
9 04 de Junho de 2008 -  A VOZ DE GAIAR E P O R T A G E M

NA RUA DO CHOUPELO FOI
JÁ LANÇADA A PRIMEIRA

PEDRA DO HOTEL DE LUXO,
CINCO ESTRELAS,  DO GRUPO

FLADGATE PARTNERSHIP, O
«YEATMAN HOTEL & WINE SPA,

UM INVESTIMENTO DE 30
MILHÕES DE EUROS QUE

CRIARÁ 72 POSTOS DE
TRABALHO INDIRECTOS.

Presentes na cerimónia o Minis-
tro da Economia e da Inovação, Ma-
nuel Pinho, o presidente do grupo in-
vestidor, Alistair Robertson, os pre-
sidentes Filipe Menezes e Sílvio Cer-
van, presidente da Câmara e da As-
sembleia entre muitos outros convi-
dados.

A aposta do Grupo Fladgate Part-
nership tem em conta “o aumento
global do turismo”, tornando-se
“fundamental que Gaia esteja
integrada nas rotas de referência
mundial.” O empenho do grupo
neste hotel “assegurará que a ex-
periência visita por quem nos visi-
ta sem a única e inesquecível.”

Para o presidente da Câmara es-
te projecto “o primeiro de muitos
outros que vão nascer fruto da
confiança dos investidores em
Gaia”, representa para o presidente
da Câmara “um passo em frente
na concretização de um proces-
so iniciado há alguns anos com
a reabilitação do Centro Históri-
co.”

Trata-se de um projecto “âncora
na oferta turística para o Norte do
País” e com a vantagem de não re-
presentar “despesa pública.” A
Câmara de Gaia, lembrou Menezes,
“não mendiga apoios do Estado”,
mas aproveitou a presença de Manuel
Pinho para pedir a colaboração desse
mesmo Estado que, acredita, “terá
em linha de conta os resultados
do trabalho desenvolvido no mu-
nicípio.”

O Ministro da Economia verdadei-
ramente encantado com a paisagem
vista do local onde nascerá o hotel
considerou-a mesmo “património
mundial.” Num momento que todos
sabem “de incertezas a criação de
empresas a par de investimentos
como este fazem o país andar
para a frente, é nisso que temos
que acreditar.”

Destacou o “excelente espírito
de colaboração” do seu Ministério
com a Câmara de Gaia.

Assim deve continuar, apostando
“no grande potencial turístico que
representa toda esta região e que
é preciso explorar ainda mais,
promover o que já existe de mui-
to bom e fazer mais”, ou não ofe-
recesse  Portugal  “muitas vanta-
gens no turismo de alta qualida-
de”, lembrando a necessidade da
formação de recursos humanos “cin-
co estrelas para tudo”, equipa-
mentos como este Hotel e uma nova
geração de gente qualificada.

O HOTEL
Cinco estrelas de luxo, deverá ser

inaugurado em 2009; terá 84 quar-
tos, um SPA de vinoterapia com 10
salas de tratamento, uma piscina co-
berta e outra no exterior e um res-
taurante que os responsáveis pre-
tendem com classificação do pres-
tigiado guia Michelin. Serão privile-
giados os espaços verdes e as zo-
nas fortemente ajardinadas tornando-
se por isso num hotel de referência.

A The Fladgate Partnership é um
grupo familiar que opera no sector
do Vinho do Porto desde 1692; ac-
tualmente detém as casas Taylor’s,
Fonseca e Croft. Em Gaia além das
caves de envelhecimento de vinho do
Porto, detém centros de visitas da
Taylor’s e da Croft abertos ao público.
Em 2007, estes centros receberam
respectivamente 32 e 50 mil turistas.

Hotel Cinco Estrelas

Prestígio em Gaia

O ministro da economia, Manuel Pinho lançou a primeira pedra do hotel


