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O município de Vila Real de Santo
António (VRSA) e a empresa mu-
nicipal Sociedade de Gestão Urba-
na (SGU) acabam de lançar a hasta
pública para o arrendamento e
posterior adaptação em unidade
turística de três imóveis situados
no centro histórico da cidade.

A medida visa a reabilitação,
exploração e manutenção de edi-
fícios que serão transformados
em hotéis de tipologia superior
(charme) e integra o pacote de in-
vestimentos turísticos previstos
para o município (de cerca de 200
milhões de euros) apresentados
recentemente na Bolsa de Turis-
mo de Lisboa (BTL).

Segundo detalha a autarquia,
os imóveis de matriz pombalina

localizam-se na Baixa Pombalina,
zona candidata a Património da
Humanidade da Unesco, onde
dentro de dias também arrancará
a obra de reconstrução do históri-
co Hotel Guadiana. Depois de re-
cuperadas, as unidades destinam-
se exclusivamente a utilização tu-
rística, cujo conceito estará alicer-

çado na história do município,
criando um novo segmento basea-
do no património e cultura locais. 

Luís Gomes, presidente da Câ-
mara Municipal de VRSA, sublin-
ha que esta operação “contribui
fortemente para a notoriedade do
concelho enquanto destino turís-
tico e cultural, e acrescenta que
com este projeto está “não só a va-
lorizar e a recuperar o patri-
mónio, mas também a promover
a diferenciação do destino a nível
nacional e internacional”.

Recorde-se que esta é cidade fá-
brica, fundada nos ideais ilumi-
nistas, cuja importância está pre-
servada no Plano de Pormenor de
Salvaguarda do Núcleo Pomba-
lino de VRSA, o que levou à cons-
tituição da primeira Área de Rea-
bilitação Urbana (ARU) do país.

Imóveis do centro histórico de Vila Real de Santo
António vão ser transformados em hotéis de charme

HOTELARIA �
O Centro Histórico de

VRSA constitui, na

atualidade, um exemplo

de referência da

arquitetura e do

urbanismo do século

XVIII


