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A dita história baseia-se na história das águas termais
de Vidago, que datam de 1886, altura em que começaram
a ser comercializadas. A ideia da sua construção foi do
Rei D. Carlos I, que queria criar um resort termal de luxo
no norte de Portugal, aproveitando a riqueza termal da
região, para toda a aristocracia europeia fazer os seus
tratamentos, uma vez que estas águas têm como característica principal o fato de serem gasocarbónicas (saem
naturalmente da fonte já com gás).
O diretor revela que “as características das
águas são cada vez mais reconhecidas dentro e
fora de portas, e depois de passar por vários
proprietários, o grupo Super Bock adquiriu
o hotel. Entre 2006 e 2010 esteve encerrado para uma remodelação total,
assim como do campo de golfe,
tendo este sido aumentado de
9 para 18 buracos. O hotel
reabriu precisamente
100 anos depois da
primeira inauguração, estando já
classificado
como 5
estre-

las”. Prova disso é que, este ano, a Publituris atribuiu-lhe
o prémio de melhor hotel de luxo em Portugal.
Com 56 quartos e 14 suites, um SPA termal de cerca
de 2000 metros quadrados, um centro de conferências com
capacidade para 264 pessoas, mais 10 salas de reunião, e
contando com 122 colaboradores, encontra-se aberto durante o ano inteiro, tendo a sua ocupação máxima entre um
período que vai do final da Páscoa até ao final de outubro.
Cerca de 75% dos seus clientes são portugueses, uns
procurando mais as termas, outros o golf e outros
são famílias tradicionais que os escolhem desde
sempre, reunindo gerações. Para além destes,
o cliente espanhol, inglês e, mais recentemente, o americano, brasileiro e alemão
são os públicos mais representativos
entre as suas visitas.
Para enriquecer a experiência de quem os procura, o
Vidago Palace organiza
visitas guiadas e uma
diversidade de eventos, sendo que,
nesse sentido, foi, em
2 0 1 4 ,
reco-

Majestoso
e

histórico
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O Vidago Palace Hotel,
situado no concelho de
Chaves e atualmente detido
pelo Super Bock Group, foi
inaugurado a 6 de outubro
de 1910. Jorge Machado de
Almeida, responsável pelo
turismo do grupo e diretor
geral do hotel, revelou,
em entrevista connosco,
a história desta casa
emblemática.

nhecido como o melhor hotel do mundo para realização de
casamentos. Na sua atividade incluem-se também as apresentações de produtos, dos diversos quadrantes, e torneios de golf
de marcas reconhecidas mundialmente.
A nível gastronómico, possuem vários espaços, com diferentes
conceitos, onde se destaca o emblemático salão nobre que serve
apenas jantares com a supervisão do Chef Vítor Matos, autor

de cozinha gourmet, que utiliza aqui os melhores
produtos regionais.
Para o futuro “os planos são continuar o bom
trabalho, dentro dos objetivos do grupo, e promover
o hotel a nível nacional e internacional, com todos os
benefícios das águas termais, o golf e a excelência
do serviço”, conclui Jorge Machado de Almeida.

