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Primeiro "hub de turismo termal" vai ser criado no Alto Tâmega 
O Alto Tâmega 

pretende criar o 
primeiro "hub de 
turismo termal" 
em Portugal, um 
centro de conhe-
cimento, inova-
ção e investiga-
ção que terá a 
água como prin-
cipal meio dina-
mizador da re-
gião. 

O projeto irá congregar 
os seis concelhos que inte-
gram o Alto Tâmega, insti-
tuições de ensino superior, 
empresas e entidades ins-
titucionais locais e da vizi-
nha Galiza. 

O primeiro passo para 
a criação deste centro de 
investigado foi dado na 
quinta-feira passada, dia 
26, na biblioteca municipal 
de Chaves, onde decorreu 
uma reunião entre os res-
ponsáveis da Comunidade 
Intermunicipal do Alto Tâme-
ga (CIMAT), a secretária de 
Estado da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior, a 
secretária de Estado do Tu-
rismo, representantes da 
Associação de Desenvolvi-
mento da Região do Alto 
Tâmega, do Instituto Politéc-
nico de Bragança, da Uni-
versidade de Vigo, do Insti-
tuto de Engenharia de Sis-
temas e Computadores, 
dos agrupamentos escola- 

res, da Escola Superior de 
Enfermagem, empresários 
e outras entidades locais. 

A iniciativa será desen-
volvida por uma equipa de 
trabalho que será respon-
sável por "desenhar o pro-
jeto" que terá a água como 
principal tema agregador 
"nas suas várias dimen-
sões: a água enquanto 
bem-estar, enquanto ter-
mas, produtora de energia 
e agregadora do território de 
natureza", explicou Nuno 
Vaz, vice-presidente da CI-
MAT e presidente da Câma-
ra de Chaves. 

"A região do Alto Tâme-
ga tem um grande potenci-
al turistico, sobretudo ao ní-
vel dos produtos endóge-
nos (...) mas temos tam-
bém a consciência de que 
temos algumas carências e 
fragilidades. Uma dessas 
fragilidades é sobretudo ao 
nível do conhecimento, da 
inovação, da capacitação,  

seja individual, coletiva ou 
institucional. Não havendo 
ensino superior, temos de 
criar condições para que 
seja possível criar esse co-
nhecimento e inovação para 
que as empresas, organi-
zações, produtos possam 
ganhar competitividade, es-
cala e afirmação", acrescen-
tou o dirigente. 

Para a secretária de Es-
tado da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, este é 
um projeto de referência 
nacional e também interna-
cional, sendo que o Alto Tâ-
mega poder-se-á constituir 
como um espaço privilegi-
ado para "ampliarmos tudo 
que tenha a ver com a in-
vestigação e a valorização 
de recursos tão importan-
tes como a água, apostan-
do ao mesmo tempo na for-
mação das pessoas". 

Maria Fernanda Rollo fez 
questão de lembrar que 
urna pessoa com formação 

superior tem cerca de 85 por 
cento mais probabilidade de 
ter emprego, ao contrário 
daquelas que não têm for-
mação superior. 

Na opinião da secretá-
ria de Estado do Turismo é 
necessário criar novos ser-
viços e novos negócios no 
âmbito da saúde e do bem- 

estar para que o termalis-
mo volte a ser "uma ânco-
ra" no Alto Tâmega e consi-
ga atrair mais gente à re-
gião. 

Em setembro está pre-
visto que seja apresentada 
a primeira proposta do mo-
delo a desenvolver para a 
criação do hub de turismo 

termal, adiantou Ana Men-
des Godinho. 

Para a concretização do 
projeto será realizada uma 
candidatura ao programa 
de apoio financeiro Valori-
zar. 

Cátia Portela 
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AVAL IAÇ • O  M DICA  e 
AVALIA ÃO  PSICOLÓGICA! 

(Exames todos os dias) 
Coronel Bento Roma, n° 3 CHAVES 

-rim.: 936 099 454 

Avaliação Psicológica (Psicotécnicos) para: 
Candidatos a Condutores (Categorias C, D, e E) 1 Revalidação 
Condutores de Veiculos de Mercadoria Perigosas (ADR) 
Motoristas de Transportes Colectivos de Crianças 
Motoristas de Táxis (CAP) 1 Condutores de Veículos Especiais 
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* Oftalmologia 
* Contactologia 
Chaves - 276 323 523 
Vinhais -273771 376 

Preço: 0,50 

Primeiro "hub de turismo termal" 

vai ser criado no Alto Tâmega Pa g 8  

Santos óptica Médica 

Largo do Arrabalde, ri<  63/69 - 5400-093 Chaves 
Te!efone: 276 415 001 

Macedo de Cavaleiros - Bragança - Mogadouro 
Alfândega da Fé - Miranda do Douro 

O Alto Tâmega pretende criar o primeiro "hub de turismo termal" em 
Portugal, um centro de conhecimento, inovação e investigação que terá a 
água como principal melo dinamizador da região. 
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Entrevista a Fernando Queiroga, presidente da CIMA 

et32 Estratégia da GIM passa por iz r 

as mais valias da região 

Intervenções nas margens 
do rio Tâmega arrancam 
na segunda1eira Pág. 2 

A Comunidade Intermunicipal do 
Alto Tâmega (CIMAT) 

apresentou publicamente as 
estratégias que estão a ser 
pensadas para promover o 

desenvolvimento do território. 
Em entrevista, o presidente da 

CIMAT, Fernando Queiroga, 
salienta que o sucesso da 

região passa por potencializar 
as suas mais valias, envolvendo 

os vários agentes locais. 
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Desporto - Ta9a da Liga  Arouca 0-0 GD Chaves (3-5 após gp) 

António Filipe permitiu aos flavienses 
O Desportivo de Chaves atingiu pela 
primeira vez a fase de grupos da Taça da 
Liga ao eliminar o Arouca nas grandes 
penalidades, após um nulo no marcador. 

fazerem história 
Pág. 26 

O município de Chaves apresentou 
na segunda-feira, dia 30, aos 
flavienses o projeto de Regularização 
Fluvial do Tâmega com vista à 
requalificação das margens do rio e à 
minimização do risco de inundações. 
A empreitada é de quase 270 mil 
euros. 

Novo comandante do RI19 
tomou posse Pág. 5 

"Ouvir, aprender, compreender e 
agir". De acordo com o coronel de 
infantaria João Carlos Caldeira, estes 
são os principais elementos que irão 
nortear o seu comando no Regimento 
de Infantaria N°19 (RI19), em Chaves, 
nos próximo dois anos. 


