregnated in a green mantle and right at the 

thermal park. This imposing figure granted it the inalienable right of being 

considered the ex libris from this thermal locality, due to its "belle époque" nature. 

This building caused a touristic cluster, boosting the local businesses as well as its 

lodgement but, with the lack of preservation and revitalization, the town went 

through a critical period for several years. This critical period was softened by the 

news of the will of Vidago Palace revitalization and its thermal park, as well as its 

close surroundings, and also (the revitalization) of the neighbour thermal park from 

Pedras Salgadas. 

This revitalization of the thermal park, of the aesthetics, of the architecture 

and of the own thermal tourism was also a boost for the region`s   revitalization. 

That was the necessary impulse for this people and for this locality, so that they 

could come out from the forgetfulness, because its history and architecture so 

demand.  

 We believe that the intervention at Vidago Palace Hotel recovers and 

regenerates, searches the balance between architecture and nature 

broadcasting the town and turning it in an attractive place, competitive and 

populated,  so that this has the potential that the concept of building anchor 

shows , back to create conditions for a new touristic" cluster ". 
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Esta dissertação foi elaborada sem o novo acordo ortográfico. 

Introdução 
 

A presente dissertação para a obtenção do grau de mestre em arquitectura, 

procura estudar e reflectir sobre a importância que um edifício possui para o 

desenvolvimento de uma região, visando simultaneamente, estudar as formas de 

intervenção no local em que este se insere, promovendo a sua preservação, 

estudo e divulgação, bem como o seu aproveitamento, enquanto dinamizador 

da região. É certo que o património, quando devidamente intervencionado, se 

torna elemento de extrema importância como fomentador do turismo, e dessa 

forma, procurou-se entender se a intervenção se coaduna com valor intrínseco e 

histórico do edifício ou se, pelo contrário, este devido ao local isolado onde se 

insere perdeu o seu apogeu no tempo. Consequentemente, é ainda elemento 

chave deste trabalho, entender a origem da necessidade de implantação de 

um edifício com as dimensões do objecto de estudo numa pequena povoação, 

com poucos meios de subsistência e de enriquecimento do seu povo. Por sua 

vez, o edifício encontra-se implantado numa vila termal, pelo que é necessário 

percebermos o que é o termalismo, as suas diversas variantes e a sua 

importância na subsistência de um lugar.  

Assim, tentou-se perceber a evolução do “conceito de património” num 

espaço termal ao longo dos tempos, o estudo e descrição do património 

hoteleiro existente e os “modi operandi”1 que, de algum modo, contribuíram 

para o entendimento, que hoje temos, de como intervir nestes espaços.  

 

A motivação para o estudo desta temática decorre do interesse intrínseco 

relativo ao edifício, suscitado após uma visita ao local para análise de um 

espaço termal com vista à execução de um trabalho para a unidade curricular 

de Projecto, e que suscitou o interesse por temáticas relacionadas com o 

“termalismo e seus edifícios”, “reabilitação e reconversão de usos” e “espírito do 

lugar”.  

                                                 
1 Modi operandi  (singular: modus operandi) é uma expressão em latim que significa "modo de 
operação". Utilizada para designar uma maneira de agir, operar ou executar uma actividade 
seguindo sempre os mesmos procedimentos. (in http://pt.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi, 04Mar2015) 
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A metodologia adoptada passou pela leitura e interpretação de um 

conjunto de fontes científicas, de vários autores, que se debruçaram sobre a 

região e o património, o lugar em si e a prática do termalismo. Igualmente 

importante foi a análise dos seguintes casos de estudo: projecto Aquanattur de 

Vidago e Pedras Salgadas, projecto Thermaios (vilas termais como herança e 

como projecto) e o projecto de requalificação das termas das Taipas e o novo 

centro de fisioterapia.  

Este trabalho permitiu, ainda, o confronto da arquitectura “clássica” com 

a contemporânea em territórios de grande sensibilidade e em sítios onde domina 

uma linguagem arquitectónica característica de outros tempos.  

No primeiro capítulo a abordagem passou por aprofundar o estudo sobre 

a região do Alto-Tâmega, as suas características e as potencialidades hoteleiras 

da região. O estudo do parque hoteleiro é importante de forma a se 

descortinarem as necessidades de uma empresa na intervenção no espaço 

onde o objecto arquitectónico está presente. 

No capítulo seguinte (segundo) o tema passou a ser o termalismo e as suas 

variantes. Estando o objecto arquitectónico inserido num território liminarmente 

envolto em águas termais, é pertinente o estudo sobre o mesmo. 

No terceiro capítulo, era pertinente percebermos o conceito de edifício 

Palace e o seu aparecimento no panorama nacional e internacional, assim 

como, a sua importância de forma a dar a introdução necessária ao estudo do 

objecto arquitectónico que surge como edifício âncora na vila de Vidago. Foi 

necessário percebermos que este desenvolvimento do património arquitectónico 

deveu-se à prática do termalismo na vila. Um grande número de construções, 

incluindo o edifício do Vidago Palace, foi inaugurado há mais de 100 anos.  

No quarto capítulo são enumerados os factores que contribuíram para o 

desenvolvimento da vila termal, e a forma com que o Vidago Palace, como 

edifício âncora, impulsionou o desenvolvimento desta vila termal e deu origem a 

um “cluster” turístico, com inúmeros edifícios hoteleiros, edifícios de restauração e 

comércio, assim como o desenvolvimento do caminho-de-ferro a surgir após a 

implantação deste edificado. Mas, ao longo deste período, o Vidago Palace, 

passou por inúmeras mudanças para que continuasse a cativar os seus hóspedes 

de classe alta, assim como aquistas oriundos de vários pontos da Portugal e da 

Europa.  
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Ao longo desses anos o termalismo em Vidago passou ciclicamente por 

altos e baixos até chegar a uma decadência que impõe medidas de 

intervenção para contrariar a tendência desoladora das termas e da própria vila.  

Mas a decadência dos espaços termais não teve repercussões apenas 

localmente, sentiu-se igualmente em todo o país e na vizinha Espanha. A falta de 

apoios e de obras nas inúmeras termas espalhadas principalmente pelo norte, 

transformaram o negócio termal num negócio em vias de extinção. Por 

conseguinte, os promotores destes espaços necessitam de se modernizar e de se 

aperfeiçoar, tendo em conta as exigências dos tempos pós-modernos, de captar 

a atenção não só de aquistas como da população em geral, de olhar com 

atenção para os hotéis SPA para proceder à recuperação dos espaços e da sua 

envolvente, de modo a que estes espaços se tornem apelativos.  

Foi necessário então, no capítulo cinco, perceber o conceito de 

património e a sua evolução ao nível nacional assim como uma breve 

introdução sobre o ordenamento de território ao nível local. Na realidade, a 

prática do termalismo a nível nacional e internacional já passou por tempos 

áureos, mas sem a sua adequada reabilitação e revitalização de forma a 

potenciar a competitividade das estâncias termais e reforçar a sua posição 

como destino turístico termal, tende a perder-se no tempo.  

Após a análise da vila termal e do seu património concluiu-se o inevitável. 

Era necessário a revitalização e a modernização do espaço termal, assim como 

de duas localidades, Vidago e Pedras Salgadas, e foi dessa forma que surgiu o 

projecto “Aquanattur”2 e neste capítulo foi dada enfâse à análise deste projecto 

de revitalização, que não fora somente de um edifício, mas de um território, 

como o de Vidago e Pedras Salgadas, e o impulso desejado por toda a 

população, de uma região envelhecida, esquecida e deprimida. 

Certo que é, este projecto passou por inúmeros problemas para a sua 

concretização (e ainda não se encontra inteiramente concluído), porém com 

perseverança e resiliência foi possível o seu desenvolvimento.   

Com efeito, todo este projecto assentou na iniciativa da Unicer que viu nas 

águas termais de Vidago e Pedras Salgadas um “upgrade” ao seu âmbito de 

                                                 
2 Aquanattur – Projecto de requalificação dos parques termais de Vidago e Pedras 
Salgadas.  
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negócios, tendo como edifício âncora ou ponto de charneira o mítico Vidago 

Palace Hotel.  

O sexto e último capítulo, passou pela análise do objecto arquitectónico e 

pelas profundas alterações introduzidas nos seus espaços interiores e num novo 

objecto (novo edifício de SPA) acoplado a este, arrojado, contemporâneo, 

garrido mas necessário. As alterações foram também introduzidas ao parque 

termal, onde o edifício se encontra inserido e urge uma análise sobre estas 

mesmas alterações.  

Este capítulo tenta responder às questões de partida desta dissertação. 

Que necessidade houve de se executar um edifício desta magnitude neste 

local? Este território sem este edifício teria o mesmo poder? De que forma é que 

esta revitalização se torna um legado para futuras gerações?  

Como veremos, a principal resposta obtida é inequívoca. Vidago voltou a 

estar na moda.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vidago Palace Hotel – A sua importância no desenvolvimento da região. 

 

17 

 

1_Estudo do território  

1.1_Região Alto Tâmega e Barroso 

 

A região do Alto Tâmega e Barroso pode ser considerado uma 

microrregião cultural e geográfica integrando os concelhos de Boticas, Chaves, 

Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar, conforme 

podemos verificar na imagem 1. 

 

 
Imagem 1: Localização da região do Alto Tâmega e Barroso, 2011. 

 

Este pequeno território subdivide-se, coincidindo com a bacia do Alto 

Tâmega português.  

É um território que, ao longo dos tempos, vem sofrendo com o 

despovoamento. Devido à escassez de trabalho, os seus habitantes tendem a 

emigrar de forma a conseguir ter uma vida melhor. Face ao seu “isolamento” 

num recanto de Portugal e à falta de indústria e do movimento das grandes 

cidades, as pessoas tendem a dedicar-se à agricultura e ao turismo.  

De forma a fugirem da azáfama das grandes cidades, este território é 

propício para estadias de fins-de-semana e é igualmente convidativo na época 

das feiras de produtos regionais que se realizam nos meses de Fevereiro e Março.  

 

Demograficamente, os concelhos referidos passam por uma situação 

bastante complicada. De ano para ano, decresce a sua população, 

despovoando cada vez mais a região. 
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Como se pode verificar na tabela 1 abaixo, a população diminuiu sempre 

ao longo dos 30 anos em todos os concelhos, exceptuando a década de 

1991/2001 em que no concelho de Chaves a população registou um acréscimo.  

 

Concelhos  1981  1991 2001 2011

Boticas  8773  7936 6417 5750

Chaves  45883  40940 43667 41243

Montalegre  19403  15464 12762 10537

Ribeira de Pena  10796  8504 7412 6544

Valpaços  26006  22586 19512 16882

Vila Pouca de Aguiar  20121  17081 14998 13187

Alto Tâmega  130982  112511 104768 94143
Tabela 1: Variação da população residente no Alto Tâmega, (1981-2011).  

 

Em termos relativos e, analisando a evolução da população ao nível das 

freguesias do concelho de Chaves, percebemos que existe uma concentração 

da população nas freguesias do perímetro urbano da cidade de Chaves. A 

população residente decresceu perto de 40000 pessoas ao longo de 30 anos 

num universo total de 131042 pessoas em 1981 e à data de 2011 a população 

residente era de cerca de 94000. 

No que aos grupos etários diz respeito, analisando os estudos do INE, 

constatamos que reforçam a ideia de que o interior se encontra envelhecido.  

Grande parte da população (+70%) tem mais de 25 anos ou, de um ponto de 

vista mais extremo, mais de 30% da população tem mais de 65 anos.  

Esta constatação dos dados demográficos demonstra bem as 

necessidades do território. É necessário atrair população jovem, capaz de 

impulsionar os negócios locais, com ideias novas para dinamizar a região, 

empresas capazes de enfrentar o despovoamento com vista à promoção e 

divulgação da região. 

 

Relativamente aos serviços, o sector primário continua a ter alguma 

importância mas não como em décadas anteriores, nas quais grande parte da 

população vivia somente do trabalho no campo. Por outro lado, a indústria, 

muito impulsionada pela presença das águas e da sua qualidade, dá emprego a 

dezenas de pessoas da região.  



Vidago Palace Hotel – A sua importância no desenvolvimento da região. 

 

19 

 

No âmbito etnográfico, as festas e romarias na região são fomentadas 

sempre com o prenúncio da terra. São várias as localidades que semana após 

semana tendem a proporcionar festas para convidar as pessoas a conhecer a 

região. 

O turismo é também um motor impulsionador da região, em especial o 

turismo termal, muito em voga noutros tempos, mas que agora com a 

modernização de vários estabelecimentos termais tende a descobrir novos 

mercados.  

 

Outrora, a indústria termal foi impulsionadora do movimento de muitos 

turistas para a prática do culto do corpo e, socialmente, revelou-se importante 

para a vida e sobrevivência de inúmeras pessoas. Com efeito, nas zonas 

periféricas das estâncias termais desenvolviam-se vários negócios que 

potenciavam a vida dos habitantes locais, como cafés, pequenos bares e 

vendas de produtos regionais. 

 

Todavia, a região do Alto Tâmega foi durante muitos anos uma região 

esquecida, perdida no tempo, encravada no meio de montanhas e vales. Os 

seus fracos acessos tornavam as viagens bastante desgastantes, mas 

actualmente com a criação de auto-estradas e vias rápidas e melhorias nas 

estradas nacionais, a visita a esta região pode constituir um bom passeio de fim-

de-semana ou de férias. Esta é a principal razão para o investimento permanente 

nos equipamentos hoteleiros, mormente os de ligação ao turismo termal. Na 

realidade, “O turismo no interior tem-se tornado ao longo dos últimos tempos 

uma alternativa capaz ao turismo de “sol e praia”. A qualidade do turismo em 

espaço rural e do turismo termal tem permitido o aproveitamento das 

potencialidades do alto Tâmega, tanto a nível patrimonial, arquitectónico como 

paisagístico.”3  
 

A oferta turística da região do Alto-Tâmega é bastante rica, na medida 

em que disponibiliza quatro estâncias termais: Vidago, Chaves, Pedras Salgadas 

e Carvalhelhos, o que, de certa forma, impulsiona o seu turismo. 

                                                 
3 Em www.adrat.pt, acedido em 13Ago2014.  
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O parque hoteleiro da região do Alto-Tâmega é considerado dos melhores 

da região norte. Com efeito, a Estalagem de Carvalhelhos, o Hotel Forte São 

Francisco, Hotel “Aquae Flaviae” e o Hotel Casino em Chaves, a Albergaria 

Aguiar da Pena em Vila Pouca de Aguiar, o Vidago Palace Hotel (único 5 estrelas 

na região) e o Primavera perfume Hotel em Vidago e também o Pedras Salgadas 

Spa & Nature em Pedras Salgadas são sinónimo de qualidade e de bem-estar 

para o turista, mencionando somente os de maior capacidade hoteleira porque 

existem muitos outros espaços de menor dimensão, mas também de relevo no 

alojamento local.  

 

Retomando o termalismo, as termas de Chaves tem uma importância 

nacional e se lhe acrescentarmos o renovado e luxuoso SPA Termal de Vidago e, 

com a construção de um segundo balneário termal de iniciativa autárquica, 

também em Vidago, com capacidade para até 3 mil utentes por ano, o 

concelho reforça ainda mais a sua oferta como espaço termal de excelência. Se 

associarmos a existência de termas nos concelhos vizinhos, pertencentes à região 

do Alto -Tâmega – Carvalhelhos e Pedras Salgadas - e à forte concentração de 

centros termais nos concelhos contíguos do país vizinho, este conjunto irá permitir 

que esta região transfronteiriça forme um atractivo corredor de excelência 

termal e ganhar a massa crítica de oferta que possibilite ascender à classificação 

de destino turístico termal em ambos os lados da fronteira.  

 

A prática do golfe é também dinamizadora e capaz de impulsionar uma 

região. Foi com esse intuito e com a vontade de trazer torneios internacionais que 

o campo de Golfe de Vidago passou de 9 para 18 buracos.  
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2_Termalismo 
 

2.1_O que é o Termalismo? 

O termalismo é um método natural de tratamento alternativo à medicina 

que recorre às águas minerais para a cura de doenças de diversa etiologia. 

A variedade de componentes químicos da água e o seu equilíbrio permitem 

obter propriedades que ajudam a curar doenças.  

Este tipo de tratamento, com recurso à água como agente terapêutico, é 

impossível de datar dado que foi iniciado por povos das cavernas depois de 

estes perceberem que os animais feridos recorriam à água para tratar as suas 

feridas. 

Em diversas civilizações, o termalismo tornou-se bastante popular e 

Hipócrates, médico da Grécia antiga considerado como fundador da medicina 

moderna, entendia a hidroterapia como medicina de primeira ordem. As 

técnicas utilizadas na sua época eram à base dos banhos de vapor e aplicações 

de lamas.  

Na época romana, a utilização das termas públicas era seguida por um 

elevado número de pessoas, que pretendiam relaxar e curar as feridas. Assim, 

não é de estranhar que as termas se propagassem pelo território conforme os 

romanos iam conquistando e expandindo o seu império, incluindo a Península 

Ibérica. Existem, aliás, histórias de diversas festas realizadas nas enormes termas 

que estes construíam.  

 
Imagem 2 - Banhos Romanos, uma construção de 2 mil anos atrás, 2015. 
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Mas o período pós-românico trouxe um enorme retrocesso ao culto do 

corpo, pois este começou a cair em desuso devido ao aparecimento de novas 

técnicas curativas na medicina.   

Ainda no século XIX, graças aos progressos verificados na Alemanha, o 

termalismo voltou a ser utilizado, e no século XX acabou por ser o século de 

implantação definitiva do termalismo, ajudado por estudos que comprovaram a 

utilidade e os benefícios deste tipo de tratamento.   

Desta forma, a hidroterapia passou a ser uma disciplina leccionada em 

cursos de medicina, com a Áustria como pioneira. Entretanto, os estudos feitos 

por geólogos ajudaram a credibilizar o termalismo.  

Mais tarde, a União Europeia regulamentou as menções a apor nos rótulos 

das garrafas, ainda que não existisse um critério europeu em relação às águas 

minerais naturais para termalismo. 

 

Actualmente, podemos enumerar dois tipos de termalismo. O termalismo 

clássico, caracterizado como espaço de actividades terapêuticas indicadas e 

praticadas num estabelecimento termal em que se utiliza a água mineral natural 

de acordo com as indicações terapêuticas que o médico ou a pessoa 

reconhecida para o efeito prescreve, tendo como ponto de vista a vertente 

curativa. O termalismo de bem-estar é um complemento ao termalismo 

tradicional e o preferido pela maior parte das pessoas. Este compreende as 

actividades relacionadas com o bem-estar físico, massagens, relaxamento, 

solários, banhos turcos, saunas e piscina, e não necessita de prescrição médica. 

Este tipo de actividades pode não “actuar” no interior do corpo, mas 

proporciona aos aquistas4 equilíbrio funcional e mental.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Aquistas são pessoas que fazem tratamentos com águas medicinais. 
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2.2_Prática do termalismo. 

O turismo é o sector a nível mundial que mais volume de negócios 

movimenta e é fundamental para o desenvolvimento e consolidação dos países, 

fomentando a criação de emprego directa e indirectamente. Por conseguinte, 

“A procura turística é estimulada pelo aumento do rendimento disponível, das 

motivações para viajar, do crescimento exponencial dos mercados emergentes 

acompanhado pelo crescimento continuado dos mercados tradicionais, das 

mudanças demográficas, sociais e tecnológicas, da diversificação de destinos e 

da crescente liberalização do sector.” (LOURENÇO, 2012:8) 

 

Entretanto, “Sob o impacto da crise financeira mundial e na sequência da 

recessão económica, as chegadas de turistas internacionais caíram 4,2%, em 

2009. Em 2009, o turismo internacional identificou a mobilização de 

aproximadamente, 880 milhões de turistas. Apesar disso, as chegadas de turistas 

internacionais têm demonstrado um crescimento praticamente contínuo: de 438 

milhões em 1990, para 681 milhões em 2000, e actualmente, 880 milhões. As 

receitas internacionais de turismo atingiram, em 2009, 852 biliões de dólares (611 

biliões de euros), correspondendo a um decréscimo em termos reais de 5,7% em 

relação a 2008.” (LOURENÇO, 2012:6) 

 

Como já vimos, o termalismo tem passado por tempos bastante críticos. 

Na realidade, este sector económico tem vindo a perder “clientes” ou utentes e, 

como tal, urge tomar medidas. Em Portugal, no ano de 2013, existiam em 

funcionamento 41 estabelecimentos termais. A região centro concentrava o 

maior número de estabelecimentos (20), a região Norte possuía 17, enquanto a 

região sul possuía somente 4 estabelecimentos termais em funcionamento.  

 

Conforme podemos analisar na tabela 2 abaixo, actualmente, o 

termalismo de bem-estar já detém mais de 53% do mercado termal em Portugal 

(como exemplo, em 2004 este representava somente 13%), porém o fenómeno 

do termalismo decresceu 5,4% face a 2012.  
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  Tabela 2: Motivação da procura das termas em Portugal, 2013. 

 

Na tabela 3 abaixo (2013), relativamente à motivação da procura por 

parte da população dos espaços termais no norte do país, a prática do 

termalismo teve um decréscimo muito acentuado, quando, comparando com o 

ano 2012, foram menos 19,5% de aquistas, nos dois tipos de termalismos, o que 

representa uma redução superior a 6000 pessoas.  

 

 
Tabela 3: Motivação da procura das termas no norte de Portugal,2013. 

 

Estes valores mostram, acima de tudo, que, como já mencionamos, são 

necessárias estratégias de intervenção para inverter estas tendências regressivas. 

Recuperando a opinião de LOURENÇO (2012:11), percebemos que “Entretanto, 

nos últimos anos começaram a reaparecer novas perspectivas para o termalismo 

nacional, através da remodelação das infra-estruturas existentes, revitalizando 

assim o termalismo como opção turística e terapeuta, fazendo com que hoje em 

dia haja um aumento significativo pelo surgimento de novos grupos de turistas 

que procuram as termas como escolha de umas férias relaxantes, medicinais e 

com intenso contacto com a natureza.”  
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2.3_Termalismo na região do Alto-Tâmega. 

A “Lei das águas”, isto é, o Dec. Lei nº16, de 30 de Setembro de 1892, com 

as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto nº15 401 em 27 de Março 

de 1969, domina ainda hoje a organização do termalismo.  

Após a saída dessa legislação foram licenciadas várias fontes de águas. As 

de Vidago foram as primeiras a obter o seu alvará de concessão em 2 de Maio 

de 1893, seguindo-se as de Pedras Salgadas a 25 de Outubro do mesmo ano, e 

só após estas, as águas de Chaves o conseguiram, na data de 11 de Outubro de 

1899. A exploração comercial destas nascentes não seria possível sem o 

documento da Lei das águas.    

A presença das águas hipertermais5 nas termas de Chaves constituiu 

motivo fundamental para que os Romanos construíssem um castro para que 

dessa forma pudessem usufruir das qualidades medicinais destas águas.  

 

 
Imagem 3: Descoberta das termas romanas de Chaves, 2012. 

 

Em 2004, a Câmara Municipal de Chaves projectou para o largo de 

Arrabalde um parque de estacionamento. Após as primeiras sondagens no solo, 

foram descobertas ruínas, ruínas essas que, após longo tempo de escavações 

elaboradas manualmente, se viriam a revelar testemunhas de um antigo 

complexo termal dos romanos. Na área agora escavada (28 x 30 m.) foi 

descoberta uma piscina de grandes dimensões (13,22 x 7,98 m.) com cinco 

                                                 
5 Águas hipertermias, são águas que emergem a temperaturas superiores a 40ºC, segundo a 
classificação do Instituto de Hidrologia de Lisboa (www.termasdeportugal.pt). 
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degraus no seu topo norte e uma outra apenas parcialmente escavada, mas da 

qual um dos lados deverá ter cerca de 8 m., com seis degraus a toda a volta. 

“Foi também descoberto um tanque pequeno, possivelmente para banhos 

individuais, cujo acesso se fazia através da berma de maiores dimensões por 

degraus que numa segunda fase terão sido tapados e cuja cobertura teria sido 

originalmente uma pequena abóbada de canhão, posteriormente substituída 

por um telhado de tegulae6 e imbrex7; uma sala com pavimento em opus 

signinum8 e ralo para escoamento de águas e um complexo sistema de 

condutas de entrada e saída das águas que ainda correm com uma elevada 

temperatura e um caudal considerável.”9  

 

Os efeitos curativos das nascentes de Carvalhelhos e Vidago foram 

descobertos por casualidade em meados do século XIX por camponeses locais 

e, posteriormente, comprovados através de umas primeiras análises químicas. O 

interesse pelas águas termais foi perdendo consideravelmente força até aos 

finais do século XIX. Após este período e o início do século XX, este voltou a 

ganhar força e por toda a Europa se podia constatar um desenvolvimento e 

revitalização do termalismo, que impulsionou o incremento do número de termas.  

Nessa altura e, impulsionados por uma moda Europeia, começaram a 

surgir os “Palace Hotel”, situados em parques naturais e acompanhados por 

diversos divertimentos, numa tentativa de captação de pessoas e sua animação.  

Destaca-se o aparecimento do Palace Hotel de Vidago, Palace Hotel de 

Cúria, Palace Hotel de Bussaco, entre outros.  

Esta época áurea do termalismo (início do século XX) continuou até aos 

anos 30 do mesmo século. 

As razões do declínio destes centros de lazer, cultura e turismo termal 

prenderam-se com o aparecimento de outros tipos de turismo, como o turismo 

de praia e o turismo de montanha.  

 

                                                 
6 Pedaço plano liso em argila, com bordas elevadas, que eram colocadas em cima do telhado e 
funcionavam como um impermeável.   
7 Pedaço de argila curva, semicilíndrica, colocada ao longo das juntas.  
8 É um material de construção usado na Roma antiga. É feito de telhas partidas em pedaços muito 
pequenos, misturados com argamassa, e depois batido com um pilão.  
9 Em www.patrimoniocultural.pt, acedido em 18 Fev2015. 
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As termas de Chaves são as únicas do Alto Tâmega onde as águas brotam 

com 73º C do fundo da terra, daí serem nomeadas “Caldas de Chaves”. Têm a 

sua origem numas nascentes já bem documentadas na época romana. Nos anos 

50 a Câmara Municipal começa a recuperação das nascentes e a construção 

do que hoje em dia é um moderno complexo termal totalmente restaurado e 

renovado designado por balneário termal de Chaves – SPA do imperador que 

dista alguns quarteirões da descoberta do antigo balneário termal romano.  

 

As termas de Vidago estão situadas a quinze quilómetros a sul de Chaves, 

onde se encontra uma unidade de engarrafamento desta água mineral, que 

depois é distribuída por todo o país com o nome “Vidago”. Esta unidade de 

engarrafamento foi transferida de local, aquando das obras no parque termal de 

Vidago.  

 

As termas de Pedras Salgadas (Vila Pouca de Aguiar) e as termas de 

Carvalhelhos (Boticas) também juntam áreas de terapia balnear a outras de 

engarrafamento industrial das suas águas, comercializadas internacionalmente 

com o nome da terra da sua origem. “Todas estas águas são hipotermais10.” 

(LAPA, 2002:7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Águas hipotermais são águas que emergem a temperaturas inferiores a 25ºC, segundo a 
classificação do Instituto de Hidrologia de Lisboa (www.termasdeportugal.pt) 
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2.4_Vila termal de Vidago. 

Vidago é uma vila termal que, ao que parece, "diz-se ter sido uma 

estância termal dos Romanos que, tudo indica, em tempos longínquos marcaram 

presença na aldeia, não desprezando, com toda a certeza, a qualidade das 

nascentes termais e minerais, pois é histórico que sempre foi seu apanágio o uso 

e aproveitamento das mesmas. A ponte Romana, construída sobre a ribeira de 

Oura – e que o desenvolvimento infelizmente sacrificou - constitui um vestígio 

romano, mas também existem indícios que o seu povoamento fosse também da 

época pré romana.” (SALVADOR, 2004:8) 

 

A sua localização geográfica e estratégica no vale da Ribeira de Oura e a 

sua arqueologia levam a crer que todos os cenários de povoados antigos aí 

tenham sido possíveis, no entanto, Vidago, até finais do século XIX, inícios do 

século XX, nunca passou de um pequeno lugar agrícola entre duas localidades 

então importantes no vale da Ribeira de Oura – Loivos e Arcossó – pertencendo 

Vidago à freguesia de Arcossó, tornando-se freguesia própria em 1925. 

Topograficamente, a localidade é envolvida por uma região que se caracteriza 

por uma enorme depressão de terreno, funda e larga bacia, factores esses que 

contribuem para que o clima na vila, ou seja temperado e com ventos 

moderados.  

 

Etimologicamente, o nome de Vidago advém da junção de vitis com o 

substantivo agrum. Vitis agrum designaria campo ou terra de vinha que do latim 

popular evoluiria para Vidiago de que resultaria, finalmente, Vidago. Com efeito, 

“Existem testemunhos que comprovam que a localidade, em meados do século 

XIX poderia possuir meia centena de fogos. Alguns solares e vestígios em ruínas 

de outros, assim como casas burguesas ajudam a compreender a importância 

desta localidade nas famílias burguesas da região. Apesar dessa importância a 

localidade permanecia quase isolada das restantes freguesias da região, só 

unificada por uma “poeirenta estrada”, estrada real número cinco.” (SALVADOR, 

2004:9) 
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Imagem 4 – Casas e gentes de Vidago, 1911.  

  

A imagem anterior (4) demonstra que a localidade era uma meio rural, 

com habitações rústicas e ruelas em terra, e é notória a pobreza da sua 

população e a necessidade de lutar pela subsistência.   

Após o aparecimento e a descoberta da importância das águas, o 

incremento da localidade, a nível económico e demográfico foi notório.  

 

Como se pode verificar na carta militar datada de 1940, a freguesia de 

Vidago nesta data, já se encontrava muito mais desenvolvida do que a “meia 

centena de fogos” mencionados anteriormente, que possuía em meados do 

século XIX.  

A malha “rural” formada, de forma orgânica11, em “encosta arredondada, 

olhando para o vale de Oura e para a ribeira que o atravessa e dele toma o 

nome, indo desaguar no rio Tâmega. No cimo da encosta, em que assenta o 

povoado há um morro com amplas vistas que muito provavelmente foi atalaia 

ou ponto fortificado em tempos remotos, pois era muito defensável.” (SALVADOR, 

2004:8) 

 

                                                 
11 Uma planta orgânica, é uma planta sem qualquer aparência de ordenação, geralmente sobre 
terrenos muito acidentados e edificações extremamente próximas umas das outras. As suas 
principais características são as ruas estreitas e sinuosas que dificultam a circulação e a existência 
de becos sem saída.  
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Imagem 5 - Carta militar de Portugal, Vidago (Chaves), 1948. 

O espaço habitacional da vila encontra-se consolidado e compactado 

possuindo pontos focais12 e desníveis13, mas apesar disso é uma vila 

desorganizada, com habitações sobrepostas, pois não passou por um processo 

de planeamento. Como menciona LOPES,14 no seu artigo, “É necessário 

compreender que uma vila não é uma cidade em ponto pequeno, assim como 

uma aldeia não é somente um pequeno aglomerado, mas sim um povoamento 

do espaço com um tipo de vivência próprio que o caracteriza e justifica.” 

Sem dúvida que o seu desenvolvimento até esta data, 1940, não foi alheio 

à descoberta das qualidades medicinais das águas termais. Ao longo dos anos 

passados, a vila de Vidago foi aumentando em larga medida, a construção de 

um parque hoteleiro invejável, de apoio à sua estância termal, parque hoteleiro 

esse, que dispunha de notáveis objectos arquitectónicos para a época.   

 

                                                 
12 Ocupação de determinado espaço, sendo este ocupado por um símbolo vertical. 
13 Altercações no terreno muito difícil de contrariar que condicionam a malha urbanizável.  
14 Em www.ipv.pt/millenium/ect7_hmsp.htm, acedido a 18 de Out2015. 
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3_Edifício Palace. 
 

 3.1_Surgimento de uma lenda. 

Os equipamentos hoteleiros mundiais, sofreram uma transformação radical 

a partir da Segunda Guerra Mundial, com a expansão acelerada da economia 

mundial, a melhoria da renda de amplas faixas da população (basicamente nos 

países mais desenvolvidos da Europa Central, EUA e no Canadá) e a ampliação 

e melhoria dos sistemas de transporte e comunicação, principalmente com a 

alavancagem dos aviões para passageiros, de grande capacidade e longo 

alcance gerando, mais disponibilidades de tempo e recursos para o lazer. O 

processo de desenvolvimento e de globalização da economia mundial, além de 

gerar um progressivo fluxo de viagens regionais e internacionais, ampliou de 

forma acelerada o sector de lazer e de turismo, que passou a ser, efectivamente, 

o grande promotor de redes hoteleiras. 

  

Com a continuidade cada vez maior das viagens e necessidades de 

locomoção das pessoas, a evolução permanente e fama das hospedarias e 

pousadas, a fase dos hotéis teve início com a construção de grandes prédios, 

dois e três andares, que passaram a ser os preferidos para instalação de 

empresas hoteleiras representadas pelos hotéis de grande porte, pela 

necessidade de acomodações e pela pompa de ser grande. Com o progresso e 

a evolução da comunicação, surgiu na Europa a indústria hoteleira com 

características e filosofia de empresa destinada a explorar comercialmente a 

hospedagem de viajantes. A partir de 1790, a Revolução Industrial estimulou o 

desenvolvimento mundial em todos os segmentos, a hotelaria mundial cresceu e 

algumas cidades foram beneficiadas.  

 

Entre 1810 e 1820, o mundo todo testemunhou o crescimento da hotelaria: 

novos hotéis e casas de hospedagem surgiram em diversos países, novas 

técnicas de construção e as novidades tecnológicas eram testadas em novos 

empreendimentos hoteleiros, como sejam a comunicação, transportes, máquina 

a vapor, contribuindo para o aumento das viagens e a necessidade cada vez 

maior de um local confortável para hospedagem.  
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A concorrência entre os principais hotéis do mundo foi marcante a partir 

do incremento das viagens e do crescimento da hotelaria. Os efeitos da 

prosperidade económica de quase todos os países culminaram numa fase de 

grande desenvolvimento.  

No fim dos anos 1890, surge no panorama hoteleiro mundial, um homem 

que viria a ser marcante no conceito de hotelaria até então existente. 

 

O suíço, “César Ritz (1850-1918), pioneiro da hotelaria de luxo e inventor do 

conceito moderno Palace.” (DONZEL, 2010:58). Iniciou a sua actividade 

profissional a trabalhar no Hotel Savoy em Londres, e abriu o seu primeiro hotel 

em França. Desde então, o seu nome, é prenúncio de elegância e sofisticação. 

 

 
Imagem 6 - César Ritz, "o rei dos hoteleiros e hoteleiro dos reis", 1906. 

 

Era chamado de mago pois transformava hotéis decadentes e sofisticados 

em objectos arquitectónicos imponentes e negócios rentáveis. 

Revolucionou todos os padrões de qualidade até então existentes e 

personalizou o serviço, criando uniformes para os funcionários, aumento do 

número de quartos, inovou com a prática das casas privativas em cada quarto e 

centralizou os serviços na recepção para melhor atendimento ao cliente.  

A importância de Ritz está na criação de um novo conceito de hotel, 

estabelecendo um serviço completo e personalizado. Este fixou o mínimo 

necessário para uma unidade habitacional, desenvolveu o conceito de quartos 

espaçosos, com decoração exímia, substituiu os papéis de paredes por paredes 

pintadas, privilegiou o atendimento personalizado ao cliente e criou a porta-

giratória para aplicação nos seus Palace.  
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Imagem 7 - Fachada principal do hotel Ritz, França, 2010. 

 

Assim, os edifícios Palace eram “distinguidos por um esmero do serviço 

subtilmente adaptados às necessidades individuais de cada cliente. A 

decoração segue também esta premissa: uma elegância e esmero nos espaços 

públicos, intimidade e conforto nos espaços privados.” (DONZEL, 2010:60) 

Vários foram os hotéis que pela Europa fora, nos inícios dos anos 1900, que 

foram restaurados e ampliados segundo as ideologias preconizadas por Ritz, mas 

a primeira Grande Guerra representou um enorme revés no desenvolvimento e 

edificação de novos Palace na Europa. Muitos destes edifícios foram 

transformados em hospitais militares e a sua magnificência foi posta em causa.  

 

Por todo o mundo, ao longo de mais de cem anos do início do “conceito” 

Palace, foram erigidos centenas de hotéis, muitos deles em locais turísticos, uns 

mais vocacionados para temporadas de Verão, como são os casos da Riviera 

Francesa, outros para temporadas de Inverno, como é o caso do Palace St. 

Morritz – Suíça e outros para temporadas “termalistas”, mas todos eles tinham e 
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tiveram a necessidade de se modernizar e de se adequar aos desenvolvimentos 

da natureza humana, dos materiais e da tecnologia.  

 

Actualmente o caso mais marcante de uma nova era dos Palace, 

encontra-se no Dubai – Emirados Árabes Unidos, onde o hotel “Burj Al-Arab” é 

“reconhecido entre todos os Palace do mundo, antigos e contemporâneos” 

(DONZEL, 2010:11) e que aquando da sua inauguração (1999) era o hotel mais 

alto do mundo (321 metros).  

 

 
Imagem 8 - Hotel "Burj-Al-Arab" – Dubai, 2014. 

 

Esse marco, não foi seu por muito tempo, visto que alguns anos depois em 

Shangai foi também construída uma torre, ainda mais alta e isso leva-nos à ideia 

de que “enquanto um Palace inova, aparece outro que lhe rouba o 

protagonismo” (DONZEL, 2010:11). A lei do mais forte impera.  
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3.2_Edificios Palace em Portugal.  

Em Portugal, vários são os exemplos de Palace, muitos deles convertidos 

em edifícios hoteleiros após várias remodelações e reformulações dos seus 

interiores.  

Um desses exemplos é o Palace Hotel do Bussaco, sendo este o ultimo 

palácio dos reis de Portugal e transformado no hotel mais lendário de Portugal, e 

num dos mais belos e históricos hotéis do mundo, bastião de arte de bem 

receber desde 1917.  

 

 
Imagem 9 - Fachada Palace Hotel Bussaco, 2014. 

 

O edifício foi edificado entre 1888 e 1907, e é constituído por um conjunto 

arquitectónico, botânico e paisagístico único na Europa e já granjeou uma 

reputação que actualmente fazem dele um dos mais belos e históricos hotéis de 

todo o mundo e, fruto desta importante riqueza arquitectónica e histórica, o 

estado Português, reconhecendo o seu valor patrimonial, classificou-o em 1996 

como imóvel de interesse público. 

 

O projecto de 1888, denominado de “Edifício Monumental”, foi entregue 

ao arquitecto italiano Luigi Manini, cenógrafo do Teatro Nacional de São Carlos, 

e também contou ainda com intervenções, em diferentes fases, dos arquitectos 

Nicola Bigaglia, José Alexandre Soares e Manuel Joaquim Norte Júnior, autor do 
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“café a Brasileira”, em Lisboa e ainda do Palace hotel da Cúria.  

 

  O edifício do actual hotel, em “estilo neomanuelino, está decorado com 

painéis de azulejos, frescos e quadros alusivos à Epopeia dos Descobrimentos 

portugueses, todos eles assinados por alguns dos grandes mestres das artes. 

A estrutura exibe perfis da Torre de Belém lavrados em pedra de Ançã, motivos 

do claustro do Mosteiro dos Jerónimos, alguns arabescos e florescências do 

Convento de Cristo, alegando um gótico florido com episódios românticos em 

contraste com uma austera severidade monacal.”15 

 

O estilo neomanuelino converge numa “arquitectura revivalista, 

tipicamente romântica, copiando os aspectos mais superficiais da decoração 

manuelina, aplicada em edifícios adaptados às necessidades do seu tempo.”16  

Este estilo recorre aos progressos técnicos que surgiram com a Revolução 

Industrial, tanto ao nível de materiais como de máquinas, camuflando as 

construções modernas, frequentemente com estruturas metálicas (a vanguarda 

da época). Utiliza todo o tipo de inovações, como o tijolo ou revestimentos 

cerâmicos industriais, preservando, sempre que possível, questões básicas, 

desenvolvidas no neoclassicismo, como a funcionalidade e a rentabilidade da 

arquitectura, simplesmente adaptados a outra estética. Segue as grandes 

construções manuelinas como a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, 

Mosteiro da Batalha e Convento de Cristo em Tomar, imitando apenas os motivos 

decorativos mais evidentes. Este estilo baseia-se essencialmente na diversidade 

de elementos vegetais, cordas, cinturões, fivelas, arcos, pináculos, contra-fortes e 

escultura. Concentra a decoração em torno de portas e janelas, como surgem 

nos edifícios originais, mas não tenta copiar, os complexos programas 

iconográficos desenvolvidos no estilo manuelino.  

 

  No seu interior destacam-se notáveis obras de arte de grandes mestres 

portugueses da época, desde a colecção de painéis de azulejos do mestre 

Jorge Colaço, evocando Os Lusíadas, os Autos de Gil Vicente e a Guerra 

Peninsular, esculturas de António Gonçalves e de Costa Mota, telas de João Vaz 

                                                 
15 Em www.bussacopalace.com, acedido em 14Out2015. 
16 Em http://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_neomanuelino, acedido em 14Out2015. 
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ilustrando versos da epopeia marítima de Luís Vaz de Camões, frescos de António 

Ramalho e pinturas de Carlos Reis. O mobiliário inclui peças portuguesas, indo-

portuguesas e chinesas, realçadas por faustosas tapeçarias. Destaque ainda 

para o teto mourisco do restaurante, o notável soalho executado com madeiras 

exóticas do salão nobre, e a galeria real. 

 

 
Imagem 10 - Interior lobby do hotel Bussaco, 2014. 

 

  O hotel encontra-se localizado num local majestoso e bucólico, com um 

enquadramento paisagístico de perfeição absoluto, na mata nacional do 

Bussaco, ex-libris botânico da região, com todo o seu passado religioso e militar, 

surgindo o Palace Hotel, como concretização dos sonhos mais fantasistas de um 

rei visionário, que à semelhança dos ideais românticos dos seus antepassados 

alemães, edificou “o fantástico e genuíno palácio real de conto de fadas em 

pleno bosque encantado”.17 

 Actualmente o Palace hotel do Bussaco é uma unidade hoteleira de 5 

estrelas que carece de uma revitalização e remodelação extrema mas que 

mesmo assim, é capaz de oferecer aos seus hóspedes a experiencia única de se 

alojarem num verdadeiro palácio.  

 

                                                 
17 Em www.rotadabairrada.pt, acedido em 14Out2015.  
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Conforme mencionado anteriormente, são vários os edifícios Palace 

existentes em Portugal. O Hotel Aveiro Palace (Aveiro), Palace Hotel e Spa – 

Termas de S. Vicente (Termas de S. Vicente), Cúria Palace Hotel e Spa (Anadia), 

Douro Palace Hotel (Porto), Pestana Palace Hotel (Lisboa), Palace Hotel Monte 

Real (Leiria), Hotel Palace Avenida (Lisboa), Vidago Palace Hotel (Vidago), entre 

outros de menor relevo. 

 

Mas, muitos destes edifícios Palace careciam do mesmo problema. A falta 

de vontade e meios financeiros para a sua reabilitação eram um entrave ao seu 

desenvolvimento. Mas nos últimos anos tudo mudou. Todos estes Palace, à 

excepção do Palace Bussaco, passaram por transformações quer ao nível 

formal, quer ao nível estético, com alguns resultados dessa revitalização.  

 

 
Imagem 11 - Pestana Palace Hotel, Lisboa, 2014. 
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4_Importância hoteleira de uma região.  
 

 4.1_A implantação de um Palace Hotel em Vidago. 

A fama da qualidade das águas de Vidago proliferou, e atendendo ao 

maior número de pessoas, que vinham de vários pontos do país, e à construção 

de estabelecimentos hoteleiros para as alojar, surgiu a necessidade de melhoria 

das acessibilidades à vila, e essa necessidade fez com que fosse necessário 

estender a linha do caminho-de-ferro (1909) até Vidago e, consequentemente, o 

transporte mais rápido de bens e pessoas de e para esta localidade. O comboio 

a vapor terá chegado a Vidago por volta de 1909, ano em que a Linha do Corgo 

– Régua a Chaves – se concluíra. Naquele tempo, a empresa ferroviária, 

designada Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses, detinha a 

exploração do troço que atravessava Vidago e esta começou a ser utilizada no 

ano seguinte. Efectivamente, “a inauguração do evento, teve toda a pompa 

que a circunstância exigia. A locomotiva a vapor e o inconfundível fumo por si 

libertado passariam a fazer parte da paisagem da região durante, 

aproximadamente, sessenta anos. Nos últimos vinte da existência do comboio na 

linha do Corgo, a máquina a vapor daria lugar às locomotivas Diesel.” 

(SALVADOR, 2004:105) 

 

 
Imagem 12: Antiga locomotiva a vapor junto estação de Vidago, 1972.  

 

Actualmente o comboio em Vidago não passa de um registo histórico. 

Este deixou de funcionar e, para a interrupção da sua marcha, foram invocadas 

razões que se prendiam com a pouca rentabilidade da linha. Hoje a antiga 
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estação passa por um processo de alteração de função, assim como a própria 

linha.  

Voltando atrás no tempo, o surgimento das fontes termais originou a que 

vários empreendimentos fossem criados, para alojar as pessoas. O primeiro desses 

hotéis foi o Grande Hotel de Vidago (imagem 13).  

 

A sua construção ter-se-á iniciado em 1871, sendo inaugurado três anos 

mais tarde em 1874. Tratou-se de um edifício que, para a época, rompia com o 

estilo arquitectónico presente em Vidago e na região, na medida em que este 

possuía uma escala bastante arrojada para o território onde foi edificado, a 

simetria dos seus envidraçados, o seu estilo ecléctico18 tornavam-no único e um 

marco da época. 

Este começou por ter vinte e quatro quartos de primeira classe nos pisos 

inferiores e trinta quartos para classes não tão avantajadas no piso superior.  

 

A sua edificação foi feita bastante distante da estância termal, ao que 

parece propositadamente, para que os aquistas passassem por toda a “Vila” de 

forma a usufruírem também do comércio local. Estes eram conduzidos em 

charretes, disponibilizadas pela própria empresa, entre as instalações das fontes 

onde tomavam as doses de água adequadas e recomendadas pelos serviços 

clínicos. 

 

Na verdade, conforme menciona Salvador (2004:123) “conta que vinte 

anos após o seu aparecimento, o grande hotel de Vidago era considerado dos 

mais sumptuosos edifícios existentes no país, no seu género. Naquela altura 

acomodava em condições de grande conforto, para a época, à volta de cem 

clientes”, o que diz bem da classe e do prestígio que o estabelecimento 

proporcionava aos seus hóspedes. 

                                                 
18 Em arquitectura, o eclectismo é a mistura de estilos arquitectónicos do passado para a criação 
de uma nova linguagem arquitectónica. Uma das grandes influências da arquitectura ecléctica foi 
a arquitectura praticada na Escola de Belas Artes de Paris, onde utilizavam o chamado estilo 
“Beaux-arts”, muito ornamentado e imponente, que mesclava o renascimento, o barroco e o 
neoclassicismo. 
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Imagem 13: Grande Hotel Vidago, 1942.  

 

Diversos hóspedes carismáticos da Nobreza portuguesa ficaram instalados 

neste hotel, são exemplos El-Rei D. Luís I, D. Fernando II (viúvo da rainha D. Maria 

II), Infante D. Augusto entre outros.  

Ao longo dos tempos, o majestoso hotel passou por várias obras de 

modernização, a última das quais e da qual obtivemos documentação, é 

datada de 1985, em que a empresa VMPS (Vidago Melgaço e Pedras Salgadas) 

deu entrada junto da Câmara Municipal de Chaves por forma a licenciar a 

alteração e ampliação deste espaço hoteleiro.   

 
Imagem 14: Fachada principal do Grande Hotel Vidago, 1985.  
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Imagem 15: Planta do piso térreo (existente) do Grande Hotel Vidago, 1985. 

 

Conforme se pode analisar na planta do piso térreo, que existia antes da 

nova proposta para a alteração do Grande Hotel Vidago, este edifício não 

cumpria minimamente a função de alojamento e serviços prestados. Os quartos 

não possuíam instalação sanitária, tendo apenas um zona de lavatório no 

mesmo espaço da zona de dormir, o espaço reservado à parte lúdica dos 

hóspedes era inexistente e o espaço da confecção de alimentos era de 

dimensões bastante deficitárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagem 16: Planta do piso térreo (proposto) do Grande Hotel Vidago, 1985. 



Vidago Palace Hotel – A sua importância no desenvolvimento da região. 

 

43 

 

Analisando a imagem anterior (16), percebe-se que as obras de 

modernização visavam dotar o estabelecimento hoteleiro de melhores 

comodidades para os seus hóspedes ao nível da sociabilidade, reduzindo o 

número de quartos no piso térreo e criar uma sala de televisão, sala de leitura, 

um bar, um espaço mais cómodo para recepção, uma melhoria nas Instalações 

sanitárias comuns, assim como e, principalmente, dotar os quartos com I.S. 

privativa, divisão inexistente até então, pois os quartos só dispunham de sanita e 

lavatório.  

 

Estes esforços para a modernização e ampliação do espaço hoteleiro 

foram em vão, visto que actualmente o Grande Hotel de Vidago se encontra 

encerrado e o parque que o ladeia, propriedade sua, com inúmeras árvores 

seculares, encontra-se desprezado. 

 

Actualmente, o uso que a população dá à propriedade envolvente do 

hotel prende-se com a realização de alguma festas de entretenimento musical, 

visando angariação de fundos para algumas instituições locais. 

 

Voltando atrás no tempo, tudo indica que em 1907, começava já a notar-

se um prometedor desenvolvimento do complexo termal da localidade, 

designadamente a exploração das fontes 1 e 2 de Vidago, a fonte de Sabroso, a 

construção de novos parques, a construção de pavilhões de apoio às fontes, a 

esterilização de garrafas e outros objectos afins. 

 

De toda o país encaminhavam-se para Vidago pessoas desejosas de fazer 

os tratamentos das suas doenças. Já distavam 30 anos após o aparecimento do 

Grande Hotel de Vidago e a empresa proprietária das águas viu que haveria a 

necessidade de aumentar a capacidade hoteleira, visto que a oferta não 

satisfazia a procura. Foi, então, decidida a construção de uma nova unidade 

hoteleira.  

 

Foi durante o reinado de D. Carlos I que se deu início ao projecto do 

Vidago Palace. A terra de Vidago era caracterizada pelas suas águas, pelas 
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curas termais e os espaços de bem-estar e lazer eram muito apreciados pela 

sociedade aristocrática da considerada Belle Époque19.  

 

Inicialmente chegou a pensar-se num projecto megalómano a ser 

instalado no alto do monte, com previsão de transporte funicular. Este projecto 

da autoria do arquitecto Ventura Terra seria, certamente, um marco na 

arquitectura nacional e internacional, mas os custos avultados deixaram-no 

apenas no domínio da intencionalidade. 

 
Imagem 17: Conjunto de imagens do Grande Hotel do Monte do Arquitecto Ventura Terra, 1907. 

 
                                                 
19 A Belle époque, foi um movimento artístico que surgiu na Europa entre 1890 e 1914 e 
caracterizou-se como sendo um período de expansão e progresso ao nível intelectual e artístico. 
Este caracterizava-se pelo surgimento de inúmeros estilos, em que a “arte nova” foi o mais típico e 
no que à arquitectura diz respeito, caracterizou-se pelas suas formas curvilíneas, contornos sinuosos, 
ritmos elegantes elaborados com curvas, dando sempre a ideia de movimento e adornos 
exuberantes.  
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Neste conjunto de imagens percebemos a “grandeza e 

monumentalidade” (CULLEN, 1971:10) do novo hotel do Monte. Note-se que na 

segunda imagem, marcado com um “X”, ficamos a conhecer o local destinado 

à implantação do hotel, enquanto na imagem inferior compreendemos o 

funcionamento do hotel ao nível do piso térreo.  

 

Acresce que “No cimo da encosta há um morro do qual se disfruta o mais 

formoso e variado panorama que pode conceber-se. É ahi por signal que ficará 

o novo e grandioso hotel, dotado das mais aperfeiçoadas e modernas 

condições de commodidade, que a Empreza das águas mandou construir e cuja 

communicação com as nascentes situadas na base da montanha será feita por 

meio de tramways eléctricos que devem funcionar permanentemente.  

(…) 

O novo hotel do Vidago será, como se vê, um edifício realmente monumental, 

sóbrio nas suas linhas architectonicas, mas de uma elegância de bom gosto, que 

difficilmente poderia se excedida. 

Dos seus amplos terraços a perspectiva que a vista deve disfructar há de ser com 

certeza incomparável, como podem avaliar os que conhecem já a formosura do 

panorama que se contempla d o morro em que houve a idea excellente de 

situar o novo edifício (…)” (ILUSTRAÇÃO, 1907:302) 

 

Neste excerto, retirado do livro de Miguel Ventura Terra, que o município 

de Esposende publicou, escrito em 1907 na revista “Ilustração portugueza”, 

compreendemos que o arquitecto teve uma visão megalómana, aquando do 

pedido por parte da empresa proprietária pelas águas, para o novo edifício. A 

magnitude do objecto arquitectónico era algo incomparável para a época e a 

ideia de o erigir no local em questão, impressionou as gentes da época. Mas, o 

hotel acabou por não ser construído no alto do monte, devido ao avultado 

investimento necessário. 

O novo hotel foi então projectado pelo arquitecto António Rodrigues da 

Silva Júnior20, projecto esse, que manteve muitas semelhanças relativamente ao 

                                                 
20 Arquitecto nascido em 1868 em Sintra e falecido em 1937, foi autor de inúmeras obras no Estoril e 
em Cascais para aristocratas e ricos comerciantes que desejavam ter habitação permanente ou 
de veraneio na zona, tornou-se um dos mais requisitados arquitectos da época.  



Vidago Palace Hotel – A sua importância no desenvolvimento da região. 

 

46 

 

projecto anterior, projectado pelo arquitecto Ventura Terra, essencialmente na 

concepção da sua fachada. Este novo projecto viria a ser executado na planície 

do vale da Ribeira de Oura, junto à nascente de águas termais, descoberta em 

1863, e este, visava também a ligação, através de uma larga avenida, do 

edifício à estação de comboios.  

 

D. Carlos I queria ver construído um espaço digno da aristocracia da 

época, um espaço luxuoso, que projectasse Portugal sob a Europa mas, o seu 

assassinato em 1908 veio quase acabar com os seus objectivos. D. Carlos I foi 

substituído por D. Manuel II até 5 de Outubro de 1910, altura em que foi 

proclamada a queda da monarquia, mas devido a um estatuto especial para a 

época, o Vidago Palace prossegue a sua senda na história e abre portas em 6 

de Outubro de 1910.  

 

O edifício surgia num estilo mais depurado que o inicialmente proposto, 

mas mantendo-se o aspecto inconfundível de um grande hotel europeu do qual 

sobressaía o seu imponente átrio, com lances cruzados de escadaria e as suas 

colunas clássicas ornamentadas.  

 

 
Imagem 18: Postal da construção do Vidago Palace Hotel, 1909. 

 

Na imagem anterior, datada de 1909 conseguimos depreender as 

técnicas usadas para a construção do edifício. Os vigamentos em madeira eram 

elevados de forma a suportar as paredes exteriores do mesmo. 
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Imagem 19 - Postal da vista aérea do Hotel Vidago Palace e sua envolvente (s/ data). 

 

Conforme podemos analisar na imagem 19, conseguimos perceber que o 

hotel foi edificado num vale, num local onde pouca ou até mesmo nenhuma 

edificação existia a não ser as fontes termais. O seu objectivo é “a reunião dos 

elementos que concorrem para a criação de um ambiente, desde o edifício (…) 

passando pelas árvores, pela água, pela natureza, entretecendo esses elementos 

de maneira a despertarem emoção e interesse.” (CULLEN, 1971:10) 

O edifício media 100 metros de frente por 12 metros e meio de largura e 

compreendia 5 pisos (cave e quatro andares) e oferecia inicialmente 120 

quartos. 

Todos os quartos do hotel dispunham de telefone, comunicando com a 

central que fazia a “ponte” de comunicações. Este meio de comunicação era 

uma inovação em hotéis portugueses, constituindo uma raridade mesmo em 

hotéis no estrangeiro. Em cada piso existia uma secção de banhos de imersão e 

duche.  

 

Particularizando, “numa das cozinhas vê-se um corpulento fogão de 

moderno fabrico, em que pode cozinhar-se para 500 pessoas, com caldeiras de 



Vidago Palace Hotel – A sua importância no desenvolvimento da região. 

 

48 

 

pressão, que chegam para abastecer de água quente os banhos de todos os 

andares.” (ILLUSTRAÇÃO, 1910:177) 
 

 

 
Imagem 20: Conjunto de imagens do interior do Vidago Palace Hotel, 1910. 

 

A tarefa deste projecto e sua planificação foi “determinante para o 

alcance dos impactos admissíveis e inadmissíveis para o ecossistema, como 

resultado do seu enfoque espacial por parte do sistema projectado”, (YEANO, 

1999:88) e este, apesar da destruição de algumas árvores, ficou diluído num 

manto verde em que de entre os diversos elementos que compõe a paisagem, a 

árvore é sem dúvida o mais frequente e a relação entre as árvores e o edifício 

tem uma longa e respeitável tradição. A árvore é uma presença viva que habita 

o parque e isso possibilita novas relações entre a nossa arquitectura orgânica e 

as estruturas naturais.  

 

O Palace Vidago foi construído no interior do parque termal, mas não era 

somente este edifício que faria parte do mesmo. Aqui já existiam a fonte de 

Vidago 1, a fonte de Vidago 2 e a fonte de Salus. Todas estas fontes 

diferenciavam-se entre si quer arquitectonicamente quer nas características das 
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suas águas. A Buvete21 de Vidago 1 (imagem 21), é a fonte com a água mais 

mineralizada e rica em propriedades medicinais. É um exemplar da Arte Nova22 

com a sua imagem ao gosto arabizante seguido com galeria e varanda para 

repouso após a ingestão de águas. O corpo central é de alvenaria ordinária23, 

com vãos de janelas e portas em granito e possui 7 metros de altura até ao 

terraço. Sobre este, uma enorme cúpula desenvolve-se, com 5 metros de 

diâmetro apoiada em 8 colunas circulares, com os capitéis decorados, que se 

ligam entre si, formando um octógono, no centro do qual se encontra a fonte 

medicinal.  

  

 
Imagem 21 - Bilhete-postal da edição "Union Postale Universelle da Buvete Vidago 1, 1928. 

 

A clarabóia existente na fonte tem vidros coloridos, assim como todas as 

portas e janelas e os seus caixilhos eram em ferro.  

O seu centro é adornado com painéis de azulejos decorativos e lambris 

desenhados pelo artista Júlio César da Silva. Era composto por oito painéis de 

azulejos que representavam vários símbolos, desde a força, bustos da vida, 

vitória, glória e até símbolos relacionados com o comércio e indústria, alternados 

com imagens de ninfas.  

 

No seguimento deste bloco central fica a galeria de repouso com 15 

metros de comprimento ladeada por arcos com uma escadaria ao fundo dando 

                                                 
21 Designa genericamente um lugar onde se bebe. Normalmente, surge associado ao termalismo, 
designado o lugar onde se ministra um tratamento, que consiste na ingestão de água termal.  
22 A Arte Nova foi considerada um estilo estético essencialmente presente no design e arquitectura. 
23 Alvenarias ordinárias são paredes de pedra toscas, angulosas e irregulares em forma e dimensão, 
ou roladas, ligadas entre si por argamassas ordinárias.  
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acesso a um terraço superior. Esta galeria termina com uma pequena construção 

que funcionava como vestiário aos funcionários da fonte.   

 

A fonte de Vidago 2 foi adquirida pela empresa proprietária do parque 

termal em1903 e aqui construída em1906. A sua arquitectura era mais recente, 

com forma cúbica, coroada com uma cúpula de quatro janelas laterais. A última 

fonte presente no parque termal é a Fonte de Salus. Trata-se de uma construção 

posterior à primeira Guerra Mundial com um grande frontão clássico em pedra, 

cujo interior é somente um espaço amplo e de aspecto industrial.  

 

Dentro do espaço termal havia ainda a destacar como património 

arquitectónico o balneário termal. Este fora construído em 1916 e ostentava uma 

fachada em torre ladeada por duas alas. “O hall de entrada possuía 4 altas 

colunas em mármore. Os espaços eram decorados com sumptuosidade sendo os 

estuques pintados a óleo, os lambrins eram em azulejo e os das salas de 

tratamento era em madeira almofadada”. (VIDAGO, 2004:21) 

Da estrutura do balneário fazia parte a farmácia, uma sala de 

mecanoterapia e, como vem descrito nos autos de inspecção de 1923, “24 

quartos para banhos de imersão, 2 salas para duches, 1 sala para serviços de 

irrigações e uma outra para massagem, sendo todos estes compartimentos, 

estabelecidos em duas alas perfeitamente iguais e simétricas destinadas à 

divisão dos dois sexos”. (ACCIAIVOLI, 1944:344) 

 

Infelizmente, o balneário termal passou por alterações no seu interior que 

em nada se coadunam com o espaço termal. Este, foi transformado num espaço 

de conferências há relativamente poucos anos, destruindo por completo a 

essência da sua construção.  
 

 

No empreendimento intervieram personalidades de destaque da finança 

e da política, como os Condes de Mendia e de Caria, os banqueiros Fonseca, 

Santos e Viana e o conselheiro Teixeira de Sousa, último Presidente do Conselho 

de Ministros da Monarquia. Conforme se encontra mencionado em várias 

publicações, o Vidago Palace passou por diversas “transformações” ao longo 

dos anos em que esteve aberto ao público. O encanto inicial da sua abertura, 
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onde inúmeras pessoas da aristocracia europeia ficavam rendidas, ganhou nova 

forma em 1936 quando necessitou de um novo impulso, e este foi dado através 

da inclusão de um percurso de golfe de nove buracos, desenhado por Philip 

Mackenzie Ross, conhecido arquitecto de golfe que desenhou inúmeros campos 

de golfe na Europa. Assim, para além das particularidades de um palácio 

requintado, com os cuidados de saúde inerentes a um local termal, 

complementados por um campo de golfe luxuoso, Vidago colocou-se, no 

patamar das estâncias europeias de maior prestígio.  

 Quem também impulsionou a divulgação deste Palácio através do seu 

trabalho de promoção foi Cruz Caldas. Cruz Caldas nasceu e faleceu no Porto 

(1897-1975) e foi um ilustre caricaturista, escritor, ilustrador e publicitário e a sua 

obra, sobretudo ao nível da caricatura (cartoon), encontra-se frequentemente 

em diversas publicações desde 1939 até à década de 50.  

 Trabalhou na litografia do Bolhão a partir de 1934, como desenhador, 

sobretudo realizando os mais variados trabalhos publicitários, desde cartazes, 

panfletos, calendários e anúncios, principalmente para a empresa que explorava 

na época o Palace, a VMPS.  

 Recebeu inúmeros prémios a nível nacional pelos seus trabalhos ao nível 

da caricatura e da publicidade.  

 

 
Imagem 22 – Esboços a aguarela para ementas com publicidade às Águas de Vidago, 1940/1950. 
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 4.2_Surgimento do “cluster” turístico 

A edificação do Vidago Palace Hotel provocou o desenvolvimento do seu 

local de implantação, uma região deprimida e esquecida, e tornou-a num 

“cluster” turistico.  

O que, até então não passava de uma pequena aldeia termal, deu 

origem a um incremento da população residente, dos turistas, dos postos de 

trabalho e dos estabelecimentos hoteleiros e comerciais.  

Se até à construção do Palace Hotel, existia somente o Grande Hotel de 

Vidago, após este o parque hoteleiro aumentou, quer com hóteis, quer com 

hospedagem e com pequenos alojamentos locais. 

 

Com efeito, em 1911, mesmo em frente à estação de Vidago foi 

edificado, o hotel Avenida. Na verdade, “o hotel avenida surgiu na altura 

estrategicamente localizado na área termal. A sua localização mesmo em frente 

à estação ferroviária, conferindo aos seus utentes alguma comodidade e 

também funcionalidade no que concerne à utilização da mesma.” (SALVADOR, 

2004:127) 

 

 
Imagem 23: Hotel Avenida em construção e estação ferroviária, 1911. 

O proprietário de então, João Crisóstomo de Oliveira, terá encetado 

esforços de forma a dotar o espaço hoteleiro de um casino, mas questões 
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burocráticas impediram de concretizar o seu objectivo, na medida em que só 

era permitido existir um casino por concelho e Chaves já usufruía de um.  

 

O hotel Salus, depois Hotel do Golfe (imagem 24), foi outro dos hotéis 

marcantes do espaço hoteleiro de Vidago. Foi inaugurado no Verão de 1918, 

oito anos após o aparecimento do Vidago Palace Hotel e foi mandado construir 

pela Empreza Salus, mas mais tarde a Vidago Melgaço & Pedras Salgadas 

adquire o hotel e grande parte da Quinta das Bolas. No início o hotel dispunha 

de aproximadamente cem quartos, todos luxuosamente mobilados, com água 

canalizada e luz eléctrica. Tudo indica que “Este hotel teve o seu apogeu na 

primeira metade do século passado. A sua localização conferia grande 

comodidade aos seus hóspedes, uma vez que distava escassas dezenas de 

metros das fontes termais.” (SALVADOR, 2004:128)  

 

 
Imagem 24 - Hotel Salus, 1928. 

 

Este edifício, agora completamente destruído, era um complemento ao 

alojamento do Vidago Palace e possuía jardins e lagos onde os hóspedes 

podiam descansar e divertir-se.  
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Este hotel sofreu um duro revês no dia 11 de Março de 1967. Um incêndio 

viria a estar na origem do desaparecimento de um dos mais bonitos e 

cosmopolitas hotéis de Vidago. Na altura o hotel encontrava-se com algumas 

obras de melhoramento, preparando-se para a nova época termal que se 

aproximava, mas nunca mais voltaria a abrir.  

 

 
Imagem 25: Hotel Salus, 1928.  

 

Actualmente o hotel não passa de ruínas e serve somente para os 

Bombeiros de Vidago treinarem os combates de incêndios em edifícios.  

 Na imagem seguinte (26), inteiramo-nos da data de construção do parque 

hoteleiro de maior “porte” em Vidago, a data de construção, assim como a sua 

dispersão na “malha urbana” na vila.  

No início do século passado, o parque hoteleiro de Vidago detinha 

também outros hotéis de menor dimensão e prestígio, mas também importantes 

para o desenvolvimento da vila, são o caso do hotel da Aurélias, o hotel do 

Parque (mancha amarela na planta), o Hotel Chaves, o Pequeno Hotel, a 

pensão Primavera (actual Hotel Primavera, a azul na planta), entre outros.  
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Imagem 26 - Planta de Vidago e data de construção das unidades hoteleiras, 2014. 

      Grande Hotel (1874)            Palace Vidago (1910)        Hotel Avenida (1911)       Hotel Salus (1918) 

      Hotel do Parque (1935)       Pensão Primavera (actual hotel Primavera)(2012) 
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Mas Vidago não era somente hotelaria. Noutros tempos, “muito perto da 

vila, o rio Tâmega proporcionou a fruição de um espaço bucólico, fresco e 

aprazível”, (SALVADOR, 2004:20) a praia Fluvial de Vidago era um espaço muito 

procurado e os aquistas eram trazidos para este local de charretes, propriedade 

dos próprios hotéis e, neste espaço, recriavam-se entre os horários das “tomas 

das águas”. Junto a esta praia existia também um requintado salão de chã, que 

era designado por “buffet” e era considerado elegante por disponibilizar 

camarins para banhistas, uma esplanada com cadeiras e mesas para refeições e 

os barcos de remos para passeio no rio.  

Actualmente, a praia praticamente não existe, pois a indústria destruiu e 

contaminou as águas e estas já não servem para as pessoas se banharem e o 

salão de chã já deixou de ter a sua função há muitos anos, encontrando-se 

fechado mas com a promessa de abertura para breve. 

 

 
Imagem 27: Salão de chã e "Praia de Vidago", 2014.  

 

Outro estabelecimento bastante requisitado noutras épocas em Vidago foi 

o salão Aurora. Este salão correspondia a uma “moderna casa de espectáculos 

onde se faziam teatros e bailes, sempre abrilhantados por grupos musicais da 

terra que, assim, conferiam distracção e proporcionavam prazer aos turistas e 

sobretudo à população de Vidago.” (SALVADOR, 2004:20)  

Este salão foi também reduzido a cinzas aquando de um grande incêndio 

em 1930.  
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4.3_Declíneo de uma região 

Apesar de histórica e uma pequena vila termal, Vidago na década de 

80/90 deixou transparecer as fragilidades de uma região. Com efeito, o turismo 

termal passava por momentos complicados e Vidago não era excepção. Muitos 

dos hotéis e espaços de Vidago fecharam portas e não foi excepção o Vidago 

Palace Hotel no ano de 2006. 

Nesta pacata vila, onde outrora, centenas de pessoas deambulavam 

pelas ruas e usufruíam do seu edificado histórico e também das águas termais, 

deprimiu e tornou-se um caso de estudo.  

Era necessário tornar Vidago um espaço rejuvenescido, um espaço 

característico, dinamizador, capaz de atrair pessoas que viessem a Vidago com 

a necessidade de mais do que cuidados de saúde, que viessem a Vidago 

engrandecer-se com a sua calma, a sua paz de espírito característica da leveza 

das suas águas. 

 

Foi desta forma que surgiu o projecto “AQUANATTUR” por parte da UNICER, 

que prometia rejuvenescer e revitalizar toda a vila e território. Mas o estudo para 

esta necessidade, já tinha sido anteriormente focalizado, através do projecto 

piloto financiado por diversas entidades que visava fazer uma análise SWOT24 de 

alguns dos parques termais. A esse projecto deu-se o nome de Projecto 

Thermaios.  

Este projecto tinha por base, uma revitalização do património termal de 

várias regiões que, somente dessa forma, poderiam ter uma utilização 

consolidada.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 É uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), analisando 
Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Normalmente usada como base de planeamento 
estratégico  pode, devido à sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de análise de 
cenário. 
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5_Património/revitalização.  

 

5.1_Conceito de Património 

Para entendermos o conceito de património, temos que nos concentrar no 

estudo da própria palavra e nas suas várias derivações. 

A palavra património é descrita como “bem de herança que passa, de 

acordo com as leis, dos pais e das mães para os filhos” (CHOAY, 2015:11) e dessa 

forma, encontra-se intimamente ligada “às estruturas familiares, económicas e 

jurídicas de uma sociedade, enraizada na sociedade e no tempo”. (CHOAY, 

2015:11) 

Esta palavra, ao longo dos tempos, foi por várias vezes “requalificada por 

diversos adjectivos, (genético, natural, histórico…), fizeram dela um conceito 

nómada.” (CHOAY, 2015:11) e o “fenómeno” do património nem sempre foi tão 

debatido como actualmente o é.  

Outrora, os edifícios eram construídos sem a noção do seu espaço 

temporal e do seu valor intrínseco. Só o passar do tempo, veio constatar, que os 

edifícios detinham um valor muito além do custo da obra, e isso, é constatado, 

em diferentes momentos e em diversos lugares onde se actuou de forma vincada 

no património. Os “Centros Históricos” das vilas e cidades tornam-se património 

pelo seu valor intrínseco e potencial adstrito às suas valias de conteúdos 

históricos, culturais, arquitectónicos, sociais, entre outros.   

 

Podemos analisar o património histórico como sendo um bem material, 

natural ou imóvel que possui significado e importância artística, religiosa, cultural 

ou documental e que CHOAY (2015:11) designa como um “fundo destinado ao 

usufruto de uma comunidade alargada a dimensões planetárias e constituído 

pela acumulação contínua de uma diversidade de objectos que congregam a 

sua pertença comum ao passado: obras e obras-primas das belas artes e das 

artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e conhecimentos 

humanos.”  

 

Neste contexto, entendemos que tudo que a humanidade cria pode ser 

identificado por património, desde que esta criação tenha importância para a 
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sociedade, todavia dentro de um imenso património histórico, importa realçar o 

património edificado ou monumentos históricos, que para CHOAY (2015:12) estas 

“duas expressões deixaram de ser sinónimas” pois “desde os anos sessenta do 

século XX, os monumentos históricos constituem apenas parte de uma herança 

que não pára de aumentar, por via da anexação de novos tipos de bens e 

através do alargamento cronológico e das áreas geográficas no interior dos 

quais se inscrevem estes bens.”  

 

Em 1837, aquando da criação em França da Comissão dos Monumentos 

Históricos, os monumentos históricos encontravam-se divididos em três grandes 

categorias: os vestígios da antiguidade, os edifícios religiosos da Idade Média e 

os castelos. Após a Segunda Guerra Mundial, estas categorias tinham 

multiplicado por dez, mas a sua natureza não variava muito entre a arqueologia 

e a história erudita da arquitectura.  

 

Mas, segundo CHOAY, 2015:12, “desde então todas as formas de arte e de 

edificar, eruditas e populares, urbanas e rurais e todas as categorias de edifícios, 

públicos e privados, sumptuários e utilitários foram anexados sob novas 

denominações.” 

Enumeramos, a arquitectura menor, que foi uma expressão oriunda de 

Itália usada para designar as construções privadas não monumentais muitas 

vezes erguidas sem o concurso de arquitectos, a arquitectura vernacular, 

expressão oriunda de Inglaterra usada para distinguir os edifícios dos diversos 

territórios, a arquitectura industrial das fábricas, das estações, dos altos-fornos, 

enfim, tudo o que fosse património edificado era pronuncio de património, mas 

também, o “tecido urbano: quarteirões e bairros urbanos, aldeias, cidades 

inteiras e mesmo conjuntos de cidades como demonstra “a lista” de património 

mundial estabelecida pela UNESCO.” (CHOAY, 2015:13) 

 

 

Nesta lista de património mundial encontram-se, não somente bens 

materiais, mas também bens naturais. Fazem parte desta lista, florestas, 

montanhas, lagos, ilhas, deserto, monumentos, construções, complexo ou 

cidade, que tenha uma importância cultural ou física especial para o mundo. A 
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lista é mantida pelo Programa do Património Mundial, que é administrado 

pelo Comité do Património Mundial, composto por 21 países-membros eleitos. 

A UNESCO adoptou em 1972 a Convenção do Património Mundial, Cultural 

e Natural, que tem por objectivo proteger os bens patrimoniais dotados de um 

valor universal excepcional. 

 

“ (…) Poder-se-á afirmar que o património é visto como um bilhete 

de identidade que reúne todo um conjunto de bens que permitem 

a identificação histórica, isto é, permitem (re) descobrir e (re) afirmar 

os valores patrimoniais de um território, promovendo o 

desenvolvimento humano e da sociedade em termos históricos, 

sociais, económicos e culturais (…) O património permite 

estabelecer uma ligação entre o passado, o presente e o futuro. 

Actualmente, o património surge-nos como um motor de 

divulgação de uma imagem de um território, a nível nacional e/ou 

internacional, de qualidade e distinção, bem como representa as 

politicas de decisão e acção, de carácter social, económico e 

cultural. Isto significa que o património construído reflecte as marcas 

das diferentes formas culturais (…) ” (SILVA. 2011:61) 

 

5.2_Evolução do conceito em Portugal 

Em Portugal, este processo de evolução de “noção de património” terá 

tido, segundo muitos teóricos, a sua “cédula de nascimento” com o Alvará 

Régio, de 20 de Agosto de 1721, através do qual se estipulavam medidas de 

salvaguarda. Com o liberalismo25, no séc. XIX, o conceito de património começa 

a sofrer um certo alargamento, como se pode verificar pela posição de 

Alexandre Herculano, que ao referir-se à questão patrimonial, se exprime do 

seguinte modo: “ (…) importa a arte, as recordações, a memória dos nossos pais, 

a conservação de coisas cuja perda é irremediável, a glória nacional, o passado 

e o futuro”. (cit. por MENDES. 2000:199) Apesar do que então se fez em prol do 

património, predominava “uma visão histórica e arqueológica na interpretação 

                                                 
25 Liberalismo: doutrina segundo a qual convém dar aos cidadãos as melhores garantias contra o 
arbítrio do governo, separando deste, o poder legislativo e judiciário. (Em www.infopedia.pt) 
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dos monumentos.” (MENDES. 2000:199) Todavia, só após a II Guerra Mundial, se 

começou a prestar atenção a esta e outras vertentes importantes do património, 

a par do que se passava no resto da Europa e, consequentemente a alargar o 

conceito de património histórico e cultural.  

 

No que a classificação de património mundial diz respeito, Portugal possui 

na lista da UNESCO, edifícios: Convento de cristo (Tomar), Mosteiro de Alcobaça 

(Alcobaça), Mosteiro da Batalha (Batalha), Mosteiro dos Jerónimos e Torre de 

Belém (Lisboa), Universidade de Coimbra – Alta e Sofia (Coimbra); território: 

Região vinhateira do Alto Douro; centros históricos: Guimarães (imagem 28), Évora 

e Porto; paisagem e natureza: Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, 

Paisagem Cultural de Sintra e Laurissilva da Madeira; cidades: Zona central da 

cidade de Angra do Heroísmo (Açores), Cidade-Quartel Fronteiriço de Elvas e 

suas fortificações e sítios: Sítios de Arte Rupestre do Vale do Côa.  

 
Imagem 28 - Centro Histórico de Guimarães, 2014. 

 

 A preservação e conservação do património, e não a sua destruição e 

construção de novos edifícios, são constatados em diferentes momentos e em 

diversos lugares de Portugal. Existe uma forte vontade de actuar no domínio do 

restauro e conservação do património existente, para a qual os municípios e os 
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fundos comunitários são um forte impulsionador. Um desses exemplos é o 

projecto levado a cabo com a designação de “As aldeias Históricas de 

Portugal”.  

 

“As Aldeias Históricas de Portugal, inicialmente em número de dez, 

passando a doze classificadas no mesmo âmbito concretamente Trancoso e 

Belmonte, e a ocorrerem candidaturas sucessivas para um aumento do seu 

número, todas localizadas na Beira Interior de Portugal.” (BARBOSA, 2012:83) 

 

 
Imagem 29 - Aldeia Histórica de Piodão, 2014. 

 

O projecto “Aldeias históricas de Portugal” tinha como objectivo revitalizar 

/ recuperar e promover estes núcleos, como um território e não como aldeias 

individuais, para que dessa forma tivessem mais força. "As culturas locais nestes 

núcleos históricos, localizados na Beira Interior, foram objecto de um “pequeno 

acto” de revitalização / recuperação com uma relação intervencionada em 

assumir das diferenças intrínsecas, que potenciaram na sua especificidade um 

sentido de lugar / identidade, de cada núcleo, também se vislumbram, ainda 

que levemente, nexos de continuidade enquanto intervenções com respeito 
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pelo seu extracto histórico, e também, a tentativa, por vezes frágil destes núcleos 

históricos se reverem em si mesmos formando no assumir das diferenças 

intrínsecas que potenciaram na sua especificidade um sentido de lugar / 

identidade, de cada núcleo, também se vislumbram, ainda que levemente, 

nexos de continuidade enquanto intervenções com respeito pelo seu extracto 

histórico, e também, a tentativa, por vezes frágil destes núcleos históricos se 

reverem em si mesmos formando no todo um resultado geral e abrangente, que 

explicita a vontade de reviver a existência de uma memória colectiva que lhes 

confere uma afinidade latente, onde o particular e o pormenor, a espacialidade 

e a espiritualidade destes lugares tendem a concorrer para um todo unitário.” 

(BARBOSA, 2012:84) 

 

A capacidade de formalização de uma identidade e espiritualidade 

“unitária” não constituirá por si só um acto que perdure com valor patrimonial, se 

for apenas acção construída para o presente. Esta acção tem que ser pensada 

para o futuro como uma marca hereditária e a sua forma de a tornar material, 

assimilada pelas capacidades de memórias do indivíduo, enquanto ambiente 

comunitário, pressupondo um quadro ideológico de referência, conferindo a 

referida identidade. 

 

A actuação sobre o património sob a sigla dos “3 rrr”, amplamente 

alicerçada pelo arquitecto Nuno Portas (1992:15), mostra que a renovação, a 

recuperação e a revitalização foi, num primeiro momento, de difícil 

compreensão por parte das populações que vivem o território identificado como 

Aldeias Históricas de Portugal. Era necessário renovar os edifícios existentes, 

recuperando a traça antiga e a sua funcionalidade e revitalizar com novas 

funções para que estes perdurassem no tempo.  

 

A capacidade de valorização do que é tradicional, “foi sentida na 

comunidade local, como “input” exterior, sendo a concepção do património, 

associada a algo que corre o risco de “ser retrógrado”, lembrando os estados de 

carência, muitas vezes de vivências vizinhas, afectivas e nostálgicas” (BARBOSA, 

2012:85) que a modernidade actual veio acentuar.  
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A capacidade de ver “o passado, forma o presente e inventa o futuro” 

(BARBOSA, 2012:88), isto porque sem percebermos o passado, e 

compreendermos os seus objectivos, sem recorrer à história e seus fundamentos, 

não poderíamos imaginar o futuro.  

 

A forma que temos de utilizar a memória torna-nos capazes de ligar o 

passado ao presente. Esta capacidade de ter referências e banco de dados, 

lembram-nos quem somos, o lugar que ocupamos e onde pertencemos. “Neste 

contexto, a autenticidade do património tem que ser verificada pela memória, 

também o é quando acreditamos, e a identidade conhece igual consideração 

quando sentimos que fazemos parte do lugar.” (BARBOSA, 2012:89)  

 Toda esta capacidade de intervencionar o património histórico edificado, 

tendo por base a memória existente do edifício e do lugar, dá origem a um 

plano em mais larga escala, a capacidade de ordenar o território segundo o 

património existente.  

 

5.3_Ordenamento do território cidade Vs aldeia 

O ordenamento do território é, fundamentalmente, a capacidade de 

gestão da interacção do Homem/espaço natural. Consiste em planear as 

ocupações do espaço, no potenciar o aproveitamento das infra-estruturas 

existentes e no assegurar a preservação de recursos limitados. 

Desta forma, o ordenamento do território possui várias escalas de análise, 

enquadradas segundo diferentes planos, em que “um plano nacional de 

ordenamento do território tem que se basear na lógica dos planos das diferentes 

regiões; estes, por sua vez, têm por base planos municipais que definem o uso 

dos solos e estabelecem princípios para a gestão das cidades e das aldeias do 

local; os aglomerados deverão ser organizados por planos operativos que 

regulem e ordenem a sua estrutura construída, os seus edifícios, e que definam 

coerências para a localização das diferentes funções que neles coexistem – a 

indústria, o comércio, a habitação ou a agricultura. São os Planos de 

Urbanização, os de Pormenor ou de Salvaguarda que, e mais uma vez a escalas 
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diversas, delimitam e desenham as malhas que estruturam e definem a urbe.” 

(LOPES, 1996:1) 

 

 

Imagem 30 - Estudo planeamento e ordenamento de um território em Guimarães, 2011. 

 

É a interacção destas escalas que permite a determinação de estratégias 

de planeamento coerentes e este planeamento tem que ser pensado e 

compreendido segundo as estrutura das ocupações humanas: a sua diversidade, 

as suas inter-relações e interacções assim como a complexidade das razões que 

justificam cada uma delas.  

Verifica-se então, uma redescoberta da cidade histórica e das formas 

urbanas tradicionais. Os autores pós modernistas privilegiam o desenho de 

pormenor e a pequena escala para conseguir ambientes qualificados e 

atraentes. 

Nas intervenções são preservados os edifícios de maior valor 

arquitectónico e procura-se respeitar a morfologia e cérceas tradicionais. 

A partir da década de 80 enceta-se uma nova etapa na forma de 

desenhar a cidade a que LAMAS (2010) chama, novo urbanismo. 
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Verifica-se uma conciliação do Homem com a Natureza e uma relação 

harmoniosa com o espaço construído. Em termos morfológicos são aplicados 

elementos da cidade tradicional, tanto na reabilitação dos centros históricos 

como em novas realizações. 

A cidade actual apresenta problemas relacionados com a sua grande 

extensão, o uso massivo do automóvel e o consequente conflito entre peões e 

veículos. Outro problema enfrentado pelas cidades é a especulação imobiliária 

que leva a que as zonas centrais detenham um elevado valor de preço de solo e 

de construção por m2, que empurra as populações para territórios mais 

excêntricos.  

Por outro lado, o despovoamento dos centros históricos, com reduzida 

função residencial, dá origem a problemas de segurança devido à propagação 

de actividades marginais. 

Face a estes problemas têm surgido planos de intervenção na cidade 

existente, reabilitando as zonas centrais, e na medida do possível, promovendo 

uma distribuição equilibrada de habitação, serviços e comércio na malha 

urbana. 

Numa escala mais reduzida, “é necessário compreender que uma vila não 

é uma cidade em ponto pequeno, assim como uma aldeia não é somente um 

pequeno aglomerado, mas sim um povoamento do espaço com um tipo de 

vivência próprio que o caracteriza e justifica.” (LOPES, 1996:1) 

As diferenças entre a urbanidade e a ruralidade provêm de culturas 

diversas, de razões completamente diferentes de ocupar e usar o território, de 

onde resultam formas de vida singulares. 

As aldeias definem-se a uma escala reduzida. Como é lógico, estas, são 

menores em dimensão e em concentração e regulam-se por uma maior 

proximidade da Natureza da qual dependem. A prática da agricultura é, 

geralmente, a base económica que fundamenta a forma do aglomerado, não 

se articulando no meio rural as forças complexas que determinam a estrutura 

urbana. A habitação é dispersa, sendo maioritariamente constituída por casas 

isoladas, unifamiliares, com logradouros sobrantes, e por pátios e quintais que são 

utilizados como complemento à actividade agrícola de maior escala. 
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 Como se pode analisar através da imagem 31, dificilmente se pode 

constatar uma malha rural, porquanto as aldeias são definidas pela articulação 

de eixos mais ou menos numerosos e complexos que correspondem aos espaços 

definidos pelos limites das propriedades particulares.  

 

Imagem 31 - Planta da evolução da estrutura da aldeia de Linhares da Beira, 2012. 

 

Por vezes existe uma mancha consolidada num meio rural, advindo essa 

concentração por algo importante para a população residente, variando entre 

um motivo religioso, uma exposição solar mais favorável, um edifício marcante, 

um eixo viário principal, entre outros. 

Nas aldeias históricas, o planeamento rural era definido pela articulação 

de eixos, e dessa forma é muito difícil reestruturar toda a malha. É necessário 
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potenciar os aglomerados rurais para que estes ganhem de novo, razão 

existencial, para que consigam prender a sua população residente e se 

desenvolvam harmoniosamente no contexto nacional, conseguindo-se, em 

última análise, uma diminuição da pressão populacional nos grandes centros, 

contribuindo para a facilitação da sua organização e qualificação da vida das 

suas populações. 

Só tendo uma avaliação exaustiva ao espaço rural será possível encontrar 

formas de desenvolver as aldeias e compreender as necessidades de maneira a 

dar-lhes razões económicas e sociais que viabilizem a sua existência, sendo este 

um processo dinâmico onde as premissas evoluem e se transformam, obrigando 

a reavaliações constantes, verificações necessárias, muitas vezes, devido a 

modificações efectuadas em consequência das próprias medidas de 

planeamento para o território. 

Somente desta forma se conseguirá promover o objectivo de gerir de 

forma qualificada o território em que vivemos, tirando o máximo partido das suas 

potencialidades, usando os seus recursos de forma sustentável, tendo a 

consciência que a terra em que vivemos, o seu ambiente e a sua natureza são, 

fundamentalmente, património das gerações vindouras. 

Se numa cidade, possuímos diversos factores que “ajudam” a fazer um 

planeamento sustentado, como unidades de vizinhança26, edificado histórico, 

“equipamentos escolares”27 (NÁPOLES, 2014:253), eixos viários, parques naturais, 

entre outros, numa aldeia, esse cenário já não se afigura tão fácil.   

 Na aldeia, no mundo rural como na pequena cidade provinciana, todos 

se conhecem e a comunidade impõe-se ao indivíduo, como os laços de sangue. 

Essa pressão da comunidade não existe na cidade cosmopolita. 

As relações humanas tendem a ser ocasionais ou institucionalizadas, funcionais, e 

                                                 
26 A unidade de vizinhança é baseada no pressuposto que os equipamentos urbanos devem estar 
próximos às habitações e estas não devem ser interrompidas por vias de trânsito de passagem, 
priorizando o acesso aos equipamentos urbanos, preservando a vida comunitária e dando 
segurança às pessoas que ali transitam. 
27 “Equipamentos escolares (…) sendo pontos atractivos de população (…).Na realidade o espaço 
escolar funcionou como indutor de novas centralidades e de movimentos de bens e pessoas e 
serviços, pois a terciarização envolvente, aliada à habitação imbricam no edifício escolar 
produzindo uma diversidade de manchas intersticiais no tecido urbano.” 
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o indivíduo escolhe as suas relações, não se sujeita às que lhe impõe a 

comunidade como acontece na província. 

Com as "novas tecnologias", com a internet, a cidade globaliza-se.  

A ideia de "unidade de vizinhança", numa cidade feita de "bairros", vai no sentido 

de salvaguardar a vida comunitária. 

E há hoje a feliz possibilidade de a acolher nos subúrbios que, graças à 

difusão das "novas tecnologias", poderão deixar de estar condenados à sua 

aviltante condição de dormitórios.  

Este ordenamento de território segundo as evoluções tecnológicas e 

valorização do património edificado, deu origem a vários programas de estudo 

de revitalização de aglomerados habitacionais assim como de aglomerados 

turísticos. 

 

 

5.4_Projecto “Thermaios” 

O projecto Thermaios consistiu num projecto-piloto para o 

desenvolvimento sustentável das vilas termais europeias, e de cooperação inter-

regional, co-financiado pela DGPRC da Comunidade Europeia entre 1997 e 1999, 

como marco das acções Inovadoras da Cultura e Desenvolvimento territorial.  

Este passava por renunciar à ideia de que as vilas termais se encontravam 

em decadência, conseguindo colocar em evidência as potencialidades das 

estâncias termais europeias que, apesar da sua fragilidade e da sua pequena 

dimensão, poderiam “pensar” num futuro promissor.  

 A cultura da água, como vulgarmente a conhecemos, é limitada 

tradicionalmente a uma prática terapêutica, mas essa ideia neste projecto terá 

uma nova vertente, não só a nível social, como também urbanístico, turístico e 

cultural. 

 

A revitalização das vilas termais afigurava-se fundamental para a sua 

sobrevivência, pois estas entraram em decadência devido à sua escassa ou nula 

manutenção e promoção como produto de bem-estar. 

O projecto foi, assim, desenvolvido para pequenos municípios termais, que 

tinham sofrido nas últimas décadas um processo de degradação urbano, assim 
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como abandono e perda de centralidade da oferta termal. São exemplos, as 

Termas de Caldelas (Amares), termas de Eirogo (Barcelos) e termas do Gerês 

(Terras de Bouro), o município de Caldas de Reis (Galiza, Espanha) e o de Caldes 

d’Estrac (Catalunha, Espanha) e o município de Lagadas (Grécia).  

O projecto Thermaios teve como objectivo geral “a elaboração de 

propostas de intervenção nas vilas termais que integravam a rede internacional 

de cooperação criada para o efeito, […] tendo como princípio subjacente a 

identificação de um modelo de desenvolvimento do turismo” (PINTO, 2009:50) 

Este conjunto de participantes no projecto tinha como finalidade a troca 

de informações e de experiências entre os participantes com vista à posterior 

realização de “uma metodologia comum de planificação e de gestão integral 

das vilas termais na Europa”. (PINTO, 2009:50) 

Segundo PINTO (2009:50), “os objectivos do projecto eram: 

 

1) Favorecer o desenvolvimento integrado das vilas termais e a 

conservação do seu património arquitectónico e cultural, a partir do intercâmbio 

de experiências a nível europeu; 

2) Promover e interpretar na sua globalidade a ‘cultura da água’ como 

recurso potencial de dinamização social e turística das vilas termais; 

3) Impulsionar a aplicação de novas metodologias de interpretação do 

património termal e de dinamização cultural das vilas termais;  

4) Integrar as políticas de património, turismo e desenvolvimento local 

através da criação de agências especializadas no desenvolvimento das vilas 

termais; 

5) Provocar dinâmicas de desenvolvimento económico e social a médio 

prazo, a partir da consolidação de novos pólos de centralidade no sector do 

lazer e da cultura, da saúde e do bem-estar.”  

 

Num primeiro diagnóstico às estações termais da rede determinou-se que, 

apesar das singularidades de cada vila termal, consegue-se extrair alguns 

elementos comuns a todos os municípios da rede, destacando-se os seus pontos 

fracos e fortes. 
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Nos pontos fracos enumeravam-se: 

  |Escassa protecção da água mineromedicinal 

  |Falta de renovação dos estabelecimentos balneários 

  |Degradação do contorno urbano 

  |Tráfego excessivo e falta de aparcamentos 

  |Perda de produtividade a nível sectorial 

  |Deficiente prestação dos serviços públicos  

|Os municípios termais perderam a sua vocação turística 

  |Falta de programas culturais e animação turística 

   

 Relativamente aos pontos fortes enumeravam-se; 

  |Tradição histórica do termalismo 

  |Riqueza do recurso da água mineromedicinal 

  |Proximidade de centros urbanos importantes 

  |Edifícios históricos de interesse arquitectónico  

|Tradição turística das respectivas regiões 

  |Interesse nos parques termais e na sua envolvente paisagística 

   

Definindo-se estratégias, coube a cada município individualmente definir 

uma forma de intervenção no seu território, passando por um processo objectivo 

de revitalização. Assim, todos os intervenientes diagnosticaram o seu património 

arquitectónico, estabeleceram estratégias para a valorização do mesmo e 

aplicaram parte dos fundos europeus concedidos para a intervenção directa 

sobre os estabelecimentos termais, revitalizando e modernizando as suas infra-

estruturas. 

 O projecto Thermaios terminou a sua fase de estudo em 1999, e aquando 

o seu término, várias intervenções de reabilitação estabelecidas no memorando, 

já se encontravam em desenvolvimento. O objectivo do projecto, dava conta 

que os municípios participantes, dessem continuidade ao mesmo nos anos 

seguintes à sua conclusão, para que o processo de revitalização urbana das vilas 

termais não fosse descurado.  

Actualmente, a maioria das intervenções sobre o património 

arquitectónico já foi realizada, como é demonstrado de seguida: 
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Nas termas de Caldelas – Amares (2004-2005), as infra-estruturas e 

equipamentos do balneário foram totalmente renovadas e ampliadas e a sua 

obra mais marcante, o Grande Hotel da Bela Vista, foi também recuperado, 

assim como o seu parque termal. O aparcamento automóvel e o arruamento 

confrontante foram também alvo de renovação nos últimos tempos. 

 

 
Imagem 32 - Estância termal de Caldelas, 2012. 

 

Nas Termas de Eirigo - Barcelos foi prevista a restauração integral do hotel 

e das suas termas, mas esta iniciativa não foi concretizada por falta de 

disponibilidade financeira da empresa concessionária.  

 

As Termas do Gerês – Terras de Bouro foram objecto de intervenções, a 

recuperação do património construído, através da recuperação do Hotel Maia e 

sua ampliação, da renovação do edifício chamado “casas amarelas” 

convertendo-o num espaço moderno para a prática de tratamentos 

terapêuticos, com uma piscina panorâmica no topo do edifício, quer na 

revitalização da sua envolvente próxima.   
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Imagem 33 - Fachada principal do Hotel águas do Gerês, 2012.  

 

Em Caldas de Reis “o edifício principal do balneário Acuña foi alvo de 

recuperação em 2007, manteve os traços arquitectónicos, as infra-estruturas 

foram totalmente renovadas e modernizadas (fachadas, habitações, galeria de 

banhos, piscina exterior) e foi construída uma nova galeria de banhos. O outro 

edifício contrasta com o primeiro, é um edifício recente, conta com uma nova 

galeria de banhos e um vasto jardim. O edifício do balneário Dávila, situado no 

centro histórico, foi reabilitado e conseguiu conciliar a tradição termal e 

arquitectura singular com as exigências dos tempos modernos.” (PINTO, 2009:52) 

 

 

As termas de Caldes de d’Estrac, assim como o hotel Colón, foram 

revitalizados e ampliados. E foram construídos dois novos complexos termais, o 

Hotel Colón Thalasso & Termal e o Hotel El Montanya Resort. 

 

Em Lagadas (Grécia), o complexo termal foi renovado através da 

recuperação do hotel existente, restauração arquitectónica das piscinas e 

reabilitação do parque envolvente.   

 
 

Embora o projecto Thermaios já tenha terminado há mais de quinze anos, 

o resultado das avaliações, das necessidades e potencialidades dos espaços 

termais e a sua adequada intervenção no terreno, continua actual. No entanto, 

já é possível ter uma perspectiva global dos efeitos dessas intervenções e analisar 

os mesmos, não só nos estabelecimentos, mas também no aglomerado onde 

estes se inserem, verificando-se que grande parte dos municípios 

salvaguardaram, valorizaram e ampliaram o seu património; a qualidade 
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intrínseca nos espaços termais tornou os espaços mais atractivos; foram criados 

novos espaços em volta dos parques termais; as zonas envolventes dos espaços 

termais foram requalificadas e geraram-se mais empregos. 

Esta dinâmica conseguida com todo este trabalho de revitalização dos 

edifícios termais despoletou o aumento da afluência de visitantes, o que originou 

a necessidade de serviços, dinamizando, por consequência, todos os sectores de 

actividade económica.  

 

 

5.5_ Projecto “Aquanattur” 

A aquisição por parte da UNICER do parque termal de Vidago e de Pedras 

Salgadas, deu novo impulso a um programa de elevado investimento e 

renovação a um território que se perdeu no tempo, o espaço termal das duas 

freguesias, Vidago e Pedras Salgadas.  

O objectivo do projecto consistia em dinamizar o potencial turístico da 

região através da recuperação de duas importantes estâncias termais. O Hotel 

Vidago Palace serviria como edifício âncora para todo este processo de 

revitalização.  

Neste projecto, o edifício do Palácio foi interligado com um novo edifício, 

regenerador do mesmo, com linhas modernas, capaz de, com a sua 

simplicidade, passar despercebido no espaço de leitura da fachada. Trata-se de 

um encontro de estilos, um puro apontamento de modernidade no cariz histórico 

deste hotel. Este elemento foi da autoria do arquitecto Siza Vieira que, através do 

seu conhecimento e das características da sua arquitectura, acrescentou uma 

leitura contemporânea a este edifício da Belle époque.  

 

O projecto passava pela revitalização e modernização do espaço do 

parque Vidago, desde o Palace Hotel, do seu campo de Golfe, da conversão do 

antigo balneário num “novo” edifício, criação de um novo SPA e de um pólo do 

museu de Serralves e também da revitalização do parque de Pedras Salgadas 

onde se destacava inicialmente a modernização do espaço de alojamento, 

criação de espaços para caminhadas dentro do parque e da reconversão do 

antigo balneário num moderno SPA.   
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O público-alvo deste projecto seria principalmente portugueses e 

espanhóis, visando especialmente a concorrência directa da estância termal de 

luxo existente na Galiza, - Espanha, “La Toja”28, mas também utentes oriundos de 

França, Inglaterra, Alemanha, entre outros.  

 

 
Imagem 34: Estância termal "Grand Hotel La Toja", 2010. 

 

A importância deste projecto para o desenvolvimento da região é 

inquestionável, e só a injecção financeira de um grupo como a UNICER seria 

capaz de alavancar socioeconomicamente este território. Este projecto foi 

entendido como referência nacional no sector e a sua projecção e visibilidade 

terão um enorme impacto que se traduzirá na quantidade de turistas. Para além 

do impacto económico e social que o projecto teve, o seu modelo 

concepcional originará uma nova forma de ver e de traduzir o termalismo e a 

sua arquitectura em Portugal, não se resumindo a um pólo para pessoas com 

problemas de saúde, mas uma cultura de bem-estar para o corpo.  

 

Sem dúvida que uma outra razão que levou a que a UNICER investisse na 

aquisição dos parques termais de Vidago e de Pedras Salgadas foi o enorme 

valor arquitectónico que os edifícios existentes nestes dois parques revelavam, 

mas que estavam num processo de degradação muito elevado. Era necessário 

investir com vista para o futuro. A intervenção arquitectónica tinha, por isso, de 

ter a autoria de alguém de reconhecido mérito, tendo sido entregue ao 

arquitecto Siza Vieira. 

 

                                                 
28 La toja é uma estância termal de cinco estrelas na Galiza, com diversas valências, entre as quais 
o campo de golfe.  
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O interior do país, em especial esta região, é rico em recursos naturais, 

apresentando uma população hospitaleira, história, cultural e uma paisagem e 

espaços para a prática de actividade ao ar livre entre outros e, desta forma, o 

projecto pretende assim “posicionar os parques de Vidago e de Pedras Salgadas 

no turismo europeu de excelência, (…) criar riqueza para a região, garantir a 

sustentabilidade dos seus recursos exclusivos” (PINTO, 2009:34), utilizando também 

as energias alternativas para dinamizar os espaços.  

 

Aproveitando o enquadramento paisagístico privilegiado e a integração 

harmoniosa das estruturas existentes com a Natureza, o projecto assume 

particular relevância, acrescentando competitividade aos aglomerados termais, 

fazendo com que estes sejam dinamizadores de uma área que por si só se 

encontra sem força para crescer.  

A forma e o conceito de reabilitação dos edifícios e da área envolvente 

tiveram por base o carácter actual da procura termal. Este engloba, quer a 

componente de saúde e bem-estar, como outrora acontecia, quer a recriação 

cultural, lúdica e culto do corpo.  

 

 Assim, “a reabilitação, modernização e readaptação das instalações, dos 

equipamentos e do espaço exterior envolvente dos dois complexos termais” 

(PINTO, 2009:34) irão dar resposta às exigências regulamentares do sector 

hoteleiro e às exigências do público-alvo. Desse modo o desenvolvimento nas 

vilas será recíproco criando postos de trabalho e abertura de novos espaços 

culturais e comercias.  

Com efeito, ”Alargando o Vale do Douro, Património Mundial classificado, 

na sua rota para norte encontramos Aquanattur, um conceito inovador de 

notável sensibilidade cultural e ambiental, em que se associam, 

simultaneamente, uma oferta turística diferenciadora e de qualidade 

emblemática e a afirmação das marcas de águas Vidago e Pedras Salgadas. No 

âmbito da missão da API é esta outra dimensão que nos inspira para fazer mais e 

melhor.” (HORTA, 2011) 
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5.5.1_Parque termal de Vidago 

O projecto de reabilitação do parque de Vidago é arrojado na interacção 

da Natureza com o público-alvo, porquanto “Dirigido a um segmento turístico 

alto, pretende apresentar-se como um resort premium dotado de um conjunto 

de valências que o tornarão atractivo para o público particular e empresarial” 

(PINTO, 2009:35) e este englobou a seguintes intervenções:  

 

a) A primeira e mais importante “peça” de todo o projecto, a reabilitação 

do antigo hotel – Vidago Palace Hotel. O projecto, inicialmente assinado pelo 

arquitecto Álvaro Siza Vieira, previa a reabilitação e ampliação do hotel 

tornando-o num hotel da categoria cinco estrelas, dando-lhe o rejuvenescimento 

necessário ao cariz vanguardista que possuía aquando da sua inauguração; 

 

b) A construção do novo SPA termal – Vidago Palace SPA, era um projecto 

agregado ao edifício do Hotel. Este projecto visava a construção de raiz de um 

novo e moderna SPA termal de carácter lúdico, elevado a um patamar de luxo e 

excelência, localizado nas traseiras do hotel;  

 

 
Imagem 35: Maqueta do edifício SPA Vidago, 2007. 

 

c) A Renovação do centro de conferências – Vidago Palace negócios 

passaria pela intervenção da renovação do centro de conferências, tornando-o 

mais atractivo ao público em geral e público voltado para os negócios. “O 

antigo centro de conferências foi construído em 1995 no antigo balneário termal 
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datado de 1916. Esta intervenção em 1995 foi o “desmanchar” de um espaço 

histórico sem igual e que não deveria ser conduzido desta forma.”29  

   

d) A Recuperação de um antigo núcleo de casas – Vidago Palace cultura, 

teria como intuito a criação de um espaço de cultura e exposições em parceria 

com a Fundação de Serralves, para que existisse neste espaço uma exposição 

permanente de arte contemporânea, bem como um espaço para atelier de 

artistas convidados.  

  

e) A ampliação do campo de golfe, criação do club house e construção 

da nova academia de golfe – Vidago Palace Golfe tornaria o campo de golfe 

muito mais atractivo. Até então, o campo de golfe não se adequava à realidade 

da prática da modalidade, tornando-se necessária a ampliação e reabilitação, 

passando a ter dezoito buracos. A reabilitação englobava também o novo club 

house projectado por Siza Vieira, que resulta da recuperação das instalações da 

primeira fábrica de engarrafamento da água Vidago (edifício de 1886) e a 

reconversão do espaço em restaurante, bar, salas de reunião, loja de golfe e 

salas de apoio à prática do golfe, com uma academia de golfe.  

  

 
Imagem 36: Maqueta do Club House e academia de Golfe, 2007. 

                                                 
29 Em www.aquanatur.pt, acedido em 28Dez2013. 
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f) A construção de uma ciclovia de ligação ao parque de Pedras 

Salgadas numa extensão de 15Km e a transferência da fábrica de 

engarrafamento de Vidago para Pedras Salgadas para que fosse conseguida a 

certificação ambiental do parque, eram as últimas directrizes deste projecto.  

  

 

  

 

5.5.2_Parque de Pedras Salgadas 

No que ao projecto de intervenção no parque de Pedras Salgadas diz 

respeito, esta a revitalização realizada teve como objectivo atrair público de 

segmento médio, médio/alto e este parque irá assumir a vocação de um resort 

turístico com diversas valências, com uma oferta renovada e orientada segundo 

três linhas de acção. A do “aumento da qualidade dos seus serviços adequando 

as instalações aos tempos modernos, garantindo condições de conforto e 

segurança; a recuperação e valorização do património termal sendo toda a 

intervenção direccionada para o sector do turismo e ecoturismo e reabilitação 

de todas as infraestruturas relacionadas com a fruição aberta do parque” (PINTO, 

2009:44) de modo a estreitar a relação entre o parque e a comunidade 

envolvente. Por entre o valioso património edificado destaca-se o balneário 

termal, o antigo casino e as várias fontes termais.  

 

O projecto do parque de Pedras Salgadas englobou as seguintes 

intervenções: 

a) “A Recuperação do edifício social da antiga unidade fabril, tornando 

uma nova unidade hoteleira, com SPA;  

b) A reabilitação do antigo balneário termal para criação de um moderno 

SPA termal;  

c) A construção de espaços museológicos visando convidar os visitantes a 

descobrir o património histórico-cultural local;  

d)  A criação da casa de chá, do museu dos coches e do bazar;  
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e) A criação de pequenas “vilas” como oferta complementar de 

alojamento, para turismo de habitação e a dinamização cultural com a 

requalificação do casino.”30 

 
Imagem 37: Planta do parque de Pedras Salgadas, 2013. 

 

 

Actualmente, o parque termal de pedras Salgadas encontra-se 

praticamente concluído.  

Esta revitalização, como o próprio endereço electrónico da UNICER (2014) 

nos revela, tratou-se de “um projecto hoteleiro inovador orientado para famílias e 

amigos que gostam de disfrutar de actividades ao ar livre. Trata-se de um turismo 

de natureza, com conforto e ambiente de luxo, integrado num parque 

centenário com 20 hectares de flora natural.” 

                                                 
30 Em www.aquanatur.pt, acedido em 28Dez2013. 
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 O alojamento existente no parque é composto por sete Eco Houses e 

três Tree Houses localizadas no interior do mesmo e vão-se descobrindo por entre 

a vegetação e as árvores centenárias. A arquitectura, da responsabilidade do 

Arquitecto Luís Rebelo de Andrade e Diogo Aguiar, foi idealizada pela utilização 

de um sistema de pré-fabricação modular, mas flexível para se adaptar aos 

lugares específicos dentro do parque. A ideia passava pela combinação dos 

mesmos três módulos (entrada/WC - sala estar - dormitório), criando diferentes 

morfologias e ocupando os espaços vazios entre as grandes árvores, “permitindo 

que cada casa para ser único, especial e vale a pena visitar.”31  

  Os telhados inclinados que caracterizem a intervenção redefinem os 

contornos da volumetria e tornam o espaço no interior mais confortável e 

dinâmico. O revestimento exterior foi elaborado em “peças” de telha de ardósia 

como as tradições locais, e também com a utilização de madeira ripada nos 

espaços de varanda criando zonas de descanso perfeito. 

  

 
Imagem 38 - Eco House e sua envolvente, 2014. 

 
                                                 
31 Em www.rebelodeandrade.com, acedido em 10Set2014. 
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O SPA termal (imagens 39 e 40), também já se encontra concluído. Conforme 

planeado, este foi executado no interior das antigas instalações do balneário 

termal. Este projecto de requalificação foi elaborado pelo Arquitecto Siza Vieira e 

passou pela manutenção de toda a fachada exterior, enquanto o seu interior foi 

totalmente remodelado de forma a cumprir os regulamentos actuais.  

A arquitectura de Siza é “rigorosa e ecléctica, severa sem ser alheia à 

ironia, trivial e imperiosa, indiferente à novidade mas frequentemente 

surpreendente, a arquitectura de Siza assume a simplicidade como a sua maior 

riqueza.” (MARTINS, 2009:163) 

 

 
Imagem 39 - Fachada principal antigo balneário termal (actual SPA termal), 2014. 

 
Imagem 40 - Conjunto imagens do interior do SPA termal Pedras Salgadas, 2014. 
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No interior, o minimalismo impera. O branco é a cor predominante em 

todas as paredes e tectos, excepto o tecto do espaço onde se encontram as 

piscinas, que tem um tom cinza azulado. As madeiras do pavimento das salas de 

tratamento são claras, as portas almofadadas foram lacadas de branco, o 

mobiliário simples, rectilíneo e o granito pedras salgadas predomina em alguns 

pavimentos.  

 

Minimalismo é caracterizado pela redução de meios expressivos, pelo uso 

do mínimo de elementos na concepção das suas obras, sendo considerado um 

estilo limpo ou clean, como é chamado popularmente. Quanto à composição 

da forma, a principal característica do estilo “minimal”, é a valorização da 

geometria, sobressaindo-se perante as cores que normalmente são neutras. O 

arquitecto “Mies van der Rohe adoptou o lema “menos é mais” (Less is more), 

para resumir a sua técnica estética de nivelar e realçar a estrutura dos edifícios, 

que consiste na eliminação de paredes interiores, na adopção de um plano 

aberto e na redução de protagonismo a uma cobertura elegante, mas 

simultaneamente resistente e transparente. Esta expressão, empregue por vezes 

com prudência e outras vezes com convicção, descreve o trabalho de 

arquitectos de todo o mundo que basearam a sua obra na redução de meios 

expressivos, uma redescoberta do valor do espaço minimalista, que também 

adopta a concentração na simplicidade extrema e na pulcritude formal”.32  

 

Actualmente, o objectivo primordial na construção de habitações 

minimalistas é encontrar formas de design que vão além da simples denúncia da 

complexidade e que tendem a estabelecer o espaço com uma sensação 

modesta de espiritualidade, claridade e harmonia.  

Este tipo de arquitectura é característica de vários arquitectos, entre eles 

como anteriormente mencionado, Mies Van der Rohe, Siza Vieira, Eduardo Souto 

Moura, John Pawson, Aires Mateus e Tadao Ando, apesar de este não se 

considerar minimalista mas alguém que, “leva o espaço arquitectónico aos seus 

limites e completa-lo com a influência humana”.  

 

                                                 
32 Em www.arquitecturaminimal.com.sapo.pt, acedido em 14Set2015. 
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A utilização de materiais, como a madeira e a pedra são também 

evocações às características do lugar e da região, na medida em que são 

materiais com identidade regional e, nessa medida, conferem unidade ao 

conjunto.  

 
O parque oferece ainda mais estruturas para usufruto dos visitantes. Casos 

da piscina, parque infantil, minigolfe e o grande lago do parque que foi 

totalmente reconstruído que, com mais de 3000 m2, permite passeios de barco. 

Possui também um serviço de restauração, a Casa de Chá, e é agora possível 

"desfrutar de uma bebida fresca ou de uma refeição com sabores tipicamente 

portugueses, com uma vista privilegiada sobre o parque”.33  

 O antigo casino (imagem 41) foi também recentemente inaugurado. Foi 

mantida toda a sua traça original, quer no exterior quer no interior, mantendo 

uma identidade coeva, com materiais reproduzidos da época, mas com cores 

actuais. Actualmente este espaço visa receber festas e outros eventos. O edifício 

possui um salão amplo no interior e ainda três salas de apoio.  

 

 
Imagem 41 - Edifício "Casino" festas e eventos, 2014. 

                                                 
33 Em www.pedrassalgadaspark.com, acedido em 6Ago2014. 
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O edifício identificado na imagem 42, constituirá o museu que irá albergar 

grande parte do espólio que fora retirado do Vidago Palace hotel e dos edifícios 

de Pedras salgadas. Será feita uma selecção dos materiais existentes nestes 

edifícios, assim como obras, para que o museu se coadune com os valores 

históricos e identificadores do lugar.  

 
Imagem 42 - Futuro museu de Pedras Salgadas, 2014. 

 

Actualmente, em Pedras Salgadas quase todos os equipamentos previstos 

foram executados. Toda a zona do parque ficou rejuvenescida e as pessoas 

voltaram a usufruir do parque.  

 

O empreendimento turístico da Unicer em Pedras Salgadas tem recebido 

vários prémios entre eles, de Melhor Resort (revista Travel+Leisure), o Design Award 

(revista Design Award). 

Para além destes prémios, já em 2012, este complexo de pequenas casas 

tinha vencido o prémio internacional de arquitectura ArchDaily 2012. 
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6. Caso de estudo – Vidago Palace Hotel 

6.1_Edifício âncora como marco de uma região 

 
Imagem 43: Vidago Palace Hotel, fachada principal, 2011. 

 

Convém recordar que, para a reabilitação do Vidago Palace, e ao 

contrário do que estava previsto inicialmente, Álvaro Siza percebeu que o miolo 

do edifício teria mesmo de ser destruído. O restauro não era suficiente para 

garantir os padrões de qualidade pretendidos. 

 

  
Imagem 44: Fase inicial da obra Vidago Palace Hotel, 2007. 

 

Algum tempo após o início dos trabalhos de reformulação do hotel, e já 

com as lajes feitas no espaço do hotel, tomou posse nas estruturas da UNICER a 

nova administração. Esta, deparando-se com uma subida drástica no orçamento 

e não se revendo no trabalho até então realizado no interior do hotel 
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entenderam suspender os serviços do interior do edifício ao Arquitecto Siza Vieira 

e, após discussão sobre o tema, entregaram o projecto de interiores a uma 

empresa do Porto, a BASTIR34, empresa de decoração com trabalhos elaborados 

em conhecidos hotéis. 

Para a decoração de interiores do hotel era necessário alguém que 

transformasse o hotel e que mantivesse a linguagem e a exuberância de outrora, 

mas aliada à modernidade actual, um luxo clássico mas contemporâneo, sem 

desprimorar o passado mas valorizando o futuro.    

 
Imagem 45: "esqueleto" do edifício do hotel, 2007. 

 

Quando BASTIR entrou em obra, houve a necessidade de se redefinir o 

projecto. Era necessário desenhar as suites centrais e prever quartos 

comunicantes, o que fez reduzir a dimensão do hotel de 76 para 70 quartos, 

redesenhando-se algumas peças e materiais baseadas em amostras que já 

existiam no antigo hotel e redefinindo-se as Instalações Sanitárias. 

Os grandes palácios europeus, com as respectivas referências e rituais, 

foram as fontes de inspiração, assim como os hotéis de menor dimensão, como é 

                                                 
34 Bastir, empresa sediada no Porto dedicada à decoração de interiores, com trabalhos em hotéis 
nacionais de renome, como o hotel do Bairro alto.  
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o caso da Villa D’Este, no lago de Como, do Hôtel de Russie em Roma e também 

da Villa Feltrinelli nas margens do Lago Garda em Itália. 

O trabalho desenvolvido centrou-se sobretudo na ideia de devolver ao 

espaço o brilho que tinha perdido. Foi necessária uma grande articulação, uma 

grande meticulosidade em torno do projecto, desde a definição de todos os 

pormenores de arquitectura dos interiores até à escolha dos tecidos, das cores, 

da iluminação, com a participação directa dos melhores artesãos, de forma a 

manter os padrões exigidos. 

Por conseguinte, "no Vidago, o nosso desafio foi dar um ar de época. As 

coisas podiam ter estado sempre ali. Recorremos a artesãos para as lanternas, os 

vidros gravados, o restauro das artes decorativas e da baixela Christofle. Os 

tapetes de Beiriz foram todos feitos à mão. O Palace nunca tinha tido tanto luxo, 

tanta sofisticação sem ostentação" (VIEIRA, 2013) 

 Segundo José Pedro Vieira e Diogo Rosa Lã, (gerentes da empresa BASTIR) 

“a personalização e diferenciação face a outros projectos de hotelaria,” era 

considerado de extrema importância, na medida em que estes gostavam “de 

surpreender com pormenores que dão a sensação de penetrar no universo único 

e familiar ao mesmo tempo”. (VIEIRA, 2013) 

 
Imagem 46- A Sala Quatro Estações. Aguarela de André Mellone, 2009. 

 

Os espaços comuns do edifício tinham que ser “coerentes com as artes 

decorativas e os materiais característicos do início do século XX. A utilização de 

alguns materiais que não faziam parte do hotel, foram acrescentados, como no 
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caso de certos painéis de madeira e pavimentos.” (VIDAGO PALACE HOTEL, 

2013:20) 

Segundo os decoradores, “a criação de espaços intimistas apesar da 

imponente volumetria de algumas divisões e a necessidade de surpreender sem 

ficar refém do passado” (VIEIRA, 2013) foram algumas premissas tidas em conta.  

  

O importante na condução do trabalho de renovação do novo Palace 

era manter a memória, a identidade do edifício, a linguagem, e a sala de 

refeições é o espaço que mais se identifica com estas características. Este 

espaço ganhou um “tom mais suave e uma configuração estudada, mais 

intimista, um mobiliário confortável e uma iluminação cuidada” (VIDAGO PALACE 

HOTEL, 2013:21) conferindo uma atmosfera e um conforto modernos, mas 

acalentados pelos motivos clássicos das artes decorativas.  

 

 
Imagem 47 - Fase de obra, sala de refeições do Palace, 2009. 

 

Os pavimentos foram levantados para restauro, revelando-se, no entanto, 

tarefa muito complicada. Em alguns locais o pavimento é feito com as mesmas 

madeiras de outrora, mas com um assentamento em espinha. O primeiro piso é 

composto por várias salas. A sala de refeições, a de fumo, a sala 4 estações onde 

o tecto foi todo desenhado e pintado com as cores convenientes para o local, 
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transformaram-se em espaços com uma elegância que o projecto anteriormente 

apresentado à Administração, não possuía.  

 

 
Imagem 48 - A Recepção. Aguarela de André Mellone, 2009. 

 

No que ao aspecto funcional diz respeito, o projecto de decoração, foi 

idealizado para ser desenvolvido, segundo a sua traça original em cinco pisos, 

porém detinha o problema de não ser possível a intervenção nos seus vãos, 

condicionando a dimensão dos seus quartos e instalações sanitárias.  

 

No interior dos quartos, no que às instalações sanitárias diz respeito, a ideia 

de concepção formal era a de captar a essência de um hotel majestoso, 

mantendo a exuberância e a linha majestosa do edifício, e com base nessa 

mesma ideia, desenvolver o projecto ao nível das suas cerâmicas, das suas 

loiças, das suas torneiras, mantendo um estilo ecléctico mas com ar moderno. No 

fundo, o que se pretendia era que fosse uma característica de época, com 

materiais reproduzidos da época, e que fosse um luxo despretensioso, um luxo 

que não fosse de mármores nem de muitos ornamentos, mas que transmitisse a 

ideia de intemporalidade.  
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Imagem 49: Conjunto de imagens do antes e depois das instalações sanitárias, 2009. 

 

Da planta original aos tectos trabalhados, dos pés-direitos altos, como o 

da Sala de Pequenos-Almoços (com a clarabóia a ocupar quase todo o tecto) 

ao banco redondo do lóbi, o novo Palace parece, à primeira vista, um decalque 

do antigo. Os materiais que foram cuidadosamente retirados, restaurados e 

colocados no lugar original, ajudam à ilusão de que nada saiu do sítio, mas tudo 

se transfigurou. 

 

Após um moroso trabalho de renovação e decoração (dois anos mais do 

que o previsto), as obras no hotel chegaram ao fim. A sua reinauguração foi, 

assim, marcada para 6 de Outubro de 2010.  

O Palace Hotel ganhou mais uma estrela (5 estrelas) e, para quem o 

conhecia, o novo espaço ganhou mais requinte, com mais conforto, mas com a 

mesma identidade.  

 

Todo o espaço do hotel passou por uma forte reestruturação que de 

seguida se enumera e se elucida. 
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A entrada no parque do Palace hotel é feita através de um pórtico 

gradeado e, logo após a sua passagem, tem-se a noção do majestoso 

edificado. As árvores centenárias, as flores cuidadosamente colocadas, a relva 

aparada dão o mote ao cenário edílico que se afigura.  

O parque do Vidago Palace envolve o palácio como um “manto protector”, 

sendo que a sua traça original de 1910 foi mantida.  

 

 
Imagem 50: Entrada do parque termal, 2011. 

 

O parque é composto por “árvores impressionantes, majestosas, essências 

extraordinárias, flores e lagos, sombras e clareiras, pássaros e esquilos… Todo um 

universo vivo que torna o lugar mágico.” (VIDAGO PALACE HOTEL, 2013:15) 

 

 

A fachada imponente do edifício é complementada pela escadaria que 

dá acesso à sua entrada através de um enorme pórtico. A leitura dos seus vãos 

envidraçados é diferente em cada piso. Os vãos envidraçados são proporcionais 
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aos dias do ano e a dimensão dos mesmos vai-se reduzindo conforme os pisos 

vão subindo.  

Os gradeamentos mantiveram-se intactos desde a sua forma inicial, 

mantendo também os diversos brasões que pontuam os espaços entre os vãos 

da fachada.   

 

 
Imagem 51: Fachada do edifício, 2012. 

 

O acesso ao lobby35 do hotel é feito pelo mesmo acesso de sempre. A 

escadaria manteve-se e “assim que se transpõe a porta de madeira e vidro 

areado, salta-nos de imediato à retina a imponente escada dupla de madeira 

de riga que se desenvolve simetricamente em direcção aos pisos superiores. O 

soalho original do edifício foi recuperado e aplicado em espinha dando-lhe 

movimento. Nos tectos e na ligação dos dois pisos de quartos, o novo jogo 

cromático composto por seis cores realça o trabalho original em estuque com 

pormenores a ouro. As paredes foram pintadas em tom verde de modo a reflectir 

a luz que entra pelas escadas através de uma lanterna central do segundo piso. 

A escaiola marfim utilizada nas colunas torna o aspecto visual deste conjunto 

arquitectonicamente mais leve.” (VIDAGO PALACE HOTEL, 2013:4) 

 

De todo o modo, “O novo pára-vento, na entrada, com vidros gravados 

artesanalmente foi desenhado com base num biombo original, que existia para 

                                                 
35 Em arquitectura é um espaço amplo na entrada de um hotel, teatro ou de qualquer prédio 
extenso. 
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proteger a entrada do salão nobre. Este foi também executado em madeira de 

Riga velha. Com a introdução dos vidros gravados e fumados a luz proveniente 

do exterior é coada que incidindo sobre o pavimento hidráulico, que foi 

totalmente recuperado e reaplicado dão um renovado toque de luz a este 

espaço, que os antigos hóspedes irão dar valor.” (VIDAGO PALACE HOTEL, 

2013:4) 

 Todos os locais deste espaço foram pensados e nada foi deixado ao 

acaso. A tapeçaria que se estende ao longo da escadaria central foi executada 

no tradicional Beiriz, feita totalmente à mão, captando a essência de um 

desenho clássico, reinterpretado e executado de uma forma mais leve e 

contemporânea. Retirou-se a decoração de um dos lados do tapete de forma a 

reforçar a volumetria da própria escada. 

 

 
Imagem 52: Lobby Vidago Palace Hotel, 2010. 

Descendo ao piso da cave (-1), por norma esta é um espaço morto em 

qualquer edifício, mas neste ganha nova vida. Para este espaço idealizou-se um 

espaço de adega, tornando-se um espaço acolhedor de lazer onde se podem 

fazer degustações, quer de vinhos, quer de produtos regionais; uns espaços de 

recriação infantil onde as crianças se podem divertir, aquando as idas para o 

exterior não sejam convenientes e diversas suites mais vocacionadas para 
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famílias, com varanda exterior e acesso directo ao jardim das traseiras do 

edifício. 

Este espaço “é caracterizado por ser um espaço de convívio muito 

acolhedor e muito apreciado pelos hóspedes do hotel sendo concebido como 

um bistro36 e uma loja de vinhos. Além da garrafeira propriamente dita, a adega 

oferece mais dois espaços onde o primeiro foi concebido como um espaço de 

degustação de vinhos o segundo espaço trata-se de um espaço de convívio”. 

(VIDAGO PALACE HOTEL, 2013:11) 

  

 
Imagem 53 - Espaço da adega, 2010. 

 

Este piso serve também para recepção de grandes grupos, com um 

espaço amplo, e uma sala polivalente. O acesso de pessoas com mobilidade 

condicionada também é feito através deste piso.  

 Apesar das reduzidas entradas de luz, a luminosidade existente neste 

espaço é bastante agradável. As cores secas e as paredes forradas em madeiras 

com almofadas clássicas lacadas acalentam os espaços.  

                                                 
36 Na sua orientação original parisiense, é um pequeno restaurante que serve refeições simples com 
preços moderados num ambiente modesto e característico. 
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Imagem 54 - Planta piso -1 Palace Vidago Hotel, 2010.
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Subindo novamente ao piso 0 do actual Palace, do lado sul do edifício 

desenvolvem-se a zona de recepção, as zonas mais sociais, os espaços de lazer 

e o acesso ao novo SPA termal.  

 

O espaço da recepção (imagem 55) é desenvolvido “num espaço menos 

amplo, que se desenvolve do lado direito da entrada, em comprimento sob 

portas envidraçadas e revestidas por cortinas de seda, encontra-se a recepção 

e a portaria. Esta está inteiramente revestida com painéis de madeira clara no 

pavimento dotada de um elegante quiosque em tons de verde-escuro adornado 

com finos arabescos de folha de ouro. È uma elegante peça arquitectónica 

disposta num lugar que pressupõe de imediato a sua função, mas que não é 

funcional aquando da entrada de um grupo de pessoas.” (VIDAGO PALACE 

HOTEL, 2013:5)  

 

 
Imagem 55: Recepção do hotel, 2010. 

Para grupos mais numerosos, apesar de não ter sido criada para esse 

efeito, existe uma pequena sala do lado esquerdo da entrada do hotel, espaço 

este que contém uma secretária e cadeiras que funciona como uma segunda 

recepção. 
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Imagem 56 - Planta piso 0 Vidago Palace Hotel, 2014.  
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Adjacente à sala da recepção, um comprido corredor com frescos de 

cores alegres, temáticos à vida da selva, cobre sem interrupções, todas as 

paredes deste acesso a outros salões e ao acesso ao novo SPA. Este fresco é 

uma obra do célebre fabricante De Gournay37.  

 

 
Imagem 57 - Papel de parede de “De Gournay”, 2012. 

 

No acesso deste corredor existe o bar, espaço este que se encontra 

dividido em dois salões. Um desses espaços é denominado salão de fumo, que 

possui uma biblioteca circular de madeira, que acompanha uma curvatura de 

uma parede arredondada. Aqui as paredes são revestidas com painéis de 

madeira até meia altura e forradas com pele entrançada na parte superior. O 

outro espaço é denominado salão do bar e este possui mobiliário característico 

da Belle Époque, que fora aproveitado do antigo hotel e este “contrapõe-se 

com mesas pé de galo contemporâneas, que se espalham pelo pavimento de 

mosaico em mármore que aquando da chegada dos primeiros raios de sol, este 

estende-se para o exterior, no terraço frontal do hotel.” (VIDAGO PALACE, 2013:5) 

                                                 
37 De Gournay é uma empresa especializada em fabrico de papel de parede pintado à mão, 
tecidos, móveis e porcelana, inspirados nos melhores interiores de todo o mundo, seguindo a 
tradição que remonta ao século XVII. (www.degournay.com, 2015) 
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No prolongamento da galeria enfatizada pelos frescos da selva, no 

espaço mais a norte do palácio, encontra-se a sala quatro estações, e esta é 

denominada desta forma devido a receber luz natural ao longo das quatro 

estações do ano, através dos seus enormes envidraçados que compõem três das 

suas paredes. Na realidade, “concebido com o estilo de um salão literário do 

século XVIII, este salão possui uma configuração que propicia a arte de conviver 

no quotidiano, para se deliciar com um bom livro, o de degustar-se com um chã, 

o de conversar.” (VIDAGO PALACE HOTEL, 2013:6) 

 

 
Imagem 58 - Sala Quatro Estações, 2010. 

 

Neste espaço, a sobriedade das cores, a disposição do mobiliário e os 

enormes tapetes tornam-no visualmente acolhedor, sendo que o papel de 

parede esverdeado cria leveza e a junção dos motivos decorativos da época 

histórica da criação do edifício dão o toque final.  

 

O acesso ao edifício do novo SPA é feito através do mesmo acesso a 

todos estes espaços anteriormente mencionados.   
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Este edifício, que se desenvolve a nascente da entrada do edifício é um 

espaço dedicado ao relaxamento através de diversas variantes. O seu acesso é 

feito através do interior do hotel, mas não muito perceptível numa primeira 

observação. Com efeito, “Siza explora o lugar através das suas características, 

seja com jogos de luz, seja através de janelas e clarabóias magistral e 

minuciosamente colocadas. Enquadramentos de paisagem que, não só evocam 

o lugar, como conferem vida e coesão ao edifício”. (MARTINS, 2009:153) 
 

Esta relação e interacção entre o tradicional e o contemporâneo, 

entre o que de melhor se faz artesanalmente e os processos industriais, são 

aspectos contínuos da pesquisa arquitectónica de Siza que afirma que “a 

tradição é um desafio à inovação.” (MORAIS, 2009:28) A utilização dos 

mármores brancos e lisos, lambrins de protecção em granito Pedras Salgadas, 

madeiras locais pintadas, assim como os envidraçados propositadamente 

localizados em sítios estratégicos de forma a controlar a entrada de luz natural 

em espaços sensíveis, tornaram esta zona simples e eficaz na sua real função.  

 

Este espaço renasceu a partir da visão do Arquitecto Siza Vieira. “Sempre 

com uma visão crítica Siza é adepto de extremos e ambiguidades sem se deixar 

levar pela arquitectura espectáculo que, para este, está relacionada com uma 

dificuldade de resistir a pressões e exigências, conduzindo a edifícios concebidos 

como megalómanas obras de arte, implantadas sem qualquer preocupação 

com o contexto.” (MARTINS, 2009:163) 

 
 

A arquitectura encontra-se nos detalhes e “o detalhar revela as 

propriedades dos materiais pela aplicação das leis da construção e torna 

inteligíveis as decisões de projecto” (NESBIT, 2008:535) dando lugar a possíveis 

relações entre a parte e o todo.  
 

O seu processo projectual, não segue regras a priori nem padrões, 

normalmente são apenas apontamentos.  
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Imagem 59 - Entrada do SPA, 2010. 

 

Todo o espaço do SPA é caracterizado com o mesmo propósito, 

proporcionar relaxamento e bem-estar, incluindo o seu aspecto visual.  

Após a recepção, somos encaminhados para os balneários e, de seguida, 

para as salas de tratamento ou para a zona de piscina interior. Ao 

encaminharmo-nos para o espaço da piscina interior temos uma breve 

passagem por um espaço de relaxamento alternativo com duches diversos, mas 

a nossa passagem no corredor é “incomodada” por um feche de luz que vem 

do exterior e que orienta o nosso olhar sob a montanha e sobre um espaço 

exterior de relaxamento, piscina de jactos de água aquecida. Em suma, um 

espaço diferente, arrojado, com uma forte presença da Natureza. 

 
Imagem 60 - Relação interior/exterior espaço SPA termal, 2015. 



Vidago Palace Hotel – A sua importância no desenvolvimento da região. 

 

103 

 

 

A piscina interior é a continuidade minimalista pura. Concebida em mármore, 

com linhas rectas, reduzida presença de luz, traz-nos uma calma aparente, 

apenas pontuada pelo som da água a cair em cascata. 

  

 
Imagem 61 - Piscina interior SPA termal, 2015. 

 

O espaço de SPA também possui ginásio totalmente equipado com 

enorme envidraçado com vista sobre a montanha e diversos gabinetes para 

tratamentos com água mineral natural de Vidago, entre outros tratamentos.  

 

O acesso ao exterior é feito através da recepção e no exterior, conforme 

se pode ver na imagem seguinte, a piscina com bar de apoio e os seus jardins 

propiciam uns momentos agradáveis. Visto do exterior o novo espaço de SPA é 

dissimulado, não aparentando a sua grande amplitude (2500m2). 
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Imagem 62 – Vista da piscina exterior, 2010. 

 

 Voltando ao edifício do Palace e, por detrás da grande escadaria da 

entrada do palácio, encontra-se um salão majestoso. Certo é que “este espaço 

possui pé direito majestoso, complementado na cobertura por uma estrutura em 

ferro forjado e vidro que lhe confere o aspecto de um jardim de inverno, 

redefinindo-se o seu volume com tons muito frescos, com misto de cinzentos 

esverdeados e cinzento azulado, e uma decoração contemporânea e 

confortável bastante acolhedora. O pavimento em mármore em xadrez de duas 

tonalidades, preto e branco, existem 6 colunas encimadas com plantas exóticas 

que organizam o espaço em filas.” (VIDAGO PALACE HOTEL, 2013:5) 
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Imagem 63 - Jardim de Inverno (actual sala pequenos almoços), 2010. 

 

Um local riquíssimo de materiais, de formas, de entradas de diversos tipos 

de luz, de cores, de cheiros e de sensações.  

No entremeio do espaço, um mezanino que se desenvolve emoldurando o 

salão, serve de biblioteca e espaço de internet. Este espaço é composto por 

inúmeras vitrinas com peças restauradas do antigo hotel, como pratas da época, 

em alternância com sofás e pequenas mesas de trabalho.  

 

Com efeito, pretendeu-se recuperar o máximo de peças do antigo hotel, 

de maneira a que fossem usadas na nova obra. Ainda se recuperam mais de 

seiscentas peças de prata e casquinha que estão nas vitrinas restauradas e 

dispostas pelas várias salas do hotel, assim como os oitenta móveis com mais 

interesse que foram colocados nas zonas públicas.  

A iluminação artificial é feita através de quatro lustres “bola” estilo 1930, 

suspensos no tecto e com projectores de parede junto às laterais.  
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Do lado norte do edifício encontra-se um outro espaço majestoso, 

caracterizado como salão nobre, onde outrora se realizavam festas que tanto 

vangloriavam o hotel, devido ao seu luxo e requinte, e é hoje não menos 

importante. Situado no rés-do-chão com acesso para o jardim do lado da 

fachada principal, o salão foi transformado em restaurante gastronómico, com 

luz, cor, requinte e glamour mantendo grande parte da essência que o 

caracterizava. 

O pavimento assoalhado é emoldurado por um enorme tapete (200m2) 

de lã (Beiriz) 38 elaborado à mão e “este tapete reproduz azulejos de grandes 

formatos com motivos florais em tons rosa, creme e castanhos. O mobiliário 

predisposto em várias pequenas ilhas em redor de mesas quadradas, criam 

espaços mais íntimos separados por plantas altas.” (VIDAGO PALACE HOTEL, 

2013:6) 
 

 
Imagem 64 - Salão Nobre, 2010. 
                                                 
38 Estes tapetes celebrizaram-se pelo chamado "ponto de Beiriz", mas também pelo "ponto estrela" 
e pelo "ponto zagal". A sua característica mais notável é o facto do desenho do tapete manter-se 
quando este é virado do avesso. 
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Num dos lados, dois grandes nichos forrados com papel de parede 

dourado, com vegetais e pássaros estilizados em aguarela branca iluminam o 

salão com uma luz solar. Uma varanda interior emoldura este salão até um 

grande mezanino com tecto de caixotões e vigas em talha dourada.   

 

Os pisos dos quartos são caracterizados por corredores bastante longos 

em madeira revestidos a tapetes de lã. O palácio dispõe de setenta quartos de 

diferentes categorias e distribuídos por cinco pisos. Todos estes são diferentes e 

estão dispostos com vista para o chafariz defronte da fachada principal, outros 

para a colina e SPA na parte traseira do edifício e alguns nas extremidades 

possuem vista para o lago ou para o campo de golfe. Desta forma, todos os 

quartos têm vista privilegiada.  

 

 
Imagem 65 - Quarto Standard Vs Suite, 2010. 

 

As tonalidades dos quartos variam em tons sutis (verde amêndoa, 

capuccino, azul claro…) e a sua decoração é na maior parte um “novo 

clássico”39.  

 

 

                                                 
39  Na decoração, o estilo clássico tem um perfil conservador, é imponente, rico em detalhes, cheio 
de requinte e elegância, tendo como base o mobiliário antigo inspirado no estilo inglês georgiano e 
também no estilo francês dos reinados nos séculos XVII e XVIII. 
Alguns traços específicos marcam este estilo: mobiliário, cor, tecidos, iluminação e objectos 
decorativos. O novo clássico assimila o estilo clássico, porém de uma forma mais leve, mesclando 
com linhas mais rectas e simples, de forma mais “clean”, sem deixar de ter, de modo geral, as 
características clássicas.  
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No exterior do Palácio, as fontes, onde outrora eram administradas as 

águas para os diversos tratamentos, estão dispersas pelo parque, sendo que duas 

delas se mantêm activas. Estas mostram uma arquitectura característica da Belle 

Époque, com uma enorme porta e motivos ornamentados nos vitrais e capitéis 

das colunas.  

A Buvete de Vidago 1 (imagem 66), é a que se encontra mais próxima do 

espaço do hotel e a que mais é usada para as práticas medicinais. “O seu 

edifício é um exemplar de Arte Nova, com o seu “template” ao gosto arabizante 

seguida com galeria e varanda para repouso da ingestão de água.”40  

 

 
Imagem 66 - Fonte Vidago 1, 2014. 

 

A Arte Nova foi considerada como um estilo estético essencialmente 

presente no design e arquitectura influenciando também o mundo das artes 

plásticas. Era um movimento relacionado com as arts & crafts e que teve grande 

destaque durante a Belle époque, nas últimas décadas do século XIX e primeiras 

décadas do século XX. “No que à arquitectura diz respeito, a Arte Nova 

caracterizava-se pelo facto de não existirem propriamente traços estruturais nem 

volumetrias próprias, esta desenvolve-se à margem da arquitectura tradicional 

portuguesa. Um dos maiores aspectos relevantes é a utilização de materiais e 

técnicas inovadoras, tais como o uso de massa de cimento e o seu principal 

ponto de aplicação era na decoração e ornamentação.”41 Os motivos florais, 

naturalistas e curvilíneos eram uma constante nos pormenores dos edifícios.  

                                                 
40 Em www.aguas.ics.ul.pt/vilareal_vidago, acedido em 28 Fev2015. 
41 Em pt.wikipedia.org/wiki/Arte_Nova_em_Portugal, acedido em 28 Fev2015.  
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A Buvete Vidago 2, que foi adquirida pela empresa em 1903 e construída 

em 1906, de arquitectura mais sóbria, de forma cúbica coroada por uma cúpula 

de quatro janelas lanternas e a Buvete de Salus (imagem 67), de construção um 

pouco posterior à I Guerra Mundial, com grande portal clássico em pedra, com 

um interior vasto e de ambiente industrial dessa época são os outros dois edifícios 

fonte existentes no parque termal, mas sem a mesma importância arquitectural 

da Vidago 1.  

 

 
Imagem 67: Fonte Salus, 2014. 

 

Num espaço onde outrora estava instalado o centro termal de Vidago, 

surge um novo espaço, transformado em centro de conferências. Apesar desta 

função não ter sido dada pela actual Administração, já não havia nada a fazer 

em relação à nova finalidade do edifício.  

Este edifício de grandes dimensões oferece diversas salas e salões para 

todo o tipo de eventos e um auditório com excelente desempenho acústico, 

com capacidade para 264 pessoas. No auditório destaca-se um enorme vão 

envidraçado com vista para o parque exterior. 
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Imagem 68 - Auditório do centro de conferências, 2010. 

 

Para além do novo SPA, Siza Vieira desenhou o novo club house, que 

outrora servia de lugar para engarrafar a água de Vidago, e é agora 

caracterizado por um edifício em pedra (1886), contrapondo-se com uma 

decoração interior extremamente moderna. Branco, amplo e linhas rectas, são 

as características deste espaço, iluminado no seu centro por uma clarabóia 

rectangular. Este espaço possui restaurante, um bar e uma loja para os 

aficionados do golfe.  

 

 
Imagem 69 - Club house, 2010. 
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Por outro lado, “No espaço do restaurante, uma parede de vidro permite 

observar a azáfama da cozinha. Móveis contemporâneos de madeira (cadeiras, 

mesas, consolas, balcões altos e estreitos) distribuem-se por toda a superfície 

formando vários grupos de mesas. A estrutura do telhada aparente, pintada de 

branco pontua o espaço com pilares em madeira.” (VIDAGO PALACE HOTEL, 

2013:12)  

 

O Club House, é parte integrante do espaço dedicado à prática do golfe.  

Este prolonga-se por vários hectares de espaço verde, pontuado por árvores, 

lagos e plantas.  

O campo de golfe estrutura um percurso de dezoito buracos, num 

comprimento de 6308 metros, ambicionando ocupar um lugar de destaque na 

lista dos melhores campos de golfe do Sul da Europa.  

Este campo de golfe, não delicia somente os praticantes da modalidade, 

mas também moradores locais, hóspedes do hotel e visitantes de Vidago, que 

desfrutam de um agradável passeio ao longo pelo seu manto verde.  

 

 
Imagem 70 - Campo de Golfe, 2014. 
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6.2_ Requalificação da envolvente do parque termal 

  Após o processo de requalificação do parque termal, tornou-se necessária 

a intervenção no espaço público envolvente por parte da autarquia.  

Desta forma, deu entrada um projecto de revitalização da envolvente do 

parque termal, apresentado pela ADRAT e que era “constituído por uma 

operação de valorização de um recurso muito específico da região onde se 

insere, através de intervenções em torno de investimentos privados de grande 

dimensão e a captação de novos elementos de promoção dos valores 

endógenos e capacidades produtivas e criativas diferenciadoras da região do 

Alto Tâmega.” (ADRAT, 2013:1) 

Esta intervenção foi reconhecida como valor competitivo e diferenciador 

do recurso termal do Alto-Tâmega e, nessa medida, este foi “valorizado e 

integrado numa estratégia mais vasta e devidamente articulado com o entorno 

espacial, institucional e com os outros recursos e potencialidades da região.” 

(ADRAT, 2013:1) 

 

 
Imagem 71 - Planta zona a requalificar, 2013. 

    

 A intervenção na requalificação, previa que o Município desenvolvesse 

iniciativas visando potenciar as especificidades turísticas e termais da vila de 

Vidago, tendo em conta os recursos associados às águas termais e à riqueza 

paisagística e arquitectónica de Vidago. 

   

O projecto de requalificação da envolvente do Aquanattur visava 

restabelecer o eixo estruturante entre o novo Balneário Termal (localizado na 

antiga estação ferroviária) com a entrada do Vidago Palace, propondo-se o 
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nivelamento da via e passeios, assim como o revestimento da praça junto ao 

edifício do Balneário que interliga o edifício Termal e a Rua adjacente. Desta 

forma, promovia-se a circulação pedonal ou de bicicletas, constituindo-se um 

espaço de charneira com a ecopista, que se pretende materializada na antiga 

linha do comboio.  

 

 
Imagem 72 - Arruamento acesso Vidago Palace Hotel / Balneário termal, 2014. 

 

Como vimos, o balneário “termal” será instalado na antiga estação 

ferroviária e será denominado “Balneário Pedagógico de Investigação e 

Desenvolvimento de Práticas Termais de Vidago”. Com efeito, trata-se de uma 

aspiração antiga, muito importante para a região e uma aposta estratégica no 

sector do turismo. 

 

O seu principal objectivo consiste em atrair visitantes durante todo o 

período do ano e, não somente, na época de Verão como é apanágio deste 

tipo de turismo.  

 
Imagem 73 - Maqueta do Balneário Pedagógico de Vidago, 2014. 
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O projecto que foi assinado pelo arquitecto portuense João Paulo Loureiro, 

estende-se ao longo de mais de 150 m e contempla diversas valências, desde 

salas de tratamentos e massagens, salas de tomas das águas medicinais, ginásio, 

piscina, espaços de descanso, zona de alimentação e bebidas e balneários.  

 
Imagem 74 - Planta do Balneário Pedagógico Vidago, 2014. 

 

A gestão do balneário de Vidago ficará a cargo de uma associação 

composta pelos hoteleiros de Vidago, Município de Chaves e freguesias. A 

Câmara de Chaves e a UNICER assinaram, em Junho de 2012, um contrato de 

cedência de águas minerais naturais gasocarbónicas, provenientes da nascente 

de Vidago, destinadas à exploração do balneário termal.  

 

Desta forma, fica “o conteúdo do projecto devidamente consolidado: 

uma área de intervenção chave constituída pelo triângulo termal de Vidago – 

Pedras Salgadas – Carvalhelhos com os investimentos realizados pela empresa 

UNICER no centro, rodeada por um conjunto de investimentos de carácter 

turístico ou produtivo mas relacionados com o aumento da capacidade de 

atracção de visitantes, que fossem complementares com a estratégia de 

promoção da região como um destino turístico-termal e que permitisse uma 

abordagem da região como um todo.” (ADRAT, 2013:2)  
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Conclusões 
 

As tendências regressivas que se detectam em diversos espaços rurais, 

sobretudo no interior de Portugal, suscitam uma preocupação crescente por 

parte de diversas entidades em busca de acções que contrariem ou, pelo 

menos, atenuem os efeitos negativos do êxodo rural e do envelhecimento 

demográfico. É obrigação das entidades locais procurarem formas de contrariar 

esse efeito devastador no espaço rural, procurando parceiros e fomentando 

incentivos de âmbito local para a fixação de população jovem ou qualificada, 

passando pelo reforço de investimentos públicos e pela promoção de planos 

que corrijam as assimetrias regionais. Desde as iniciativas comunitárias, há um 

largo número de medidas que procuram solucionar os problemas dos espaços 

rurais periféricos. Apesar de persistirem traços comuns em muitos deles, as actuais 

políticas de desenvolvimento sustentam a especificidade de cada caso e 

permitem a adopção de modelos inovadores, necessários para rentabilizar o 

potencial endógeno e envolver mais activamente os agentes locais no processo 

de desenvolvimento. 

O turismo é assumido como um dos sectores com maior capacidade para 

rentabilizar os recursos locais e revitalizar actividades que lhe são tributárias, 

como a produção agro-alimentar ou o artesanato e, assim, dinamizar e 

diversificar o tecido económico rural. 

A importância ao papel que o turismo poderá desempenhar no 

desenvolvimento de espaços rurais de regiões em declínio, alicerçado nos 

valores do património cultural, natural e paisagístico, é atribuído no Programa 

Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT, Lei n.º58/2007, de 4 

de Setembro). O próprio Plano Estratégico Nacional para o Turismo (PENT, 

Resolução do Conselho de Ministros n.º53/2007, de 4 de Abril) classifica como 

estratégicos diversos produtos que tendencialmente se localizam nos espaços 

rurais, nomeadamente, o turismo de Natureza, o turismo de saúde e de bem-

estar e, em menor escala, o turismo cultural. O turismo é quase sempre 

considerado sector prioritário, segundo as orientações destes documentos de 
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âmbito nacional, e é transversal ao poder local na perspectiva do 

desenvolvimento.  

 No que a Vidago diz respeito, já no início do século passado, o poder 

local e as empresas locais almejavam no turismo de saúde, uma elevada fonte 

de rendimento e de incremento no desenvolvimento local. Havia, por isso, a 

necessidade de execução de algo arrojado, diferenciador, marcante que 

trouxesse importância económica a Vidago. Este crescimento do turismo termal e 

incremento na economia local, deu-se em larga medida pela implantação do 

Vidago Palace nesta vila, e o objectivo era que este objecto arquitectónico se 

transformasse no ex-libris da região, sendo conseguido, pela sua exuberância, 

requinte e ostentação. A construção do Vidago Palace foi a força motriz para o 

crescimento de outros espaços hoteleiros, espaços esses mais modestos, mas 

captadores de outro tipo de clientes à vila de Vidago mas que não tinha a 

disponibilidade financeira de se alojar no Palace.  

Podemos assim afirmar que este edifício funcionou como edifício âncora 

para a criação de um “cluster” turístico, deveras importante para o movimento 

turístico e desenvolvimento da região. 

 Mas, com o passar dos anos, este território perderia o seu “glamour” e a 

procura por parte de turistas esmoreceu. Apesar do Palace Hotel sofrer obras 

com alguma regularidade, começou a ficar vetusto até sair de moda, pois em 

várias zonas do país começaram a surgir edifícios mais modernos e com melhores 

qualidades para as pessoas passarem férias.  

 A desvitalização demográfica e a descaracterização dos atractivos 

turísticos eram os principais entraves ao desenvolvimento da Vila. Os necessários 

níveis de qualidade requeridos pela procura não eram correspondidos pelos 

parâmetros de oferta (dos equipamentos, dos serviços ou dos recursos) dos 

espaços rurais. O número de postos de emprego criados é limitado e afectado 

por acentuadas variações sazonais. Eram necessárias novas atitudes, que 

inserissem o turismo num processo de desenvolvimento integrado e sustentável, 

envolvendo as entidades locais mais activamente na rentabilização dos vários 

recursos endógenos.  

Após a análise dos edifícios termais através do projecto Thermaios, o poder 

local vislumbrou as lacunas que Vidago possuía, percebendo que era necessário 

alguém que impulsionasse a vila. Surgiu a UNICER que, através de um projecto 
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arrojado de renovação e de revitalização não de um, mas de dois parques 

termais, prometia criar emprego e reerguer os nomes de Vidago e de Pedras 

Salgadas para que estes voltassem a ser destinos termais de eleição.  

 As suas intensões seguiram e, poucos anos após o início dos trabalhos, os 

resultados são bem visíveis. Fruto das intervenções efectuadas no Vidago Palace 

este já ganhou inúmeros prémios nacionais e internacionais e o mesmo acontece 

com o caso de Pedras Salgadas, motivando a visita a esta região de imensa 

gente que outrora passava despercebida. Este investimento privado motivou a 

que outros privados surgissem com vontade também de reerguer edifícios 

hoteleiros fechados há bastante tempo (caso do hotel Avenida, hotel do Parque, 

hotel Primavera) e também a que surgisse investimento público nestes espaços, 

criando por exemplo um balneário pedagógico para a prática termal e 

renovando as zonas envolventes e de criação de novos edifícios para fomentar a 

crescente procura de turistas.  

 Este novo impulso na região, promovendo o seu desenvolvimento, está a 

dar origem novamente, a um novo “cluster” turístico dando lugar à abertura de 

estabelecimentos hoteleiros, comércio, serviços e industria, que há cerca de 10 

anos se encontravam fechados, trazendo novamente pessoas para a vila, quer 

moradores quer turistas, revivescendo-a.  

 Porém, os privados e o poder local têm que identificar no passado, as 

lacunas e os erros cometidos, para que a vila não volte ao estado desolador que 

aparentava há uma década atrás onde o turismo da saúde deixou praticamente 

de existir e que, em conjunto com o envelhecimento da população e a 

precariedade da agricultura, provocou o êxodo rural.  

 

 Podemos assim concluir, que um edifício âncora (hotel) pode ser 

dinamizador não somente de um lugar, mas de um território, desde que, não 

esqueçamos, a importância da revitalização do nosso património.   
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