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Fotografia e composição de Margarida Rézio (2007/2010) 

Fonte: Do próprio 

 

 

 

 

 

“A identidade social dos actores e das novas exigências. São, pelo menos, 

quinhentos anos de expressão da consciência de uma cidade pelas suas próprias 

memórias, pelo seu património, sempre porém na vitalidade plena de que todas 

as épocas e gerações têm capacidade para construir as suas.” Miguel Bandeira 

(2006:47), In “Relações Sociais de Espaço – Homenagem a Jean Remy”, CEOS 

– Investigações Sociológicas 

 

 

ANEXOS 

 

    “ESTUDO CASO” 

CALDAS DA RAINHA 
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II VOLUME 

 

 

 

 

PARTE 2 

 

DA 

 

TRANSFORMAÇÃO URBANA E VIVÊNCIA TERMAL 

O CASO DAS CALDAS DA RAINHA 

 

 

Fotografia de Margarida Rézio (2010) 

 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor 

 

“…estar nas Termas (…) não se resume a fazer tratamentos, pois estes não se 

realizam no contexto de um espaço similar a um hospital como acontece noutras 

termas (e de que são exemplo as termas das Caldas da Rainha), nem os banhos 

se realizam aqui no mesmo edifício em que as pessoas se encontram 

hospedadas…” Maria Manuela Quintela (1999:15). In “Curar e Folgar”, Tese de 

Mestrado 
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ANEXO I 

 

O HOSPITAL TERMAL RAINHA D. LEONOR 

 

 

Fotografia de Margarida Rézio (2010) 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor 

 

 

TRABALHO DE CAMPO 

 

“ (…) tomando como terreno de pesquisa uma unidade social singular (…)” 

António Firmino da Costa (2008:10), In “Sociedade de Bairro”, Celta 

 

 

Margarida Rézio (2010) 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor 
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GUIÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

Margarida Rézio (2010) 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor 

 

 

“A finalidade principal é conseguir captar a diversidade constitutiva de um 

determinado fenómeno social, à partida apenas conhecido de maneia vaga e 

indiferenciada.” António Firmino da Costa (2008:9), In “Sociedade de Bairro”, 

Celta 
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Elementos de caracterização pessoal 

 

Sexo? 

 

Qual a sua Idade? 

 

Qual o local da sua Residência? 

 

Questões Relacionadas com o Objecto de Estudo: 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? onde fica hospedado (a)? 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por onde  

  passou e nos tratamentos? 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o  

  seu tempo livre durante a estadia termal? 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos anos? 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 
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TRANSFORMAÇÃO URBANA E VIVÊNCIA TERMAL 

 

O CASO DAS CALDAS DA RAINHA 

 

 

 

 

 

AS ENTREVISTAS 

 

 

 

“A técnica mais corrente é a das entrevistas, nas diversas variantes que elas 

podem assumir, complementadas eventualmente por levantamentos documentais 

ou períodos limitados de observação directa.” António Firmino da Costa 

(2008:9), In “Sociedade de Bairro”, Celta 

 

 

 

 

Margarida Rézio 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor 
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ENTREVISTA N.º 1 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 58 

 

Residência: Lisboa 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? e onde fica hospedada? 

1Já venho alguns anos não me lembro quantos, já venho há bastantes. Estou hospedada 

2aqui num quarto numa casa particular junto ao hospital 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

3Foi o meu ortopedista lá do hospital 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

4 Ao certo não sei quanto vou pagar, sei que vou ficar catorze dias e faço bolha de ar 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

5Venho de expresso, que é muito rápido, não é como dantes, numa hora chego cá, não 

6vale a pena trazer o carro é mais uma preocupação. Resido mesmo em Lisboa 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida (o) nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

7O atendimento é muito bom, só tenho bem para dizer, dão todas as informações que 

8preciso. Só tenho bem a dizer, por isso venho todos os anos 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

9Ofereceram-me um bilhete que inclui uma visita gratuita ao museu e às piscinas, mas 

10eu já conheço de outros anos, de qualquer forma penso visitar de novo, até porque 
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11acho que estão a decorrer várias exposições como a que está aqui naquele edifício da 

12frente (o céu de vidro no antigo casino) e também gosto de ir ao parque 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

13Eu acho muita diferença, vêm-se muitos prédios novos e agora até há um centro 

14cultural, acho que modificou muito, até este arranjo aqui de frente (o céu de vidro no 

15antigo casino) melhorou aqui muito, é pena que este edifício tão bonito (Pavilhões do 

16Parque) esteja tão degradado, é pena. Gosto da cidade, mas ainda gosto mais do 

17hospital, sinto-me aqui muito bem 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

18Tinha que se marcar quarto. Mas lembro-me de o hospital estar cheio com muita 

19gente que vinha de fora e das enfermarias, agora acho que não há enfermarias. 

20Também me lembro de estar na esplanada do café e perceber que muita gente não era 

21daqui como eu que às vezes tinha de esperar por lugar. Agora parece que as pessoas 

22se distribuem mais por outros lados. Agora há muitos quartos disponíveis. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

23Sim já visitei tudo, também conheço as piscinas, já conheço tudo 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa?  

24Isso seria óptimo para mim que gosto destas termas e estão tão perto de Lisboa, era 

25óptimo. 
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ENTREVISTA N.º2 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Masculino 

 

Idade: 57 

 

Residência: Amadora 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedado? 

1Neste momento só aqui o Hospital Termal, mas somos adeptos dos tratamentos 

2termais, já conhecemos muitas termas e SPAS. Já aqui faço termas há muitos anos, não 

3passamos (refere-se à esposa) sem vir aqui alguns dias por ano. Na nossa casa de praia 

4em Santa Cruz. É relativamente próximo e agora com a auto-estrada chega-se num 

5instante. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

6Viemos por iniciativa própria, já vimos há muitos anos. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

7Eu, faço banhos e massagens, o médico recomendou quinze dias. Eu por mim até fazia 

8mais, não sei o que é que o médico vai dizer no fim dos tratamentos. Bem, eu agora 

9também só tenho estes dias de férias. Não os acho caros, não senhora, não são. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

10Vimos de carro, pois é pertinho e pela auto-estrada é muito fácil cá chegar, demoro 

11menos tempo que a deslocar-me dentro de Lisboa onde resido permanentemente. 

12Da minha casa à Baixa (de Lisboa) demoro mais. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendido nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 
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13O acolhimento é óptimo, todo o pessoal é muito dedicado e cuidadoso sobretudo nos 

14banhos. Já fiz muitos tratamentos e em várias localidades, olhe na Turquia, Republica 

15Checa e Polónia, além de ter frequentado outras termas no país, como as Termas dos 

16Cucos ao pé de Torres Vedras em nada se compara os cuidados dos funcionários aqui 

17é muito superior. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

18Costumam oferecer um folheto com o que se pode visitar, tenho no carro. Mas aqui 

19há tanta coisa, tanto cultural como para desfrutar, há muita coisa. Acho que poderiam 

20era organizar uns roteiros para se conhecer melhor a região pequenos passeios, talvez 

21haja algum sítio que desconheça. Mas há muita variedade. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

22A cidade está muito alterada, é diferente, tem muita construção em altura. Esta zona 

23termal é que está praticamente na mesma, é uma pena deixarem degradar este edifício 

24do parque (Pavilhões do Parque) estão quase a cair, é um edifício muito bonito, é uma 

25pena. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

26Se me recordo bem dessa altura muito, lembro-me de haver aqui muitos termalistas, 

27havia longas filas de espera, as esplanadas dos cafés estarem cheias de gente até de 

28ver a passear pela praça o Zeca Afonso. Lembro de isto ser mais movimentado. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

29Não sei como estão agora, mas conheço e acho bonito, até acho melhor que lá fora, 

30este hospital está muito bem equipado.  

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa?  

31Acho fantástico, assim se calhar já nem ia tantas vezes lá fora. Vão aqui fazer algum 

32Spa? Era boa ideia. 
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ENTREVISTA N.º 3 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Masculino 

 

Idade: 77 

 

Residência: Meãs do Campo – Tentúgal - Coimbra 

 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedado? 

1Já cá venho há catorze anos, quando chega a altura o médico de família pergunta-me 

2sempre se quero vir que é melhor para mim e eu venho sempre. Frequento as Caldas, 

3há catorze anos que para aqui venho. Foi através de uma pequena que aqui trabalha em 

4casa de uns doutores que é nossa vizinha e um dia disse-me ao sr. Cunha, você havia 

5de ir um ano às Caldas experimentar os banhos (fez uma pausa abanando a cabeça). Eu 

6lembrei-me de uma cunhada que aqui fazia tratamento e achava que não ia dar nada 

7para mim e olhe fiquei cliente porque passo melhor os Invernos se aqui vier. 

8Ficamos num andar aqui perto do hospital. É pequenino mas chega é só para nós os 

9dois e os netos ainda cá vêm visitar-nos, 5cabemos todos e estamos á vontade é melhor 

10do que um quarto. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

11Foi o médico de família lá na minha terra, todos os anos me manda para cá. Faço 

12banhos, massagens e pedilúvio 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

13Não senhora, foi sempre aqui, aquela rapariguinha falou-me nisto o médico também 

14acha que me fazem bem e olhe que é verdade, passo melhor o Inverno. Nem quero ir 

15para outro lado até o pessoal aqui já me conhece. Quando me vêm dizem logo, como 

16vai Sr. Cunha, vem-nos fazer companhia? Estou contente, não vou para outro lado. 
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Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

17Desloco-me de carro de Tentúgal, da terra dos pastéis, antigamente até andava aí uma 

18mulherzinha lá da terra a vende-los. Antigamente era mais difícil agora é rápido. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendido nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

19Sim não há nada a dizer, aqui é diferente dos outros hospitais, fui muito bem 

20atendida. Nos banhos são muito atenciosos e estão sempre a perguntar se estou bem 

21ajudam a entrar e sair da banheira, tudo, tudo alinhado. é boa gente, as empregadas 

22são muito boas. Toda a gente é boa, tratam-me muito bem. Gosto muito de cá vir. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

23Ofereceram-me uma visita às instalações do hospital e uma entrada no museu e mais 

24uns papeis que ainda nem li. Quando saio dos tratamentos, descanso nos cadeirões da 

25entrada e leio qualquer coisa, vou para casa almoçar e depois durmo uma soneca e 

26também dou uns passeios com a mulher aqui pela rua pelo jardim. Às vezes sentamo-

27nos no jardim que é muito bonito. A vida está má não se pode gastar muito e a 

28despesa dos dois a fazer os tratamentos já é grande. A minha mulher também faz os 

29banhos, somos os dois a gastar. Quando vamos do hospital para casa sempre 

30compramos alguma coisa na praça. É uma grande praça bem abastecida. Olhe hoje 

31por acaso a mulher quer fazer compras, quer comprar umas lembranças para os netos, 

32todos os anos leva. Amanhã é o último dia que cá estamos e então tem de se comprar 

33as lembranças. Custa-me muito a andar, deixo isso com a mulher. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

34Há aí umas partes novas de prédios que nem conheço. Sim senhora, tem muito onde 

35se gastar dinheiro. Lá para baixo para a estação (Estação de Caminho de Ferro) nem 

36parece a mesma, aquilo está bonito. A cidade está muito grande, eu vejo quando vou 

37de carro e agora temos a vantage de haver auto-estrada, chega-se num instante à 

38minha terra. No princípio de pra cá vir a viagem era longa demorava horas, agora não 

39é rápido. Quando vimos há sempre lojas novas, mas aqui ao pé do hospital é sempre a 
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40mesma. No hospital é muito asseio até ralham se poupamos na roupa, têm tudo para a 

41gente se servir. A gente gosta do asseio e aqui não há nada que se diga. 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

42Lembro-me de vir cá trazer uma cunhada que aqui fazia tratamento à coluna para aí à 

43uns quinze ou vinte anos, isto aqui era tudo cheio de gente (corredor). Ela ficava 

44numa enfermaria e depois eu vinha buscá-la à saída. Antes pagava-se pouco, era 

45melhor. Agora venho eu, mas não são assim muito caros, era melhor não pagar. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

46Já, já e gostei muito de saber da história da rainha, se não fosse ela não estávamos 

47aqui a fazer tratamento, gosto muito de ouvir aquela historia da água e da rainha. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa?  

48Eu só quero, é que não estraguem isto, é uma memória da rainha que fundou isto e 

49vem aqui tanta gente que era uma pena se estragassem. Vêm outras modas andam 

50sempre a mudar. Espero que conservem isto e depois se acabam com isto para onde é 

51que a gente vai? É, melhor deixar estar como está. 
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ENTREVISTA N.º4 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 68 

 

Residência: Óbidos 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedada? 

1Não me lembro de quantas, mas já cá tenho feito tratamentos mais vezes, não me 

2lembro. Vou e venho todos os dias, moro perto em Óbidos; é pertinho: 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

3Foi o meu médico de família o Dr. Luís Faustino, que me receitou os banhos e também 

4me mandou fazer fisioterapia, mas esses tratamentos estão mais demorados, a médica 

5disse que estão á frente aquelas pessoas que têm acidentes, com urgência. Estou a fazer 

6os banhos e à espera que me chamem para fazer a fisioterapia 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

7Não sei quantos são porque faço bolha de ar e vichy e também massagens. O que sei é 

8que me estão a fazer muito bem, porque tinha uma dor aqui nas costas que parecia que 

9me ia partir ao meio. Não dormia de noite, o meu marido até dizia que ninguém havia 

10de passar tantas horas acordada de noite. Parecia que me partia ao meio e agora ao 

11fim da segunda semana de tratamentos, já não tenho dor nem tomo remédio. Se isto 

12me der efeito tenho de vir fazer mais no fim da apanha da fruta. Eu estou muito 

13melhor, muito melhor. São um pouco caros, mas os remédios também são. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

14Eu moro em Óbidos, num casal, tenho lá a minha casita e os meus terrenos, sempre 

15lá vivi. Venho na minha camioneta, com que ando sempre, é o meu transporte. 
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Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

16Foi do melhor, são cinco estrelas, só falta andarem comigo ao colo, tratam-me muito 

17bem 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

18Turismo minha senhora, nunca faço férias, trabalho, trabalho, que eu vendo aqui na 

19praça. Na praça é que vendo muita fruta aos turistas e batatas, antigamente ainda se 

20vendia mais, agora acham tudo muito caro. E a outra coisa (pede esclarecimento à 

21cerca do lazer). Há é isso, não tenho tempo, tenho o meu trabalhito das fazendas, mas 

22aqui ninguém me falou disso. Já tenho vindo ao quinze de Agosto, à feira anual, às 

23festas do termal, nesse dia até vão pôr flores na estátua da Rainha, já tenho visto. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

24Oi, já nem parece a mesma da minha mocidade, sempre vendi aqui na praça, olhe 

25agora até querem que vamos a prender inglês para atender os turistas, mas eu já estou 

26velha, isso já não é para mim. Antigamente era tudo aqui à volta da praça, agora já há 

27casas lá para longe para o Modelo e o Leclerc (refere-se aos hipermercados). E lá 

28para cima do hospital (refere-se ao CHON está tudo cheio de casas até à feira, que me 

29lembre era só a Encosta do Sol, agora está tudo cheio. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

30Antigamente, se me lembro bem! A gente pedia um preço aos fregueses e eles 

31davam outro, regateavam tudo, ainda aparece um ou outro a fazer isso. A vida está 

32cara, agora compram menos. Antes a praça estava cheia de gente, vendia-se e 

33compravam muito sobretudo as pessoas que estavam hospedadas nos quartos, 

34compravam todos os dias. Não havia frigoríficos, as pessoas vinham todos os dias à 

35praça, primeiramente aquelas que se hospedavam perto do hospital, ali para trás para 

36o Largo, agora não sei como chama-se (refere-se ao Largo João Deus). Também 

37vinha muita gente de Lisboa e de fora comprar, agora vão aos supermercados, mas 
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38também lhe digo a fruta é pior que a nossa, a nossa é melhor, alguns fregueses dizem 

39isso. Até os estrangeiros cá vinham, havia por aí muitos. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

40Tantas vezes que já aqui tenho entrado e nunca fui ver, venho tomo o banho e vou-me 

41embora. Há! (faz grande exclamação) lembro-me das pessoas beberem água na fonte 

42(identifica a Fonte buvete), deixaram de dar a beber, não sei porquê. Conhecer, 

43conhecer, só aqui os banhos e onde vou às consultas ao médico. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa?  

44Sei lá o que é isso (grande risada) não entendo nada disso, só sei que os banhos me 

45fazem bem, parecia que me ia partir ao meio e agora já não tenho essa dor, isso é o 

46que eu sei. Querem estragar isto? Olhe que é muito antigo o povo não deixa. 
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ENTREVISTA N.º5 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 56 

 

Residência: Caldas da Rainha 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? e onde fica hospedada? 

1É a primeira vez. Como resido cá, vou e venho aos tratamentos todos os dias 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

2O meu médico de família a meu pedido. O meu marido veio fazer tratamentos e eu 

3falei nisto ao médico e ele achou por bem que eu viesse tenho problemas nos pés 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

4Faço dois, o banho de bolha de ar e o pedilúvio. São um bocadinho, ainda custa. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

5Resido aqui nas Caldas e venho no meu carro. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

6Fui muito bem recebida e rápido, até fiquei admirada, pensei que tinha de esperar 

7muito tempo, mas foi logo, ficámos muito contentes. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

8Já conhecemos o hospital, das visitas do 15 de Agosto. Não participamos nessas 

9actividades e ainda nem tive tempo para ler o papel que nos deram 
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Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

10Quem a viu e quem a vê, esta já não é a cidade da minha infância. Eu vivia nos 

11prédios do Viola (habitação Social), cresci lá, brincava na rua, agora passo lá e está 

12tudo diferente, uma grande avenida, cheia de comércio, até o Centro de Saúde está lá 

13para baixo. Está tudo muito diferente. A cidade como já disse está muito modificada 

14e grande, eu emigrei uns anos e quando regressei encontrei tudo diferente. Posso 

15também dizer que o hospital termal é um edifício muito antigo com história do tempo 

16da Rainha D. Leonor, que é muito significativo da cidade. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

17Se me lembro, nessa altura eu trabalhava no Centro de Saúde no arquivo clínico, 

18tínhamos rimas e rimas de credenciais que se enviavam todos os dias para o hospital, 

19o porteiro ia duas vezes por dia lá entregar as credenciais, era um vaivém de gente. 

20Tínhamos muitos utentes que eram das termas, era um movimento louco, não havia 

21mãos a medir. Tínhamos muito trabalho com os banhistas. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

22Nunca visitei as piscinas 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa?  

23Talvez trouxesse outros públicos à cidade como antigamente que vinham figuras 

24importantes, os políticos de Lisboa, os actores de teatro e os cantores. 
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ENTREVISTA Nº6 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 69 

 

Onde reside: Lisboa 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedada? 

1Já faço termas há trinta anos, quando posso venho sempre. Fico num quarto 

2habitualmente, a senhora já me conhece, antes de vir telefono e reservo para a data que 

3quero. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

4É o meu médico de família. Quando chega esta altura pergunta-me. Este ano 

5vamospara as Caldas? E eu trato logo, já é costume vir para o quarto, telefono logo a 

6reservar.  

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

7Faço o banho da banheira (Banho de Bolha de Ar), costuma ser assim e dou-me bem. 

8Caros são sempre, a segurança social não ajuda com nada e quando se recebe alguma 

9coisa é o mesmo que nada. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas 

10Vivo em Lisboa, é a minha filha que me trás no carro dela. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

11As pequenas e todo o pessoal é atencioso, só tenho bem a dizer. É toda a gente muito 

12carinhosa. 
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Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

13Tenho no quarto uma lista do que posso visitar, são muitas coisas algumas já conheço 

14como o Museu e já lá fui este ano. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

15Aqui à volta, está na mesma, são as mesmas coisas, agora que modificou muito, sim 

16tem muitos prédios novos. Só tenho pena de ver estas torres aqui do jardim 

17(Pavilhões do Parque) a degradarem-se, faz-me pena, vejo do meu quarto, estão cada 

18vez mais degradados, é pena a Câmara não arranjar aquele edifício tão bonito, 

19qualquer dia cai. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

20Antes, nessa altura tinha de marcar com muita antecedência senão não arranjava 

21quarto, nem cá dentro nem lá fora. Também cheguei a ficar cá dentro no quarto, mas 

22sai mais caro. Fiquei também ali numa senhora que agora já é viúva e já não aluga, 

23está muito velhinha, já se deixou disso, todos os anos a vou lá visitar, mas agora está 

24muito surda, já não aluga. Havia muita diversão e muita animação nas ruas. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

25Já visitei várias vezes, já este ano lá fui. Sabe o que fizeram à piscina onde podíamos 

26 tomar banho? Agora já não podemos tomar lá banho, não sei por quê, eu gostava, 

27estava sempre lá muita gente, eu gostava. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

28Não sei que nunca frequentei, a minha filha fala muito bem, ela é que já 

29experimentou, diz que é bom. 
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ENTREVISTA N.º7 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 49 

 

Residência: Almada 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedada? 

1Neste momento só frequento aqui o Hospital das Caldas, mas aqui em Portugal tenho 

2frequentado as “Termas dos Cucos”, em Torres Vedras não sei se conhece. Bem são 

3diferentes destas, lá fazia tratamentos com lamas, mas faziam-me muito bem. Agora 

4fecharam, parece que há um problemas com os herdeiros, os donos faleceram e 

5também estavam muito degradadas. O meu marido teve conhecimento destas aqui e eu 

6também pesquisei na Internet, e francamente fiquei muito curiosa. Então viemos, se 

7me fizerem bem voltamos. Só ainda fiz oito dias, ainda é pouco tempo. Sabe eu já 

8tenho experiência disto. Nós estamos de férias na casa de praia da Nazaré. 

9Aproveitamos para vir fazer termas é também uma forma de ocupar o tempo das férias. 

10Vamos e vimos todos os dias. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

11Eu faço só os banhos, o meu marido é que faz mais tratamentos. Tenho que esperar 

12por ele, porque ele demora mais. O médico receitou-me quinze e disse que no fim é 

13que se via se eu precisava de mais, mas como viemos para experimentar se calhar 

14agora só faço estes e depois logo se vê. Porque aqui há uma vantagem é que se pode 

15fazer tratamento todo o ano, logo vejo. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

16Os tratamentos! Fui eu que quis vir. Nós gostamos muito de conciliar férias com os 

17tratamentos sabe é que assim aproveitamos, passeamos e cuidamos da saúde, as 
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18férias não se tornam tão cansativas, podemos diversificar mais. E isto faz muito bem 

19à saúde. Só faço o Banho de Bolha de Ar. Não acho caro, é relativo. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

20 Resido em Almada, venho de carro. Dediquei-me a conhecer a história do hospital. 

21Sei pouco, sei que foi a Rainha D. Leonor que mandou construir e gostei muito desta 

22explicação que esta senhora do museu nos deu, esta que nos acompanhou na visita às 

23piscinas. Eu não fazia uma pequena ideia que era assim. Nunca vimos isto em lado 

24nenhum e olhe que como o meu marido já disse temos viajado muito e só aqui é que 

25vimos isto. É muito bonito gostei muito. Nós fazemos praia na Nazaré, temos lá casa 

26e costumo aproveitar e ir para as “termas da Piedade” e como têm as piscinas 

27juntamo-nos lá com uns amigos que também lá fazem tratamentos no spa e que me 

28disseram que já tinham ouvido falar muito bem aqui das Caldas E um colega do meu 

29marido também lhe aconselhou e então aproveitamos esta possibilidade do hospital 

30estar aberto todo o ano e termos estas férias para fazer. O tempo está ainda muito 

31bom e ainda queremos aproveitar este tempo outonal. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

32 É a primeira vez que aqui venho, como já disse só agora é que tive conhecimento da 

33existência destas termas. Mas o meu marido já quer voltar, estamos a gostar muito. É 

34tudo óptimo, pensamos em agradecer o bom acolhimento, que aqui recebemos são de 

35uma atenção extrema, ainda é melhor que no estrangeiro. Tratamentos e acolhimento 

36tudo são muito bons. A impressão que tenho do hospital é muito bom é porque lhe 

digo, 37estas termas estão ao nível das do estrangeiro, não achas António? Estão, estão, 

(sem 38esperar que o marido responda), aqui só falta o chá sabe já estamos habituados 

como 39algo que falta. Lá oferecem uma chávena de chá no fim. Até nos SPAS também 

40oferecem. Uma coisa que acho muito importante é estar aberto todo o ano, isto é que 

41eu não sabia, porque as outras termas é só uma altura, é aquele período e fecham e 

42aqui não. Está a ver até podemos vir no Inverno, é muito bom estou muito contente 

43em saber isto. É uma grande vantagem. Nós vamos aconselhar. As pessoas são 

44simpáticas, então aqui o pessoal do hospital, as empregadas são muito atenciosas. 
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Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

45Deram-nos um cupão com muitas indicações e um ingresso no museu aqui do 

46hospital, ainda não sei quando iremos aproveitar, mas não o desperdiçarei. As Caldas 

47são muito bonitas, são um extenso postal ilustrado. Há muita coisa para ver. 

48Ocupo de várias maneiras, olhe uns dias saímos e vamos logo para a Nazaré, outros 

49temos passeado pela cidade que é acolhedora e simpática. Gostamos muito de fazer 

50compras no mercado, os legumes e as frutas são óptimas, até compro para levar para 

51casa. é uma praça muito bem abastecida, tem tudo muito fresco. Amanhã, vamos até 

52Alcobaça, soubemos ontem, fomos lá almoçar e disseram-nos que vai haver a feira 

53dos doces conventuais e como nós nunca vimos, vamos lá almoçar outra vez e 

54ficamos para ver a mostra dos doces conventuais. Estou curiosa. Também faço 

55compras. Já passeamos num parque muito bonito que há aqui ao lado, sabe qual é? 

56Aquele ali onde se entra por um portão. Também já fomos a Peniche lanchar é uma 

57terra de que também gostamos muito sabe ali vamos muitas vezes e como agora é 

58muito prático metemo-nos na auto-estrada e rapidamente chegamos a casa é muito 

59cómodo. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

60Acho como já disse uma cidade muito bonita, não é muito grande. A cidade é muito 

61arejada e o hospital é muito amplo aqui tudo é espaçoso. E os cafés são muito 

62agradáveis, têm muito boa cafetaria e os bolos são deliciosos (sorrisos) o pior é a 

63dieta (risos, marido acrescenta, fazes dieta depois dos banhos). Como já disse faço 

64algumas compras frutas legumes alguns doces até costumo já ir despachada de 

65compras daqui e a família lá em casa acham muita graça e gostam muito, a minha 

66filha até pede para lhe levarmos maçãs. E ainda não fiz mais porque estamos a 

67aproveitar para conhecer melhor a cidade e a região que daqui pouco conhecíamos. 

68Na última semana penso dar uma volta nas lojas e fazer mais algumas compras. 

69Também quero ir à fábrica Bordalo Pinheiro, que vi umas peças tão lindas no museu, 

70tenho muita curiosidade em visitar e também já me falaram da Secla. A senhora sabe 

71que loiça se vende lá? (expliquei que era utilitária, que era diferente). Temos que ir lá 

72António, temos de ver tudo. Sabe nós somos muito curiosos gostamos muito de 

73conhecer tudo onde vamos. Também já visitámos Óbidos, já conhecíamos, mas 
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74gostamos sempre de lá voltar. Fizemos já a visita ao museu, hoje aqui ao hospital (de 

75referir que nesta visita guiada eram os únicos visitantes e a visita se efectuou a pedido 

76dos mesmos). Pensamos fazer outras visitas, mas ainda não pensamos quais. Ainda 

77estamos a conhecer a cidade. Aproveitamos sempre para visitar e fazer compras 

78Muito boa impressão (aqui muda a entoação de voz). A senhora, já viu temos 

79estacionamento para o carro, uma coisa que não temos em mais lado nenhum.  

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

80Nessa altura não vinha para cá, não sei. Mas passávamos por aqui e parávamos numa 

81pastelaria Zaira, que tinha um café óptimo e comprávamos uns doces. Do hospital, 

82nessa altura sei pouco era só de passagem. Sempre ouvi falar muito bem das Caldas 

83por ser muito bem frequentada e os banhos serem, muito bons, muito conhecidos. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

84Como já referi antes nunca tinha visto nada igual vamos para o estrangeiro e nunca 

85vi nada igual. São magníficas, adorei ver a Ribeira das Águas Quentes. E o barulho 

86daquela água e o enxofre a pairar na água. Gostei imenso. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

87já fizemos muitas termas, como o meu marido já explicou até já fizemos termas no 

88estrangeiro e cá em Portugal também, cá também. Mas nunca estivemos em 

89nenhumas como estas, sabe lá fora já é quase tudo, SPAS, com muitos cheirinhos e 

90aromas. Nalgumas, agora nem me lembro se é na Polónia se na Turquia até usam 

91umas pedrinhas, mas nada como aqui. Só espero é que me façam bem, tenho as 

92minhas articulações muito mal. Spa faço no estrangeiro mas não tenho retirado muito 

93resultado e é caro, os preços aqui são mais baratos. 
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ENTREVISTA N.º8 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Masculino 

 

Idade: 58 

 

Residência: Aveiro 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedado? 

1Este ano é o segundo ano que venho, como passei bem o inverno voltei e se isto correr 

2bem, vou vir todos os anos. Aluguei uma casa, é pequenina mas chega, é que o ano 

3passado vim sozinho, como era a primeira vez só fiz dez banhos para experimentar, 

4este ano a minha mulher acompanha-me e trouxemos uma netinha, assim estamos mais 

5à vontade e a minha mulher cozinha as refeições. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

6Fui eu que vi na televisão e pedi ao meu médico opinião ele disse que era bom que eu 

7experimentasse e cá estou. Já costumo vir aqui passar férias, tenho cá familiares, agora 

8conjugo tudo 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

9Faço o banho de emersão na banheira (Bolha de Ar), por causa de um joelho a que fui 

10operado e vou fazer outro que não me lembro com água a correr e massagens ao 

11mesmo tempo. Caros são eles, mas se me tirarem as dores até são de graça. (risada) É 

12que tenho tanta dor nos meus ossos, que nem na cama estou bem. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

13Moro em Aveiro. Vim de carro, no meu carro com a família. Temos ido até ao jardim 

14com a neta, já fui á Biblioteca, às vezes vamos um pouco ao jardim do Museu 

15(Museu do Hospital e das Caldas) sentamo-nos lá a ler, é aqui pertinho. Às vezes a 

16minha mulher espera lá por mim. Na cidade andamos a pé, há aqui tudo. 
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Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendido nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

17Todo o pessoal é uma simpatia, nos tratamentos desdobram-se de atenções, são muito 

18cuidadosos, gosto muito. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

19Tenho um livrinho que me deram quando me inscrevi (Guia do Aquista) à tarde 

20depois de almoço vamos sempre dar um passeio, a família está na praia em São 

21Martinho do Porto 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

22Está completamente diferente, conheço a cidade quando a minha irmã veio para cá 

23morar, isto desenvolveu-se muito agora até já tem Centro Cultural, à dias fomos ver 

24um espectáculo, há muita coisa e lá para cima para a feira está muito diferente 16 

25(Encosta do Sol). Os transportes urbanos é que são poucos, sempre me lembro de não 

26haver, agora já há qualquer coisa (O Toma), ainda não experimentei, mas ainda hei-

27de dar uma volta par ver por onde passa. Também é pena as fábricas da loiça terem 

28acabado, todos os anos levávamos de lá prendas para a família. De resto acho que a 

29cidade melhorou muito. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

30Nessa altura eu não fazia banhos mas já conheço o hospital desde que venho às 

31Caldas, lembro-me de não haver o museu de serem casas velhas, de umas obras aqui 

32à frente onde está esta exposição (Céu de Vidro - antigo casino), isto agora está 

33melhor. Podiam arranjar os Pavilhões que estão ali a parecer mal, aquilo dava um lar 

34para a terceira idade de cinco estrelas, qualquer dia cai, até é uma vergonha os turistas 

35estrangeiros apreciarem isto aqui numa zona tão importante como esta. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

36Conheço, até já cá vim numa altura em que fazem uma festa, é em Maio, (15 de 

37Maio, abertura simbólica do Hospital Termal) lembro-me que é pelos anos da minha 



27 
 

38irmã e já visitei isto tudo, é uma grande obra, as piscinas é pena não podermos ir lá 

39para dentro. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

40Isso era importante, há termas que já têm, agora não me lembro, mas já vi na 

41televisao. A minha irmã já esteve no estrangeiro e diz que é muito bom que é muito 

42diferente daqui e que não têm este cheiro. 
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ENTREVISTA N.º 9 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 57 

 

Residência: Pombal 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedado? 

1Já fiz termas sozinha durante muitos anos, tenho fibromialgia e passo muito mal dos 

2meus ossos tenho muitas dores, a principio não se sabia o que era, agora à uns anos 

3para cá que descobriram isto. Vindo aos banhos tenho menos dores no corpo e na 

4coluna, passo muito tempo de pé. Agora venho acompanhada porque o meu marido 

5também sofre da coluna, ele ainda está pior do que eu precisa de ser operado, juntos já 

6vimos à quatro anos. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

7Quando quero vir, escolho sempre uma época que faça menos diferença para o salão 

8agora no inverno as senhora só arranjam o cabelo ao fim de semana. Peço ao médico 

9de família e trago as análises e a radiografia e é só chegar cá. O quarto é que tenho 

10de reservar antes. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

11Olhe minha querida é como tudo, eu no meu salão também tenho vários preços, a 

12gente na farmácia gasta mais, são remédios diários para os dois. E o que aqui gasto 

13em banhos poupa-se um pouco na farmácia, porque com os tratamentos quase não 

14tomamos remédios. Se fosse fazer tratamentos de beleza ainda gastava mais. Já se 

15sabe que são sempre caros, mas são para a nossa saúde, paciência. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

16Venho de Pombal, perto de Leiria, chega-se aqui num instante de carro. Nós até 
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17podíamos ir e vir todos os dias, mas se eu lá estiver há sempre uma cliente ou outra 

18que pede e para eu estar mais descansada, faço assim, são as minhas férias. Passeio 

19com o meu marido pela cidade, faço compras, levo sempre prendas para os netos, só 

20compro para os netos, para a minha neta, só tenho uma, já comprei ali na loja da 

21capelista um bordado muito bonito para o enxoval dela, quando ela crescer não sei se 

22haverá destas coisas, tudo acaba. Sempre levo alguma coisa, de comer não, aproveito 

23enquanto cá estou. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

24Não conheço nenhum hospital onde atendam tão bem. À dias uma senhora estava a 

25queixar-se e eu disse para o meu marido, deixa-a ir para Lisboa que ela já vai ver a 

26diferença. Todo o pessoal é impecável. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

27Muita coisa, mas como posso andar pouco, não sei se poderei ir a tudo, vamos ver, se 

28não for este ano é para outro. Aproveito para fazer malha, enquanto espero que o meu 

29marido saia do banho, para o ajudar, ele tem dificuldade em se vestir e despir por 

30causa da coluna. Eu faço o banho, primeiro, porque ele gosta de dormir, depois 

31despacho-me e enquanto espero por ele vou fazendo umas malhinhas, assim nem dou 

32pelo tempo passar. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

33As Caldas sempre tiveram fama, sempre me lembro disso e quando se quer uma coisa 

34especial vem-se comprar às Caldas. O que eu noto é que cada vez há mais lojas e 

35algumas mudaram-se para outras zonas um pouco distante aqui do centro. Acho que a 

36cidade se desenvolveu bastante. 
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Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

37Este hospital sempre foi muito movimentado, tenho clientes lá em Pombal que vem 

38todos os anos para cá e sempre houvi falar deste hospital e da história da rainha que 

39as minhas clientes contavam e das historias aqui passadas. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

40Conheço e gosto muito, acho um desperdício, não serem aproveitadas, já viu a 

41quantidade de gente que lá podia fazer tratamentos? E aquela água que sai pela 

42ribeira? Com tanta falta de água, é uma pena não ser aproveitada. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

43Acho muito bem, agora está na moda, tenho clientes que vão para o estrangeiro, acho 

44bem que façam, e que haja coisas novas e aproveitem aquelas águas da Ribeira das 

45Águas Quentes. O pior é o cheiro, mas a gente também se habitua. 
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ENTREVISTA N.º10 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 79 

 

Residência: Évora 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedado? 

1É a primeira vez que venho para fazer tratamentos, mas já conhecia as Caldas e o 

2hospital de ter cá passado de passeio. Estou alojada num quarto aqui nesta rua de cima 

3do Hospital. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

4Foi o um médico de Lisboa, na Av. António Augusto de Aguiar 

 

A Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

5Vichy, massagem e bolha de ar, não faço mais nenhum. Ficam caros, paciência! 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

6Em Évora, no Alentejo venho de expresso até Lisboa e em Lisboa faço transbordo 

7para outro expresso até às caldas da Rainha. Já fiz amizade com um grupo de senhoras 

8que estão numa casa próximo do meu quarto, conversamos quando nos encontramos 

9no jardim. Noutro dia fomos á fábrica das faianças, (Fábrica Rafael Bordalo Pinheiro) 

10aqui por cima do hospital fazer compras, levo umas chávenas muito bonitas. Outras 

11vezes, sento-me na esplanada. Também gosto muito de ler. E faço umas pregadeiras 

12muito bonitas, isso, faço no quarto. E bordo também, hei-de trazer para lhe mostrar. 

13Os meus tratamentos são de tarde por isso tenho muito tempo livre de manhã. Há 

14noite, gosto de ver televisão. Vou à padaria da praça comprar o pãozinho que é muito 

15bom e em vez de ir para o quarto, para não estar sozinha, depois do descanso faço um 

16bordadinho, depois vou almoçar e volto a descansar depois de almoço e à tarde venho 
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17fazer os banhos. Este saquinho fui eu que bordei. A médica aconselha que não apanhe 

18resfriados e então distraio-me porque durmo pouco. Na cidade ando sempre a pé. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

19Todo o pessoal é muito correcto, são correctíssimos. Explicam tudo bem explicado 

20estão sempre disponíveis, muito correctos. Digo-lhe que estou a gostar muito, gosto 

21muito do asseio que é bom. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

22Deram-me um guia turístico da cidade, mas ainda não tive tempo, só fui á praia da 

23foz do Arelho no Domingo que não tinha banhos, andei a apanhar conchinhas para as 

24pregadeiras, estive numa esplanada à beira mar a ler e lanchei lá. E fui ao jardim, mas 

25penso aproveitar a oferta da visita ao museu. Estou essencialmente para me tratar 

26venho de longe, tenho de aproveitar bem, como é a primeira vez quero aproveitar 

27bem. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

28Não sei porque não conheço, como digo e a primeira vez, mas sempre ouvi falar das 

29Caldas da Rainha e da loiça que acho muito diferente da alentejana, é muito bonita. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

30Também não sei, é como já falei, toda a vida ouvi falar das termas das Caldas da 

31Rainha, têm muita fama, estou muito contente de agora cá estar e de as conhecer. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

32Já fui visitar a piscina da rainha, aqui dentro, do que mais gostei foi de ver a água a 

33nascer. A senhora que explicou disse que tem sete mil anos, fiquei surpreendida, 

34nunca vi nada assim. Acho bem que preservem, é pena aquela água toda que sai não 

35ser aproveitada. 
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Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

36Penso que seria importante, para as pessoas que querem vir poucos dias e agora está 

37na moda. Olhe talvez aproveitem aquela água toda que se perde. 
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ENTREVISTA N.º11 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Masculino 

 

Idade: 65 

 

Residência: Arrouquelas - Rio Maior 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedado? 

1Tive uns anos que vim cá depois deixei de vir quando isto fechou, acho que foi para 

2obras (Legionella), ouvi dizer, este ano telefonei e disseram que já estavam a trabalhar, 

3então vim para cá, ando aqui aflito das costas. Vou e venho todos os dias. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

4Fui eu que telefonei, vim cá ao médico e ela disse que ia fazer os banhos e umas 

5massagens 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

6Vou fazer catorze dias, já estou quase no fim, faltam três dias, e já me sinto muito 

7melhor. Também os tratamentos, os acho um bocadinho caros, a caixa não dá nada, 

8mas um homem precisa de se tratar. Gosto muito de cá vir e do pessoal é tudo muito 

9educado. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

10 Vou e venho todos os dias de carro, moro perto em Rio Maior, em Arrouquelas. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por  

onde passou e nos tratamentos? 

11Impecável, é do melhor, até me ofereceram este saco, é do melhor. 
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Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

12Não tenho tempo para essas coisas, quando saio do tratamento vou logo para casa, 

13mas deram-me qualquer coisa, dei à mulher para ela ler, tenho em casa 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

14Cresceu, cresceu e muito, todos os anos cá venho ver a tourada no quinze de Agosto, 

15às vezes é tanta gente que nem tenho onde arrumar o carro. Tem muito comércio, a 

16minha mulher gosta de vir ao Centro Comercial Vivalde (Vivace) tem lá de tudo lojas 

17e supermercado, às vezes vimos cá ao Domingo 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

18Antigamente o hospital tinha muito povo, eram bichas grandes, estava tudo cheio, 

19não é como agora. As pessoas viam-se pelas janelas as que ficam cá dentro, agora já 

20nem se vê. Vinha gente da minha terra aqui vender e muitos vinham fazer os banhos. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

21Conheço, aquilo é bonito de se ver, mas não servem para nada, não se pode lá tomar 

22banho, diz que é de memória à rainha que fez o hospital. Isto é muito grande às vezes 

23até me perco. Antigamente não era assim, tomava banho lá em baixo e não vinha aqui 

24para cima. Bem a mim o hospital parece-me maior não sei se é das obras, o que vale é 

25esta coisa dos elevadores, às vezes perco-me tem tanta porta. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

26Sei lá o que é isso, mas se for para melhor que façam, se for melhor (encolhe os 

27ombros) a gente quer é tratar-se, se for para pôr mais tratamentos baratos é bom. 
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ENTREVISTA N.º 12 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Masculino 

 

Idade: 62 

 

Residência: Sabugal 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedado? 

1Arranjamos um quarto aqui frente ao parque (Rua de Camões), já é costume de há 

2muitos anos, habituámo-nos e a senhoria tem esta atenção de arranjar o quarto quando 

3precisamos. Deixamos de vir quando o hospital esteve fechado, quando abriu viemos 

4ogo temos vindo ano sim ano não, para os dois fica um pouco caro, mas é mehor assim 

5do que estar cá sozinho. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

6Eu peço ao meu médico e até me aconselha por me dar bem que continue. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

7Ficam,ficam caritos mas tudo é caro, os remédios nem se fala. Antigamente era de 

8graça, agora ninguém dá nada a ninguém é tudo a pagar. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

9Venho da Beira Alta, sou beirão perto da Guarda. Vim no meu carrito, sempre trago as 

10batatitas e alguma coisita, para suavizar a despesa. Já fiz o descanso, agora aproveito, 

11estas cadeiras são muito confortáveis. A minha mulher foi à praça comprar qualquer 

12coisa para o almoço, estou á espera dela, vou-me entretendo a ler (Gazeta das Caldas) 

13para distrair, não estar sem fazer nada. Ela deve estar a chegar, o nosso quarto fica ali 

14ao subir da rua (na proximidade do Hospital Termal), vou ocupando o tempo, vou 

15sabendo as notícias da terra. Quem aproveita mais é a minha mulher, depois de 

16almoço vai com a senhoria até à praia, eu não posso por causa dos tratamentos, nós lá 
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17não temos e ela aqui aproveita. Também já fomos ao cinema e passeamos aqui pela 

18cidade.  

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendido nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

19Aquela menina que está à entrada é uma simpatia, até nos foi levar ao primeiro andar 

20e ensinar o que tínhamos de fazer. Dos médicos aos empregados só tenho bem a 

21dizer, a gente às vezes ouve pessoas a quererem ser atendidas mais rápido, mas nem 

22sabem o que é estar na fila dum hospital senão estavam caladas. Isto aqui parece um 

23hotel é tudo muito organizado. Nos banhos são mil cuidados, têm medo que eu caia e 

24estão sempre a perguntar se estou bem, se a água está boa, se quero mais água. Que 

25mais havia de ser? Parece que estou no paraíso, as minhas dores é que estragam tudo. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

26Quando paguei os tratamentos, a senhora deu-me um livrinho, este saco e um bilhete 

27de visitante. A minha mulher é que tem, ela combina mais a senhoria, já são amigas e 

28ela é que diz o que é melhor. Já temos ido a espectáculos, ainda á pouco tempo fomos 

29à Foz do Arelho, gostamos muito de lá, a minha mulher gosta na despedida quando 

30vamos embora ir comer as enguias, parece que naquele restaurante sabem melhor. Ela 

31está a chegar ela já lhe conta. Francisca conta aqui à senhora (pede à mulher para 

32descrever o prato), as senhoras é que sabem destas coisas. Nós gostamos muito de 

33para aqui vir. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

34Quando começamos a vir a cidade já era muito bonita, mas era tudo aqui à volta, 

35agora estendeu-se muito. Até a nossa senhoria fez obras na casa, o quarto está muito 

36jeitoso agora. Aí para cima para os correios tem tanta loja ou mais como aqui a rua 

37das montras (Rua Cândido dos Reis). Eu gosto de apreciar sei de construção, gosto de 

38ver os grandes blocos, há aí prédios bem construídos. 
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Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

39Sim antigamente havia mais gente, mas a caixa ajudava mais, agora as pessoas 

40precisam mas fogem, estão desempregadas, têm os filhos para criar e tudo somado 

41ainda é caro. Comer. Dormir, os tratamentos, e alguma coisa que se compre ainda se 

42gasta um dinheirito. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

43Ainda conheci as piscinas, não são aquela eram outras, acho que já as desfizeram, 

44porque já não há esses banhos, aí é que os banhos eram bons. Eu gostava muito. 

45Naquelas nunca me lembro e agora estão de relíquia só para visitar. A mim admira-

46me é o caudal da água, sempre a correr deve ser uma boa nascente.  

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

47Os meus filhos já me têm dito que se tivesse spa que também vinham e não sei 

48porque não fazem, com tanta água. Se fizerem vai trazer muito pessoal, para mim é 

49logo mais uma despesa. Mas acho bem que façam. 
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ENTREVISTA N.º 13 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 71 

 

Residência: Meãs do Campo – Tentúgal - Coimbra 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedada? 

1Só venho aqui às Caldas da Rainha, primeiro começou a vir o meu marido e ficava cá 

2internado, agora isso acabou e eu venho para o ajudar e fazer a comida e então 

3aproveito para ir também a banhos. Já para cá venho à dez anos, comecei a 

4acompanha-lo a ele e depois o medico disse para eu aproveitar enquanto cá estava e 

5então faço só os banhos, ele é que faz muitos tratamentos e eu tenho que esperar por 

6ele para o ajudar. Nunca fui para outro lado a gente dá-se aqui bem e então não vale a 

7pena mudar, podia às vezes não calhar bem e então não mudamos. Aqui já sabemos 

8como é, já nos conhecem. Até as vizinhas perguntam, então para o ano voltam? Até já 

9cá tenho amigas, às vezes telefono da minha terra a elas e elas também a mim. Nós 

10ficamos numa casa (num T1), é uma casa pequenina, para estarmos á vontade. Já 

11chegamos a ficar em quarto mas é uma confusão. Ali estou à minha vontade é mais 

12caro, mas não me importo. Também é perto aqui do hospital é já aqui nesta rua, sabe 

13esta que vai desde o hospital até à estátua da Rainha e vejo o parque e chegamos aqui 

14num instante. O meu filho e a minha nora é que quiseram assim e é muito melhor. 

15Este ano até vieram cá estar connosco um fim de semana. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

16Eu falei com o medico de família se podia acompanhar o meu homem, ele disse que 

17sim, que mal não me faziam e lá passou a credencial para os dois. Agora já está 

18habituado de há muitos anos e quando chega a altura até é ele que nos pergunta, então 

19este ano vão para as Caldas? Ele diz que isto nos faz bem. Nós ainda fazemos umas 

20territas no campo (o marido interrompe e esclarece que são campos de arroz). A 
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21senhora conhece Montemor – O – Velho, a nossa terra é lá perto. É muito lindo nada 

22como isto aqui que é cidade, ai mas os campos de arroz são tão bonitos, dão é muito 

23trabalho (suspiros). A gente colhe o arroz com grandes máquinas, depois vai para a 

24fábrica e a seguir nós vimos para aqui descansadinhos. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

25Para os dois sai um pouquinho caro, bastante, mas como eu faço só os banhos, ele é 

26que é mais caro. Eu só faço os banhos o médico diz que não é preciso mais. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

27Moro entre a Figueira da foz e Coimbra, é muito diferente daqui. É só campo. Vim de 

28carro. Não me esforço muito porque a médica quer que eu repouse e descanse, até 

29me disse aproveite para descansar. Para as termas, na cidade ando a pé, ainda não 

30exprimentei o “Toma”, (transporte inter-urbano) quero ver se vou um dia passear. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos?  

31O hospital está muito bom, são sempre boas as empregadas, há uma senhora a que 

32está onde a gente se veste que é muito simpática e muito engraçada. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

33Quando saio dos tratamentos, fico sempre à espera do meu marido. Aguardo na sala 

34de espera, vou fazendo estes bordados, gosto muito de bordar. (O marido interrompe 

35e diz: ela também faz renda, está sempre nisto) Faço mais bordados, acabei aqui uma 

36toalha muito bonita que fiz com um tecido que comprei aqui no mercado. Aquele 

37mercado à segunda fera tem muita coisa e quando cheguei fui lá um dia enquanto o 

38meu homem fez os tratamentos. Faço sempre assim quando chegamos, vou à feira lá 

39cima e compro coisas para fazer e para oferecer quando lá chego à terra. Para uma 

40vizinha que me dá de comer às galinhas e para as minhas amigas. Há uma amiga que 

41também aqui vem, mas este ano não veio. Às vezes até nos juntamos cá. Em casa 

42também faço, porque aqui não tenho nada para fazer. Vamos um bocadinho até ao 

43jardim, estamos aqui perto e como faz calor passeamos um bocadinho, gosto muito de 

44ver o lago com os peixinhos e os patos e tem muitas flores muito bonitas. A gente lá 
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45na terra não tem assim, isto aqui é muito bonito. Vou comprar umas canecas de loiça 

46na praça para levar para dar de prenda e se calhar alguns doces, que há umas doceiras 

47na praça que vendem uns muito bons e que o meu homem gosta muito. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

48Muito boa, eu gosto muito disto, agora ainda está melhor a gente pode andar naquela 

49rua toda sem carros é uma maravilha e são largas, ai minha senhora até me consolo e 

50olhe que nunca me perdi. A cidade está muito diferente de quando a gente começou a 

51vir para aqui, muito melhor e grande. Eu gosto é daquelas ruas onde a gente anda e 

52não há carros e tem muito comercio. É tudo muito caro. Eu também já fui às lojas dos 

53chineses, aí é que tem muita coisa barata. Faz-me lembrar Coimbra  

54antigamente, também havia lá umas ruas que eram os chineses. Eles aqui têm tudo.  

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

55Bem sei noutros anos, nessa altura não, vínhamos a banhos? (confirma com o 

56marido) o que tenho ideia e gostava muito era de fazer cá compras. Nunca vimos 

57carregados, faço cá as compras todas, não vale a pena agente vir carregada aqui é 

58tudo bom muito fresquinho. Só trago de casa o que a gente tem as batatinhas e a 

59criação, de resto compro aqui tudo. Até temos o supermercado quase à porta e 

60costumo lá comprar coisas também para levar, porque a gente fica longe dos 

61supermercados e quando vou já vou abastecida. O ano passado até comprei um a 

62camisola para cada um, mas este ano o mês de Novembro vai quente e ainda não 

63comprei roupa, olhe até as estriamos dia de Natal. Também compro sempre uma 

64garrafinha de ginjinha para o meu filho que eles gostam muito e para a minha nora 

65costumo levei uma peça de loiça. O ano passado levei uma travessa que ela gostou 

66muito, mas este ano ainda não comprei. Vou agora com o eu marido que ele sabe 

67mais escolher as bebidas. E compro sempre as cavacas, isso é uma coisa que 

68compro logo que chego para comermos ao lanche que o meu (o marido) e eu gosto 

69muito. Este ano já comprei para levar é um bolo de ferradura, aquilo come-se aos 

70bocadinhos e é muito bom. Olhe, que as Caldas sempre teve fama, dos tratamentos. 
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Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

71Conheço onde faço os banhos só. O meu homem já me contou e já viu, diz que há 

72uma piscina onde nasce água, mas ainda não vi. Contou-me, foi uma vizinha por ela é 

73que soubemos da história, agente para aqui não conhecia nada. Não conheço, nada sei 

74que foi uma Rainha que era muito boa que queria bem aos pobres que mandou fazer o 

75hospital. Quem nos contou foi o meu filho que é professor, mas não sei mais nada. Eu 

76tomo os banhos e vou para casa com o meu homem a ele custa-lhe muito a andar e 

77depois eu sozinha também ando pouco, tenho que o ajudar. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

78É melhor perguntar ao meu homem, ele é capaz de saber, não sei o que é. É algum 

79tratamento se calhar, mas eu só preciso do banho, o médico diz que não preciso de 

80mais. 
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ENTREVISTA N.º 14 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 25 

 

Residência: Lisboa 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedado? 

1Já fiz tratamentos quando era jovem, tinha problemas respiratórios, agora ando aqui 

2aflita da coluna e com muitas dores de cabeça. Fico num quarto com uma amiga que 

3também faz tratamentos de inaloterapia, sempre se torna mais económico 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

4É o meu médico de família, a minha mãe tratou de tudo. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

5Faço o banho da banheira (Banho de Bolha de Ar), a médica aqui disse-me que por 

6agora devia fazer este tratamento. Para mim, são um pouquinho caros, a vida está cara. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

7Vim de carro sou de Lisboa. Pela cidade ando a pé mas também já andei de transporte 

8da cidade o “Toma” (inter-urbana), mas foi mais para conhecer a cidade. Para o 

9hospital ando a pé. De manhã durmo até mais tarde e venho tomar o pequeno-almoço à 

10pastelaria Machado, passeio um bocadinho pela cidade faço algumas compritas para o 

11almoço, faço os banhos às duas horas, tenho de almoçar cedo. Aproveito o tempo 

12para me divertir, ainda sou jovem, as outras senhoras é que ficam em casa. 
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Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

13Quanto a isso acho óptimo, fui sempre bem atendida, nem nunca ouvi ninguém 

14reclamar. Comigo foram sempre muito simpáticas. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

15Dão uns folhetos onde está o programa, algumas coisas eu já conheço, outras se tiver 

16tempo hei-de ir ver. Ainda não conheço o Museu do Hospital, estou a pensar ir lá 

17com a minha amiga. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

18Está muito diferente desde que eu aqui comecei a vir, principalmente a zona dos 

19bares (Praça 5 de Outubro), está muito melhor, com as esplanadas e musica, muitos 

20restaurantes, agora está melhor. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

21Lembro-me (risada) como é normal, de vir à discoteca, a cidade sempre teve fama. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

22Gosto muito de ver, é pena não poder tomar lá banho, gostava de experimentar, diz 

23que antigamente se tomava lá banhos, é pena não serem aproveitadas. Devia haver 

24outras piscinas quero visitar o Museu do Hospital. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

25Era óptimo, se fizerem passo a vir mais vezes, faz falta, uma piscina. E outros lugares 

26de descanso, onde se pudesse permanecer mais tempo. Vou estar atenta se fizerem, 

27quero vir experimentar. Em Portugal ainda há poucos e são caros, no estrangeiro 

28consegue-se fazer tratamentos mais baratos. Acho bem que façam e olhe que ia trazer 

29aqui muita gente, pela possibilidade de vir um dia ou dois ou passar um fim-de-

30semana, era bem pensado, espero que façam. Os jovens vinham com certeza, porque 
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31gostamos dessas coisas. Em Lisboa os meus pais frequentam e já tenho ido com eles 

32e até já estiveram no estrangeiro.  
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ENTREVISTA N.º 15 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 60 

 

Residência: Reguengo de fetal 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedada? 

1Estou no hotel ali ao pé da igreja (Igreja N. Sr.ª da Conceição), fica um pouco caro, 

2mas entro e saio à hora que quero, é melhor. Sei que aqui também há quartos mas 

3nunca consegui estão sempre cheios. Já para aqui venho alguns anos, não tem sido 

4seguido, quando estou melhor não venho. Lá da minha terra toda a gente para aqui 

5vem ficam aí em quartos e eu também gosto, mas gosto mais de estar sossegada. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

6Há, já faço há muitos anos, o meu paizinho que Deus tem vinha para aqui, sempre me 

7lembro de ele vir, (pausa) não sei quem lhe disse que isto era bom, sempre me lembro 

8de chegar a esta altura e vir para as Caldas. Era eu pequenina e lembro-me da minha 

9irmã mais velha ficar a tomar conta de nós, somos cinco irmãos, porque a minha mãe 

10vinha para as Caldas com o meu pai. Um dia lembrei-me, falei isto com o meu 

11fisioterapeuta e ele disse que dava muito resultado e depois pedi ao ortopedista e vim 

12cá, falei na secretaria, a menina explicou o que eu devia trazer, e cá estou. Haverá 

13outras melhores, não sei lá na minha terra perto de Fátima, há quem já tenha ido 

14para outras termas, em Viseu, mas dizem que estas aqui são melhores e fazem me 

15bem, nem vou tentar outro lado. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

16Faço tratamento à coluna, até uso um colarinho, mas agora não é preciso porque 

17melhorei. Estou a acabar os quinze tratamentos que a minha médica aqui a Dr.ª 

18Conceição, acho que é assim que se chama me receitou, mas ainda vou fazer mais. 
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19Costumo sempre fazer mais. Quinta-feira, vou à consulta e a médica é que vai dizer. 

20Não acho muito caro, às vezes gasto mais dinheiro em massagens. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

21O transporte é de carro que é muito mais cómodo e rápido. Antigamente é que se 

22vimha muito de comboio, mas agora acho que não. Não ouço ninguém falar que 

23venha de comboio. Há aí umas amigas e colegas de tratamento que vêm de expresso, 

24por não quererem estar preocupadas com o carro que tem de estar parado durante os 

25tratamentos. Ando sempre a pé, noutro dia fui com a dona da casa à fábrica 

26Bordalo Pinheiro que é aqui pertinho e comprei lá uns pratos muito lindos para levar 

27às minha s filhas, elas gostam muito e querem que eu leve sempre loiça. Ao domingo 

28vou um bocadinho até ao parque há sempre lá muita gente, gosto de ir até ao parque 

29das crianças, estão sempre lá muitas, lembram-me as minhas netas. E quando elas cá 

30vêm também gostam de lá ir. Há noite vejo televisão com a dona da casa e faço 

31malha. Á segunda-feira gosto de ir à feira, sabe já conheço tudo e também vou à 

32missa à igreja aqui do hospital ao domingo é como calha, mas sempre a pé a andar. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

33Sim fui bem atendida, não há nada a dizer, aqui o acolhimento é bom, devia ser assim 

34em todo o lado. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

35Faço, faço muita coisa. Vou ao supermercado, à praça, à feira. Compro coisas para 

36comer e para levar para a terra. Algumas lembranças para as amigas e para a família. 

37Quando as minhas filhas me vêm ver vou com elas às lojas que elas aproveitam a 

38comprar aqui roupas para fazerem luxo lá na terra, as coisas são diferentes e elas 

39gostam muito de aqui comprar. Também gostam de levar batata-doce assada e fruta, 

40levam sempre doces as ferraduras e as cavacas, sabe o que é, não sabe? A senhora se 

41é daqui deve saber são muito boas. Um ano destes comprei cá uns sapatos, compro 

42sempre qualquer coisa para estriar no natal. Também já conheço as piscinas, já visitei 

43isto tudo, o museu, conheço o parque, conheço tudo. Estas casas velhas aqui à volta e 
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44o monumento do parque (Pavilhões do Parque) é pena estarem aqui tão próximas do 

45hospital e degradadas, a Câmara devia mandar a baixo ou arranjar. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos?  

46Pelo menos já tem alguns hotéis, parece que está outro em construção aqui ao pé, vi 

47na televisão num acidente que ocorreu na obra. Quero ver se passo por lá para ir ver. 

48Aqui junto ao hospital acho a mesma coisa, agora para aqueles lado da tornada há 

49grandes urbanizações. O que eu gosto é das superfícies comerciais grandes 

50supermercados, acho que tem evoluído bastante. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

51O hospital esteve fechado uns anos, não sei se é isso que quer dizer. Lembro-me de 

52haver uma época em que havia mais gente, não sei, agora há menos, mas o hospital 

53está melhor. Se calhar com este encerramento fizeram obras, eles são muito 

54cuidadosos, uma vizinha lá da terra teve oferta de uns banhos, indemnizaram-na, é 

55bom sinal, sinais que estamos bem entregues. Aqui gente nunca falta, há sempre. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

56Conheço e gosto muito, ofereceram-me uma visita e o que mais gostei de saber, é que 

57a água tem sete mil anos e nasce na Serra dos Candeeiros, vem lá da minha terra. 

58Acho muito giro. Já vi também aqui um grupo de crianças da escola a visitar, fez-me 

59lembrar outros tempos. Gosto muito das piscinas daquelas borbulhas, parece água 

60gasosa a borbulhar. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

61Acho muito bom, sei que há um em Monte Real, mas acho que ainda não está a 

62funcionar, gostava de experimentar. Acho bem que façam, a água aqui é tão boa, acho 

63muito bem. 
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ENTREVISTA N.º16 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Masculino 

 

Idade: 60 

 

Residência: Caldas da Rainha 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? e onde fica hospedado? 

1É a primeira vez. Vivo cá vou e venho da minha casa 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

2Foi um médico amigo que me viu tão atrapalhado das costas que me aconselhou que 

3viesse experimentar. Vim cá saber, disseram-me que tinha de trazer exames, eu já tinha 

4tudo, entrei logo, foi rápido. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

5Melhor era não pagar, eu ainda não percebo nada disto, nem sei os nomes vou a um 

6tratamento com água termal e depois faço massagens, ainda não decorei os nomes. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

7Resido cá nas Caldas e, venho todos os dias no meu carro, custa-me andar a pé. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendido nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

8Foram impecáveis, viram o meu estado receberam-me logo, entrei logo, são de uma 

9simpatia extrema, até aqui nos tratamentos, é a mesma coisa, são muito boas. 

 

 

 



50 
 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

10Aqui faço só os tratamentos, ainda não tenho saúde para diversões. Mas o que não 

11falta aí na cidade são divertimentos. Há muita coisa onde se gastar tempo e dinheiro 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

12Se cresceu, conheci a cidade de rapaz e não era nada do que é hoje, cresceu muito e 

13se não fosse a crise se calhar ainda crescia mais. A cidade, acho que já nem sei bem 

14até onde vai. Eu não sou de cá e gosto muito de aqui viver, já cá vivo á trinta anos e 

15gosto disto, ainda não há a confusão da minha terra (natural de Lisboa). É uma cidade 

16diferente das outras por causa das termas, monumento histórico de valor cultural e 

17para a saúde.  

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

18Lembro-me de ver aqui na cidade muita gente de fora, havia poucos cafés não é como 

19hoje que há muitos e então misturavam-se as pessoas que vinham de fora a cidade 

20ficava cheia de gente, vinha muita gente importante, grandes famílias endinheiradas. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

21Sim pelo 15 de Agosto, como o hospital abre para toda a gente, foi numa altura 

22dessas que o visitei. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

23Olhe dizem que isso agora dá muito dinheiro, que as pessoas até procuram no 

24estrangeiro, se nós já cá temos, então que aproveitem e que venham para cá.  
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ENTREVISTA N.º 17 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 70 

 

Residência: Bombarral 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedada? 

1Aí umas seis ou sete vezes, estive emigrada durante muito tempo no estrangeiro, na 

2Alemanha e só agora depois que vim é que comecei a fazer termas. Estou aqui num 

3quarto com mais uma senhora da minha terra. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

4Os meus filhos é que acharam que isto me ia fazer bem, foram comigo ao médico e ele 

5também aconselhou. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

6Não sei quanto os meus filhos pagaram porque eles é que trataram de tudo, só me 

7dizem para não me preocupar. Viemos todos um dia às Caldas e eles trataram de tudo. 

8Primeiro vou para a banheira, depois vai lá uma senhora buscar-me e leva-me para um 

9sitio onde meto os pés e as mãos (pedilúvio e manilúvio) e depois fazem-me uma 

10massagem e mandam-me descansar para a sala de repouso. Depois visto-me, vou 

11almoçar aqui neste restaurante do hospital (Bar do Hospital Termal). a minha amiga 

12também aqui come, come-se muito bem.  

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

13Vivo com os meus filhos no Bombarral, são eles é que andam comigo e me levam 

14onde é preciso, os dois têm carro e combinam e lá me trazem, até trazemos também a 

15minha amiga. Como estou de companhia, vamos aos centros comerciais, aquele 

16Vivaci, que fica em frente ao jardim, vamos ver as montras, fazemos compras, 



52 
 

17lanchamos, andamos por lá. Vamos á Igreja aqui do Hospital (Igreja Nossa Senhora 

18do Pópulo), já fomos ver o museu. É conforme nos apetece. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

19Eu acho aqui os empregados e empregadas todas boas, ensinam bem e a senhora que 

20está no vestiário é uma simpatia sem falar na que me dá o banho, está sempre a 

21recomendar para me agarrar para não cair. Havia eu de ter mais saúde vê as minhas 

22mãos trabalhei muito, agora é que sofro 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

23Não me disseram nada só se deram aos meus filhos, mas isto aqui já tem tanta coisa, 

24falta de divertimento para os novos não falta. Aqui na praça da fruta à sempre que 

25ver, mas nós a noite não saímos muito por causa do relento, depois do jantar vejo o 

26telejornal e a novela e deito-me. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

27Notei mais quando regressei da Alemanha, está tudo cheio de prédios novos. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

28Antes só cá vinha de passeio, mas no Bombarral quando se queria alguma coisa 

29melhor e diferente vínhamos às Caldas, tinha-se de vir às Caldas. Sempre foi uma 

30terra bem afreguesada, lembro-me em criança vir com os meus pais ao 15 de Agosto, 

31agora nem sei se há, mas era uma grande festa, uma grande feira com muitas 

32diversões isso é que eu gostava. Ainda hoje gosto, mas está mais fraca que antes 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

33Já lá fui este ano com a minha amiga, aquilo é importante, gostei de ver a água a 

34nascer, tem é pouco espaço á volta, se calhar é por isso que não deixam lá fazer os 

35banhos. 
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Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

36Só ouvi falar disso na Alemanha, as senhoras finas iam para lá, mas eu nunca entrei 

37em nenhum. Os meus filhos dizem que cá já há, mas nunca vi nenhum. Olhe se for 

38para bem da gente que façam pois, que façam sim senhora. 
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ENTREVISTA N.º 18 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 65 

 

Residência: Aveiro 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedada? 

1Quantas não me lembro, mas venho para aqui mais ao menos à trinta anos. Fui sempre 

2muito doente, cheguei a estar aqui internada em enfermaria, depois acabaram com isso 

3e tenho pena. Mas já fiquei aqui de muita aneira, o meu marido foi militar e tinha 

4tempo do sérvio para fazer termas, então aproveitávamos, quando os filhos eram 

5crescidinhos, alugávamos uma casa, e depois dividíamo-nos, ele ia com as crianças 

6para a praia e eu fazia os tratamentos. Depois era ao contrário, ficava eu com os filhos 

7e ele fazia os tratamentos. Agora alugámos um quarto e estamos os dois, ele já está 

8reformado e já estamos por aqui descansados. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

9Isso é o nosso médico de família, já temos este hábito de fazer as termas ele sabe e 

10receita. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

11O meu marido acha que aqui até nem são muito caros, agora claro com tudo, a estadia 

12sai um pouco dispendiosa, mas se formos para o estrangeiro ainda é mais caro. Nós já 

13experimentamos outras termas, quando estas fecharam, mas gostamos mais daqui. 

14Vou fazer o Vichy e o circular e o banho da banheira. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

15Viemos de carro de Aveiro onde moramos até aqui, agora por auto-estrada é rápido e 

16cómodo. Eu gosto muito de ler, saímos e vamos dar os nossos passeios, já fomos 
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17comer a caldeirada a Peniche e também paramos em Óbidos estava a decorrer a feira 

18medieval, foi engraçado. Gostamos de ir até à Biblioteca ali temos todos os jornais e 

19muita revista, mas não o fazemos todos os dias, porque vamos a pé e ainda é um 

20pouco longe. Vamos ao jardim e gostamos de lanchar na Pastelaria Machado, gosto 

21das torradinhas e dos bolinhos e como estamos de férias, peco um bocadinho. O resto 

22da doçaria não que nós em Aveiro temos boa doçaria, os ovos-moles. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

23As senhoras já nos conhecem e cumprimentam-nos muito bem e recomendam se for 

24necessário alguma coisa que nos dirijamos lá. E quando saímos perguntam sempre se 

25fomos bem atendidos e se vamos contentes. Acho graça por se lembrarem de nós. São 

26muito atenciosas. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

27É muita coisa, a cidade é rica de cultura tem muitos museus, e para a gente nova é o 

28que não falta, discotecas, pus, bares, esplanadas. Agora nos queremos nesta altura é 

29um pouco de recolhimento, saímos mais de dia, ainda havemos de ir, estamos a 

30pensar ir ao mosteiro de Alcobaça que agora tem umas esplanadas muito graciosas e 

31agradáveis, foi pena destruírem o jardim. Mas este jardim aqui das Caldas é 

32maravilhoso, gosto muito de me sentar na esplanada a tomar café enquanto lei uma 

33revistinha. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

34Muito diferente, esta cidade sempre foi distinta, mas este lugar aqui das termas está 

35assim há muitos anos, é pena estas casas aqui à volta estarem degradadas, deviam 

36obrigar os senhorios a arranjar, devia ser proibido terem as casas assim. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

37Lembro-me que o movimento de público, era muito as enfermarias estavam cheias, 

38aqui dentro era um mar de gente, tínhamos de ter cuidado para não nos atrasarmos no 
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39tratamento, mas nessa altura era só banhos de banheira e as piscinas. Agora têm 

40tratamentos novos. Eu até gosto mais. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

41Já visitei muita vez, mas aquilo não tem utilidade nenhuma, deviam era equipá-las 

42como fazem noutras termas, limpa-las e poder-se fazer tratamento lá dentro, assim, 

43sim. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

44Isso é mais para beleza, se calhar iam estragar as termas, eu para mim prefiro assim, 

45estas águas são muito boas, eu quando faço o tratamento nem tomo remédio. Espero 

46que não a estraguem. 
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ENTREVISTA N.º19 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 57 

 

Residência: Santarém 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedada? 

1Algumas vezes várias, agora nem me lembro não venho é sempre seguido, o ano 

2passado não vim (ano 2008). Fiquei durante muitos anos numa senhora que se chama 

3Alice, ali em cima (Largo João de Deus), mas ela agora já não aluga, já está de idade. 

4Tenho conseguido aqui na rua de baixo (Rua Rodrigo Berquó) o quarto é batido de sol 

5e sai baratinho. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

6Fui a uma consulta do médico de família e disse que queria vir outra vez e ele passou. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

7Olhe os remédios também são, é como tudo, uns são mais caros que outros. É só o meu 

8marido a ganhar, a mim custa-me um bocadinho e o que se manda para o Centro de 

9saúde não pagam quase nada. A vantagem é que enquanto aqui estou não preciso 

10tomar tanto remédio. Porque tomo muitos medicamentos para as dores, mas enquanto 

11os faço passo melhor. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

12Tenho a minha casa em Santarém, por isso vim sozinha para ser mais em conta. O 

13meu marido vem cá pôr-me e buscar-me de carro. Já fiz aí umas amizades, passeamos 

14pelo parque, vamos ao café, bordo e faço tricô para não me aborrecer. Sozinha é mais 

15difícil, se o meu marido cá estivesse saia mais. Estamos a combinar quando me vier 

16buscar irmos a Peniche comer uma caldeirada. 
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Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

17Bem, toda a gente é muito educada e atenciosa. Os funcionários e os médicos 

18atendem com muita calma e explicam tudo muito bem. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

19Tenho ali um caderninho que me deram com os passeios e até ensinam a bordar. 

20Quero ver se vou com umas amigas ver o museu, lá mais para o fim dos tratamentos. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

21Agora está grande, mas sabe eu sozinha não passeio muito para fora da rua das 

22montras (Rua Cândido dos Reis) fico mais por aqui. Vou à missa aqui à igreja (Igreja 

23Nossa Senhora do Pópulo) e pouco mais saio daqui 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

24Recordo-me de haver aqui muita gente na cidade e as lojas apinhadas e o hospital 

25estavam apinhados de gente e tínhamos de pensar os tratamentos com mais 

26antecedência que agora. A praça tinha muitas vendedeiras havia variedade. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

27Não vou lá visitar mais vezes por causa do cheiro, tenho lá um convite (entrada 

28gratuita) a ultima vez que vi estava tudo cheio de vapor e um calor, ai que calor lá 

29fazia. Também só serve para ver não é para tratar. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

30Já ouvi uma conversa dessas no corredor enquanto esperava para a consulta. Agora 

31fala-se muito disso, mas se calhar quando fizerem eu não posso pagar. Agora se for 

32para lucrarmos pois que façam. Mas dizem que é muito caro e isso é mau para mim. 
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ENTREVISTA N.º 20 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 51 

 

Residência: Lisboa 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedado? 

1Não tenho feito tratamento sempre seguido, aí há uns trinta anos vinha para aqui com 

2os meus pais e fazia inalações, ali no outro edifício (Balneário Novo), a minha mãe 

3acompanhava-me enquanto o meu pai fazia os banhos aqui deste lado (Hospital 

4Termal). Agora venho quando me sinto pior, ando aqui com um problema num braço e 

5resolvi retomar para aí uns três anos. Havia uma senhora que nos alugava quarto, mas 

6o marido faleceu e ela está muito surda, já não aluga. Sei o valor da água e reconheço 

7ser benéfico e também aproveito e descanso, longe de casa é sempre melhor. Estou 

8aqui num quarto próximo do hospital. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

9Falei com um médico do meu serviço que me passou os exames e a credencial e como 

10também temos quinze dias anuais para fazer termas aproveitei para vir descansar. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

11Relativamente a outras termas onde já estive, não acho mas Caldas é bem servida de 

12transportes, numa hora chego aqui de expresso, como vê é rápido, até vim sozinha. 

13No fim-de-semana vou a casa, faço o tratamento no sábado de manhã e depois de 

14almoço vou para Lisboa e regresso na segunda-feira de manhã. São quatro noites que 

15não pago, sai um pouco mais em conta. 
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Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

16Como já disse desloco-me de expresso pela comodidade é uma hora para cada lado, 

17só não o faço diariamente por se tornar cansativo e eu saber que o tratamento requer 

18repouso e alguns cuidados, por isso fico por cá. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

19Óptimo, nem preciso de me identificar, chego, aguardo a minha vez e sou logo 

20despachada. A vantagem de se ter sempre médico disponível é óptimo, nem sei se as 

21pessoas têm essa percepção, nem sei se já lhe contaram, mas aqui o atendimento é 

22personalizado, há sempre médico disponível na hidrologia. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

23Recebi no acto do pagamento uma brochura com todas as actividades que se 

24desenvolvem aqui no hospital, achei muito engraçado e útil. Também há coisas que 

25eu já conheço, outras que vou gostar de rever e depois toda esta área envolvente é 

26magnífica. Mas sobretudo vou aproveitar para dormir e descansar, tirar o máximo 

27proveito do efeito dos banhos. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

28Acho que sim, bem é diferente, vê-se muita urbanização quando me desloco no 

29expresso e já vi que há um interurbano (o Toma), mas eu gosto mesmo é deste centro 

30termal em que se pode andar a pé e descontraída. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

31Lembro-me das filas intermináveis e dos conselhos dos meus pais, da preparação que 

32se fazia com antecedência, vinha-se para aí um mês antes, entregar os papéis, marcar 

33a estadia, era uma festa vir às Caldas, almoçar, comer as trouxas-de-ovos. A minha 

34mãe comprava sempre as cavacas. E depois é que se vinha para o tratamento.  
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Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

35Conheço bem e admiro e elogio o cuidado que há com a preservação daquela parte 

36antiga, acho bem que preservem, não se conhece isto em mais lado nenhum e eu falo 

37com muita gente. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

38Seria interessante e proveitoso, para nós fazermos tratamentos curtos e mais 

39diversificados, só espero é que se fizerem utilizem esta água que é o segredo destas 

40termas. 
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ENTREVISTA N.º 21 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 61 

 

Residência: Coimbra 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? e onde fica hospedada? 

1Como estou muito doente e tenho dificuldade em andar estou aqui no hospital no 

2quarto particular. Já aqui vim a uns anos atrás ainda o meu marido era vivo, ficávamos 

3nas enfermarias, agora tem de ser no quarto, estou cá sozinha, estou com pensão 

4completa. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

5O meu médio ortopedista lá de Coimbra é que me disse que se  podesse vir que as 

6águas me faziam bem. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

7Um bocadito. É mais um sacrifício que se faz. Faço a espadana e o banho da banheira. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

8Vivo nos arredores de Coimbra, é pertinho, bem é Coimbra na mesma, nos arrabaldes. 

9Vim de expresso, tenho expresso directo às Caldas. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

10O atendimento é bom, cuidado, cuidado e atenções têm as empregadas que nos dão os 

11banhos, apanha-se gente muito boa. Sim e os médicos também, há dias doía-me a 

12cabeça e logo me receitou uns comprimidos, não é preciso esperar como no soutos 

13hospitais. 
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Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

14Então olhe, saio um bocadinho do quarto, vou até à janela ver a rua e o jardim. Como 

15tenho pensão completa, saio um bocadinho pela hora do calor, para não apanhar frio, 

16e dou um passeio pela cidade. Vou à missa, rezo o terço, dormito, mas quero mais é 

17estar sossegada no quarto, sem ninguém para me incomodar. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

18Ainda não é tão grande como Coimbra, mas estendeu-se bem, é o que vejo do 

19expresso. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

20Quando vinha com o meu marido isto aqui era tudo à pinha (muito movimento) havia 

21muitas enfermarias, estava tudo cheio, comíamos num grande refeitório, agora está 

22fechado. Fizeram um mais pequenino, com microondas para aquecermos a comida. 

23Eu nunca utilizo que ela chega sempre muito quentinha no tabuleiro 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

24Conheço as piscinas, mas já me custa a ir lá a escada é muito a pique (íngreme) e 

25custa-me a subir. Mas não é qualquer pessoa que lá pode ir estão fechada é uma 

26empregada que as vai mostrar. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

27Em Coimbra falam que os hotéis já têm. Mas parece-me que isso é mais para outras 

28coisas, acho que não é bem para tratamentos. Se não pagarmos mais vamos aguardar, 

29mas se é para o nosso bem, a gente quer é ter saúde. 
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ENTREVISTA N.º22 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Masculino 

 

Idade: 64 

 

Residência: Leiria 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? e onde fica hospedado? 

1Estou aqui mesmo no hospital, ando com esta canadiana, não posso conduzir, foi a 

2melhor forma que se decidiu em família. Já fiz termas algumas vezes, agora que parti a 

3perna é que foi pior. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

4Foi lá em Leiria, fiz muita fisioterapia e depois lembraram-se que eu me dava bem 

5com os banhos e o médico aconselhou. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

6São um bocadinho caros, mas olhe que não sei se não terei gasto mais dinheiro já em 

7consultas, esta perna está a preço de ouro. Tenho dentro da pastinha que me deram 

8com todos as papéis, mas faço a Bolha de Ar e o circular mais as massages. É caro. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

9Vivo nas Cortes em Leiria. A minha mulher é que me veio trazer de carro, que eu 

10agora não posso conduzir. Os meus tempos livres agora, é quarto tratamento, 

11tratamento sala de repouso, e depois quarto e às vezes sinto-me cansado do 

12tratamento, venho logo para o quarto e só saio para comer no refeitório, tenho pensão 

13completa é a vantagem de estar internado, aqui tenho tudo, até médico quando 

14preciso. Vejo televisão, mas são mais as vezes que durmo do que vejo. 
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Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

15A minha mulher gaba muito as empregadas, foi ela que tratou de tudo. Eu nos banhos 

16só tenho bem a dizer, ajudam-me a fazer tudo e vêm trazer-me à sala de repouso. São 

17todos boas pessoas. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

18Aqui dentro nunca dei conta que fizessem nada, às vezes andam aí uns grupos de 

19pessoas a ver isto, mas eu já cá estou dentro já conheço. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

20Fez-se uma cidade boa, com muita construção, quando melhorar gostava de dar uns 

21passeios para conhecer melhor, mas está diferente de há uns anos a trás. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

22Acho que tinha mais movimento, isto o 25 de Abril veio mudar muita coisa, e a vida 

23agora está má muito cara e as pessoas fogem das despesas mesmo com doença. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

24Já ouvi falar, mas neste estado não posso subir e descer escadas, é melhor estar quieto 

25pra não arranjar problemas. 

 

Pergunta n.º 10 – Qual a importância de dotar o Hospital com um Spa?  

26A minha filha é que lhe ia saber explicar essas coisas, sempre lhe digo se forem 

27maquinas e tratamentos para a gente se tratar já cá deviam estar. 
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ENTREVISTA N.º23 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 67 

 

Residência: Batalha 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? e onde fica hospedada? 

1Vim a primeira vez à quarenta anos. Sempre que posso venho fazer os banhos dou-me 

2muito bem, ainda havia enfermarias, era lá que eu ficava. A primeira vez vim sozinha 

3de camioneta, quando cheguei fui ao posto da polícia saber onde era o hospital e onde 

4havia de ficar a dormir. O polícia que me atendeu disse-me onde ficava o hospital e se 

5não arranjasse lá cama, porque estava cá muita gente, que voltasse lá porque no prédio 

6ao lado, era gente de confiança e lá arranjavam-me um quarto barato. Quando cheguei 

7ao hospital, fui atendida por uma freira vestida de preto e branco, toda vestida de preto 

8só tinha um colarinho branco, agora já cá não há freiras, há muitos anos, não as tenho 

9visto por cá. A freira disse-me que não havia lugar no hospital, mas que aguardasse um 

10pouco. Esperei e a freira veio dizer-me que ficava na enfermaria, mas que tinha de 

11pagar, naquela altura à quarenta anos paguei trinta contos. Eu aceitei logo, fiquei cá 

12duas semanas e o médico avisou-me logo nessa altura se não fizesse os tratamentos 

13todos os anos que ia piorar, e assim me aconteceu, nasceram os meus filhos tive de os 

14criar e não pude vir sempre, mas tudo o que o médico me disse me aconteceu, tenho 

15artroses (mostra as mãos) piorei, olhe é o que se vê. Agora já posso vir todos os anos, 

16quero ver se para o ano que vem cá estou, vamos ver. 

17Estou aqui no quarto particular n.º4, já experimentei ficar lá fora, mas parece que os 

18tratamentos não me fazem tanto efeito, acho mais efeito quando fico aqui, estou mais 

19resguardada. Fico sempre com a pensão completa para não me preocupar. 
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Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

20Foi o meu médico família. Eu vou lá pedir-lhe, ele já sabe, trago logo tudo, todos os 

21exames e telefono antes a marcar, quando venho está tudo pronto, já estou habituada 

22dou-me assim bem. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

23Faço primeiro os banhos no primeiro andar, são vinte minutos, e depois venho para 

24baixo ao rés do cão fazer às amos e aos pés, o manilúvio e o Pedilúvio e no fim é a 

25massagem. Quando saio não fico no descanso ao pé das outras, venho logo para o 

26quarto, porque faço os banhos de manhã às 9.30H, e quando saio venho logo para o 

27quarto descansar, depois vou almoçar. No fim do almoço dou um passeio pelo parque 

28ou vou ver a praça da fruta, às vezes vou à missa e depois venho para o quarto e já 

29não saio mais. O que eu gostava mesmo é que os quartos particulares aqui não 

30acabassem nem os banhos, que isto faz-me muito bem. Também já acabaram com as 

31enfermarias, ao menos não acabem os quartos. Foram sempre caros, mas fazem bem. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

32Moro na Batalha, na minha terra, sempre lá morei. Antes vinha de camioneta e ainda 

33cheguei a vir de expresso. Agora um dos meus filhos vem-me trazer e buscar de 

34carro. O tempo que tenho livre divido-o entre o descanso depois do tratamento e uma 

35saída ou outra do hospital, porque almoço lá fora. Faço umas comprinhas, poucas, 

36que aqui pouco se precisa. Vou levar umas lembranças. Gosto de me sentar no 

37jardim, mas tem estado muito fresco e não é bom estar lá muito tempo. Também 

38gosto de rezar o meu terço na igreja (Igreja Nossa Senhora do Pópulo) e as minhas 

39orações, mas venho mesmo é para me tratar e se para o ano tudo correr bem cá estou 

40outra vez. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

41É do melhor, do melhor, toda a gente é simpática comigo e comida trazem com 

42fartura é demais, todas são boas. Até os homens são muito simpáticos, eles também 

43fazem tratamentos e são muito educados. 
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Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

44Tenho aqui uns papeis que me deram quando paguei, mas eu já conheço tudo, estou 

45entregue aos tratamentos, antes fazia só o banho, agora faço estes todos, estou 

46entregue ao tratamento, só vou dar um passeio para distrair e ver o que vai. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

47Se acho minha senhora, antigamente quando vim à quarenta anos (40) era só isto 

48aqui, agora é tão grande, tanta casa nova. Quando vim à quarenta anos (40) enchia-se 

49a praça de burros carregados de hortaliças e frutas, ainda me lembro de haver outra 

50praça (Praça 5 de Outubro) onde vendiam animais, galinhas, coelhos, misturada com 

51o Peniche, não sei como se chama, mas já me disseram que essa acabou. Está tudo a 

52mudar agora só há carros e é outro asseio, a cidade não tem comparação. Gosto muito 

53da cidade tem muita coisa e do parque também gosto. Como sou agricultora gosto 

54sempre de ver a praça e as coisas que vendem, às vezes já tenho comprado lá algumas 

55coisas e muito boas. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

56Eu não sei já em que ano foi mas lembro-me de cá estar já depois do 25 de Abril 

57(1974), até pensava que tivessem dado cabo disto, mas não havia sempre muita gente, 

58os corredores eram cheios e as enfermarias também. As enfermarias estavam repletas 

59de gente de homens e de mulheres e o refeitório sempre cheio de gente a comer. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

60Sei que há piscinas mas nunca as visitei, as pessoas iam para lá fazer os banhos 

61(pensa existir somente as piscinas dos homens e das mulheres). Eu fiz sempre na 

62banheira, desde sempre quis a banheira, o médico a primeira vez perguntou: gosta 

63mais de água fria ou quente? e eu respondi: gosto dela mais quentinha, que eu em 

64casa meto-me nela quente e sinto-me melhor. Foi sempre na banheira, nunca fui e 

65nem vi nunca a piscina. 
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Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

66O que é isso? (dei a explicação). Eu não gosto de modas, dou-me bem assim e não 

67quero estragar, quero sempre os banhos (pausa) que não estraguem o hospital. 
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ENTREVISTA N.24 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 73 

 

Residência: Lisboa 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? e onde fica hospedado? 

1Todos os anos venho passar quinze dias em internamento para me tratar, estou no 

2quarto com pensão completa. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

3Os meus filhos é que trataram com o médico 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

4Já estou habituada, já sei os preços, acho que este ano não aumentaram, eu não notei. 

5Faço os banhos e o circular e o preço é o mesmo, não noto nada. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

6Venho de carro de Lisboa aqui. Gosto de estar à minha vontade, termino os banhos 

7vou logo para o quarto, estou sossegada. Às vezes também saio, ainda gosto de lanchar 

8ali na pastelaria em frente e vou um bocadinho até ao jardim, mas gostar, gostar é de 

9estar no quarto. Vejo televisão, leio e faço renda, conforme me apetece. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

10É o normal não há nada a dizer está tudo bem. Não tenho queixas 
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Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

11Tenho no quarto um livrinho, pode ser que quando sair, quando acabar os 

12tratamentos vá almoçar à Nazaré, gosto muito de lá ir e comer o arroz de marisco. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

13Está tudo diferente, quando venho sempre encontro novidades. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

14Era diferente, tínhamos de ir ao Centro de Saúde por a credencial e depois o hospital 

15é que nos chamava, aqui dentro era tudo cheio, nas enfermarias e às vezes era difícil 

16de arranjar quarto lá fora, que eu ainda cheguei a ficar. Agora nesta idade jjá não 

17estou para essas coisas e os donos das casas também já quase tudo morreu.  

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

18Conheço sim, acho graça, mas não gosto muito de lá ir por causa do cheiro. Aqui em 

19cima não se nota nada, mas lá ao pé é muito forte. E se quiser lá ire não pode, só com 

20autorização. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

21Essas coisas são mais para a beleza, acho que aqui não deixam fazer isso, aqui é só 

22para tratamentos de saúde. aqui não misturam as coisas e acho bem. 
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ENTREVISTA N.º 25 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Masculino 

 

Idade: 68 

 

Residência: Lisboa 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? e onde fica hospedado? 

1Fico sempre no quarto, estou sozinho, estou em meia pensão, como lá fora sempre 

2distraio mais, mas a comida aqui é boa e boa e não é cara. Tenho vindo ultimamente 

3para cá por ter esta possibilidade de ficar cá dentro e ao mesmo tempo dentro da cidade 

4sem ter de andar de transportes. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

5Isto tem de ser o médico a passar, senão não se podem aqui fazer os tratamentos. E 

6aqui antes de se iniciar também se tem de ir a uma consulta e é esse médico que vai 

7dizer quantos tratamentos e quais é que se fazem. Não pode ser ao nosso gosto. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

8É como o tabaco, é caro e gasta-se. Eu fumo e penso se posso gastar no tabaco também 

9posso gastar nos banhos. Ando aqui com umas dores nos braços e por isso é que 

10venho. Mas já me estou a sentir melhor. Faço os banhos e massagens. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

11Para cá vim de expresso, de Lisboa onde moro é uma hora de caminho e eu já dei 

12baixa da minha carta profissional, agora quero estar é sossegadinho. Já arranjei aí uns 

13amigos, jogamos às cartas no café e na mata numas mesas de pedra que lá há. Leio 

14jornal, vejo o futebol e às vezes dou uns passeios aí pela cidade pela rua.  
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Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

15O acolhimento é bom, o pessoal é todo muito cumprimentador, às vezes até já falo 

16com eles de futebol. É tudo pimpolho (agradável) estou aqui muito bem. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

17Há aí umas exposições e umas palestras, mas um homem quer é descansar e sabe aqui 

18há regras e horas de entrada a noite, os seguranças estão todo dia e noite alerta. Chega 

19durante o dia. Mas também gosto de ir Á igreja do Hospital todos os dias há missa e 

20ao Domingo também vou. Eu corro o parque e o jardim todo. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

21Se calhar mais do dobro de há trinta anos para cá. Até ao pé da estação já não é nada 

22do que era, aquilo ali são só torres, grandes obras ali estão. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

23Lembro-me deste hospital com filas até à porta, e sempre gente a entrar e sair, agora a 

24vida está tão ruim que se calhar as pessoas fogem de gastar. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

25Todos os anos lá vou, é pá gosto de ver aquilo, só me faz confusão aquele vidro à 

26volta para aí não vou tenho medo de cair. Eu até gostava de entrar lá dentro. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

27Estão a pensar fazer obras? Deus queira que não estraguem isto! 
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ENTREVISTA N.º26 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 55 

 

Reside: Guarda 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? E onde fica hospedada?  

1Já fiz a uns anos atrás, não me lembro, agora que estou pior desta perna (membro 

2inferior direito) é que me lembrou de vir experimentar. Estamos num quarto aqui no 

3largo (Largo João de Deus) junto a uma capela (Igreja do Espírito Santo) que está 

4sempre fechada, é pertinho daqui. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

5Pedi ao médico de família para me passar a credencial e o médico aqui passou-me os 

6tratamentos que estou já a fazer, comecei há dois dias. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

7Tudo junto fica caro, é o quarto, a comida, os tratamentos, mas se fosse cá dentro (em 

8internamento) era mais caro. Assim venho com a minha filha agora nas férias, ficamos 

9no mesmo quarto, é um pouco mais barato. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

10A minha filha trás o carro, é mais cómodo para a viagem e também ela é nova, 

11sempre dá umas voltinhas até à praia enquanto aqui está, e faz-me companhia. Não 

12faço muita coisa, descanso, faço uns trabalhinhos de mãos, a renda, leio e acompanho 

13a minha filha. Já fomos ver um espectáculo ao CCC (Centro Cultural das Caldas), ao 

14cinema. A minha filha quer ir à tourada, ainda não sei se a acompanho, pode estar frio 

15à noite, mas ela está a combinar ir com umas senhoras. Ainda não fui ver o que há no 
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16museu li no programa que ensinam a bordar, (bordado das Caldas) gostava de ir ver 

17como é. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

18Muito, muito bom, isto nem parece um hospital. Ofereceram-me um saquinho, é este, 

19dá-me muito jeito. A senhora, que me atendeu primeiro, veja bem, acompanhou-me 

20ao primeiro andar e ensinou-me o que tinha de fazer, nos outros hospitais não é 

21assim. Gosto muito, muito, sou sempre bem atendida e nos banhos a mesma coisa. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

22Quando paguei os banhos, deram-me um programa, é a minha filha que o tem. 

23Pensamos ir a alguma coisa daquelas. Ao Museu Malhoa já fomos, tem quadros 

24lindíssimos. E também já fomos ao jardim. Há muita coisa nem sei se teremos tempo 

25de ir a tudo, a minha filha quer aproveitar a praia que lá na nossa terra não há. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

26Eu gosto muito das Caldas, não é tão quente como a nossa terra, acho uma cidade 

27bonita direitinha (refere-se ao espaço urbano plano) sempre que venho há novidades. 

28Eu não vou muito lá para cima, mas a minha filha diz que está diferente. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

29Sempre me lembro de ouvir falar desta terra e das águas boas, por isso é que vêm 

30tanta gente de todo lado, aqui somos quase todas umas de cada terra, a gente fala 

31dessea coisa na sala de repouso, já cá conheço muita gente. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

32Já, já conheço e gosto. Quando venho gosto sempre de ver o que há de novo, mas 

33gosto muito, só o pior é o cheiro quando se lá entra, mas como é pouco tempo, é só 

34ver duas piscinas. Ainda bem que aqui não se nota esse cheiro. 
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Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

35Acho bem, para não ser só no estrangeiro. Os meus filhos já experimentara e dizem 

36que é muito bom, mas que não é a mesma coisa aqui das Caldas. Desde que não 

37aumentem os preços, e não estraguem as águas dos banhos. 
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ENTREVISTA N.º27 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 74 

 

Residência: Cascais 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? e onde fica hospedada? 

1Hà muitos anos, até cheguei a vir com a minha irmã quando éramos mais novas. Eu 

2fico no Hotel Cristal, é mesmo aqui dentro da cidade e é pertinho, estou descansada, 

3mas sai mais caro que se eu ficasse aqui num quarto. A minha irmã fica sempre no 

4quarto e sai mais barato. Mas eu quero estar mais à vontade, fico descansada. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

5O meu médico de família, disse-lhe que este ano queria vir e le concordou 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

6Ao todo não sei porque faço vários, então (fica a reflectir) faço manilúvio, o pedilúvio 

7o Vichy, a Bolha de Ar e as Massagens, passo aqui a manhã, ainda são muitos. Não 

8acho muito, comparados com outras termas onde estive, porque até fico no hotel, não 

9acho caro. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

10Resido em Cascais, venho de carro 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos?  

11As pequenas são óptimas, muito simpáticas e 11prestáveis. São impecáveis, todas, 

12nos tratamentos são do melhor. 
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Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

13Aqui  no hospital? bem aqui ofereceram-me uma visita gratuita ao museu e às 

14piscinas. Aconselharam o parque e a praia da Foz do Arelho. No Hotel temos 

15passeios e distracção com grupos de folclore, temos muita animação. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

16Nem parece a mesma quem conhece como eu à trinta anos a trás, a cidade está muito 

17diferente, nem o hotel onde estou existia e a cidade está muito mais limpa. Aqui o 

18centro (área termal) está mais ao menos na mesma, com boas esplanadas e fartura de 

19tudo na praça. As lojas, o comércio, é óptima, faço sempre compras. Da cidade gosto 

20muito, não há poluição não é como em Cascais, aqui pode-se passear e é bonito eu 

21gosto muito. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

22Eu gostava de vir para cá porque havia muita gente, encontrava-me aqui com algumas 

23amigas, e o hospital estava cheio, era muita gente, ainda cheguei a beber da água, 

24agora já fecharam a fonte há uns anos. Havia muita gente, muita, muita. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

25Conheço, agora já não vou porque tenho um problema na coluna e custa-me a subir e 

26descer as escadas, é difícil. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

27Não sei, eu gosto dos banhos, para mim está bem assim, foi sempre assim e acho que 

28está bem. Do hospital agradeço aos médicos e aos funcionários que me acompanham, 

29sou sempre bem tratada. Não vejo necessidade de mudanças. 
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ENTREVISTA N.º28 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 63 

 

Residência: Lisboa 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? e onde fica hospedada? 

1Algumas nove ou dez vezes, mas não foram sempre seguidas, sempre que posso 

2venho. Estou aqui internada num quarto particular, para ver se consigo parar. Tomo as 

3refeições ali em baixo no bar ou então vou ao restaurante, preferi assim que a pensão 

4completa. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

5Foi no Hospital de Santa Maria, o meu médico disse que tínhamos aqui tão perto um 

6tratamento que era bom para mim e u quando posso venho fazer sos banhos. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

7A vida está muito cara é claro que só vem quem quer ou quem precisa como eu, a 

8gente sabe que tem de os pagar. É como eu nas roupas, a cliente quer bom tem de 

9pagar. Só venho fazer os banhos e mas massagens, mas se eu estiver na loja, nunca me 

10disponho a fazer nada, assim estou aqui e tenho de os fazer. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

11Venho de Lisboa onde moro e tenho uma loja de pronto a vestir. Vim no meu carro. 

12Este ano penso ser o último que tenho a loja, quero trespassá-la e reformar-me a vida 

13está muito cara e as clientes também se defendem. Depois já vou ter mais tempo. 

14Faço os tratamentos á tarde, para depois me poder recolher no quarto e já não sair. 

15Mas de manhã gosto de ir à Missa das 10H na Igreja do Pópulo, aqui ao pé, depois 

16saio tomo café e vou até à rua das montras (Rua Cândido dos Reis) ou outras ruas 
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17apreciar o comércio que aqui se faz. Já tenho almoçado num restaurante o Pachá, é 

18tudo aqui pertinho, depois venho para o quarto e descanso para poder fazer os 

19tratamentos. Após o banho como tenho de descansar raramente saio. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

20Sou sempre bem atendida, toda a gente é bem simpática e delicada. Nos tratamentos 

21às vezes sinto-me como se estivesse numas termas romanas (gargalhada), 

22aconchegam com o toalhão, acompanham-nos, fantástico. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

23Junto ao dossier vem informação eu acho muito útil se puder também quero ver se 

24aproveito alguma coisa, sempre o tempo passa mais de pressa. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

25Acho que esta cidade tem mudado para melhor e sabe o que me cativa é o facto de 

26não haver transportes, chegamos a todo o lado a pé. Nem a guerra do metro e dos 

27semáforos. Aqui ainda há tempo, vejo as pessoas a cumprimentarem-se. Se calhar lá 

28mais para cima em sítios mais distantes há autocarros que eu vejo-os aí passar, mas 

29eu gosto é desta cidade com luz. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

30Sempre tive clientes que me contavam muitas histórias até da rainha que mandou 

31fazer o hospital, bons clientes que vinham para cá passar temporadas. Eu venho 

32muitas vezes às Caldas, porque se chega aqui rapidamente e lembro-me de ver aqui 

33muita gente no jardim das termas ainda me lembro de haver aqui um liceu (Pavilhões 

34do Parque) e muita juventude. Havia sempre muita gente à porta do hospital, se calhar 

35com a crise, acontece como na minha loja os clientes cortam-se, é assim a vida tem de 

36se governar. 
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Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

37Conheço sim, mas este ano ainda lá não fui, queria ver se ia antes ao museu do 

38hospital, tenho uma entrada gratuita, quero aproveitar. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

39Isso era o máximo, se eu gostava, eu já estive num. Espero, é que não deitem abaixo 

40o hospital, isso não. É que às vezes com as obras estraga-se monumentos com valor. 

41Agora se podem fazer, sem estragar isso era bom. 
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ENTREVISTA N.º29 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 70 

 

Habilitações literárias: Quarta Classe 

 

Residência: Cantanhede 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? e onde fica hospedada? 

1Já para aqui venho à dez anos (10), nunca se deve interromper, é o conselho do 

2médico. Todos os anos cá venho. Eu nunca fiquei fora do hospital, venho sempre para 

3o quarto particular, sabe que eu tenho prótese na anca custa-me andar de um lado para 

4o outro. Agora o ano passado até substitui a que tinha e fiz agora outra na perna 

5esquerda, agora tenho nas duas pernas, ainda ando com as duas canadianas e aqui 

6tenho tudo, os elevadores para subir e descer, os meus filhos telefonam todos os dias e 

7eu não preciso de aqui sair, a pensão é completa só saio quando for para me ir embora. 

8O meu quarto é o da frente peço sempre aquele, quando estou aborrecida vejo 

9televisão, leio e vou até á janela. Tenho uma paisagem bonita para a rua e para o 

10parque dali vejo tudo. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

11No inicio a primeira vez foi o meu médico ortopedista quando fui operada, agora sou 

12eu que peço ao médico de família. Mas desta vez também foi o médico ortopedista 

13que achou que eu devia vir e demais a mais eu já me dava bem que viesse para cá, 

14então os meus filhos trataram de tudo e vim. 

 

Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

15Faço os banhos e as massagens os nomes não sei, está aqui escrito dentro da 

16carteirinha (Bolsa de plástico do hospital com a documentação dos tratamentos), isso 
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17já não sei. As raparigas ajudam-me (Técnicas de Balneoterapia), são muito boas para 

18mim. Se os acho caros? São pois, está tudo caro. 

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

19A minha terra é Cantanhede, já lhe disse, moro lá, vivo com os meus filhos, eles é 

20que me tratam de tudo. São os meus filhos que me vêm cá trazer e buscar de carro, 

21combinam tudo, eles é que tratam de mim. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

22Eu fico sempre sentada, os meus filhos é que tratam, mas gostamos muito, os meus 

23filhos dizem que o pessoal é muito bom e cuidadoso. Que é muito bom, tem muito 

24asseio e limpeza, as funcionárias são muito gentis, agradeço a todas. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

25Eu não posso sair daqui com estas duas canadianas, o meu passeio é para o refeitório 

26para comer, e ir à janela. Aqui que eu saiba não há nada. Não sei se disseram aos 

27meus filhos que eles é que tratam. 

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

28Como não saio, não sei, mas o que vejo do carro é que a cidade está um pouco 

29diferente de à dez (10) anos para cá. Da cidade como já disse pouco sei, só o que vejo 

30do quarto e de carro, mas é bonita gosto muito de cá vir. O resto não sei 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

31Ainda venho para cá há pouco tempo, mas ouço as colegas do quarto contar, há quem 

32venha para cá como duas colegas de quarto há quarenta anos que dizem que está 

33tudo mudado. É tudo muito moderno e que há menos gente, a caixa não ajuda, pois é. 

 

Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

34Nunca, no meu estado, só os sítios por onde passo, tenho medo a cair. 
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Pergunta n.º 10 – Qual a importância de dotar o Hospital com um Spa?  

35Não sei o que é isso, espero que não estraguem, que isto faz-me tão bem, passo o 

36Inverno muito melhor, é muito bom. 
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ENTREVISTA N.º30 

 

Identificação do entrevistado 

 

Sexo: Feminino 

 

Idade: 71 

 

Residência: Almada 

 

Pergunta n.º 1 – Quantas vezes já fez termas no Hospital Termal das Caldas da 

Rainha? e onde fica hospedada? 

1Já venho há muitos anos, antigamente ficava nas enfermarias, agora não há e é pena. 

2Naquela altura o quarto era muito caro, a enfermaria era mais barata não pagava. Só 

3fazia os banhos de banheira saia baratinho. Eu estou aqui num quarto particular no n.2 

4e gosto muito de cá ficar, é muito mais sossegado. 

 

Pergunta n.º 2 – Quem lhe receitou os tratamentos que faz no Hospital Termal? 

5O meu médico de família receitou, e eu já sei como é de há muitos anos. Quando 

6venho trago logo tudo, as análises, Raio xis e electrocardiograma, venho preparadinha 

7com tudo. Todos os anos os faço (faz os tratamentos), já me sinto melhor, quando 

8venho chego sempre atrapalhada, agora estou melhor, já vou muito melhor. 

 

A Pergunta n.º 3 – Acha caros os tratamentos que vai fazer? 

9Nao sei o que se paga, tenho aqui os papéis e ainda nem vi. Eu faço (14) catorze 

10tratamentos, amanhã é o último, a bolha de ar e o vichy, quero ver se volto para o 

11ano, todos os anos venho, (suspiros) passo melhor o Inverno e este ano custou um 

12bocadinho, por isso a minha filha insiste sempre que eu venha. Vêm-me buscar 

13depois de amanhã. Também já fiz duche circular aqui há uns anos, mas não gostei 

14aquilo é só cinco minutos, faz-me melhor o vichy, gosto mais. Estou aqui interna no 

15Hospital Termal no quarto n.º 2, quarto particular, foi a minha filha que mo pagou. 

16Custa um bocadinho a pagar juntamente com os tratamentos, mas a minha filha acha 

17que aqui é melhor que lá fora, aqui tenho tudo, as refeições, tudo, só vou lá fora dar 
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18um passeio, vou distrair, até à praça ou até à igreja. Conheço as colegas todas dos 

19quartos, somos (4) quatro senhoras e um (1) homem, um velhote, o do quarto n.º3.  

 

Pergunta n.º 4 – Que transporte utiliza e como se desloca até às termas? 

20Eu moro em Almada com a minha filha, ela vem-me cá trazer e vem-me buscar de 

21carro, no carro dela. 

 

Pergunta n.º 5 – Como foi o acolhimento? Foi bem atendida nas secretarias por 

onde passou e nos tratamentos? 

22Como me receberam? As raparigas são muito boas, simpáticas e trazem-nos muito 

23comer, vem sempre a mais. São muito boas para mim. É tudo gente educada. Já estou 

24habituada há muitos anos que venho, mesmo as novas são muito educadas. Estou cá 

25muito contente, venho para cá de gosto, gosto muito, e fazem-me muito bem os 

26tratamentos. 

 

Pergunta n.º 6 – Que actividades lhe sugeriram de lazer ou turísticas para ocupar o 

seu tempo livre durante a estadia termal? 

27Eu não saio daqui, podia perder-me só vou à missa, ou ali à praça, gosto de ver 

28porque não compro nada tenho aqui tudo.  

 

Pergunta n.º 7 – Acha que a cidade cresceu e se desenvolveu muito nos últimos 

anos? 

29Quem viu a cidade e conhece à tantos anos, está tudo diferente. Bem aqui o hospital 

30todos os anos tem coisas novas e é muito diferente quando eu comecei a vir para cá. 

31Quando o meu marido era vivo vínhamos os dois passeávamos tudo íamos à Foz do 

32Arelho, aos bailes, havia bailes, agora não se houve dizer nada. 

 

Pergunta n.º 8 – Lembra-se do Hospital Termal e da afluência que tinha em anos  

anteriores? 

33Antigamente era aqui muita gente, havia aqui muita gentinha, os corredores eram 

34cheios, as enfermarias onde eu ficava e o meu marido também era tudo amontoado de 

35gente. 
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Pergunta n.º 9 – Alguma vez visitou o Hospital Termal? Conhece as piscinas? 

36Quando eu era mais nova fazia com o meu marido tratamento na piscina, mas agora 

37dizem que já não há, já acabou. 

 

Pergunta n.º 10 – Na sua opinião é importante dotar o Hospital com um Spa? 

38A minha filha sabe o que isso é eu não, eu só faço banhos, não sei. 

 

 

 

CONCLUSÃO DAS ENTREVISTAS: 

 

Do Estudo realizado, pudemos constatar através das entrevistas realizadas, que a 

maior parte dos termalistas/aquistas efectuaram um ou mais tratamentos termais, 

instalando-se na cidade das Caldas da Rainha, em alojamento e espaço exterior ao 

Hospital Termal Rainha D. Leonor. Apesar das suas diferenças em género, estes grupos 

de termalistas, partilham espaços de tratamento comuns – cada utilizador 

individualmente – lugares, como quartos, espaços de tratamento, onde se encontram 

instalados os equipamentos de tratamento, espaços esses assistidos por um profissional 

de termalismo que acompanha e trata individualmente o termalista/aquista em cada 

prática balnear. Os termalistas têm confiança e segurança na administração e no corpo 

clínico, por lhes garantir a qualidade da água. Constata-se, também, ainda em última 

análise concluindo-se que os termalistas em tratamento hidrológico acederam ao 

Hospital Termal Rainha D. Leonor através de forma legal instituída, de pré – requisitos 

formais, achando que as regras e normas institucionais lhes dão garantia de um 

tratamento de qualidade com ganhos em saúde e daí a preferência e a fidelidade no 

tempo á estância termal, ainda que se verifiquem interrupções abertura/fecho da estância 

termal, sendo uma instituição aberta todo o ano ininterruptamente – diariamente aberta 

das 8.30H às 18H para a área termal. Os termalistas seus familiares e acompanhantes 

apreciam e dedicam-se às actividades de lazer aproveitando os eventos sociais públicos, 

oferecidos pela cidade e pela Estância Termal por serem gratuitos frequentando também 

outros locais pagos, espectáculos, cinemas, touradas, actividades culturais, ou visitando 

diversas localidades na proximidade, as praias, usufruindo do turismo e lazer. 

 

Margarida Rézio 
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ANEXO II 

 

 

 

“O CASO DAS CALDAS DA RAINHA” 

 

 

Digitalizado por Margarida Rézio 

Fonte: Câmara Municipal das Caldas da Rainha 

 

 

“Essas cidades, com medidas e gentes diferentes, estruturam por efeito 

interagente a cidade de hoje que não cresce ao acaso, mas por onde e conforme 

os seus executores podem, que não se apresenta homogénea, mas diferenciada 

histórica e socialmente nas zonas que a compõem. Todavia, cada uma destas 

cidades é em cada momento “a cidade” de que os seus participantes de 

circunstancia podem ter consciência e sobre a qual agem. É, na linguagem de R. 

Ledrut, o “espaço agido.” (Luís Baptista, 1999: 5) 
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2. A Cidade: Organização Espacial e Social 

 

O desenvolvimento social e territorial local inicial, da cidade das Caldas da 

Rainha, verificou-se num intervalo de tempo de vinte e seis anos, coincidente, 

praticamente com a conclusão das obras do edifício termal, permitindo e contribuindo 

para que o local das “Caldas de Óbidos” fosse elevada a vila. Facto que ficou a dever-se 

à transformação física do espaço exterior ao edifício, com o aumento de habitações em 

torno do hospital. Constituindo-se assim inicialmente como vila e freguesia. 

 

Figura 1 Praça Velha, Praça das Gralhas e actual Praça da fruta 

 

Fotografias de Margarida Rézio (2008) 

Fonte: Do Próprio 

 

A vila cresceu em número de arruamentos, fogos, habitantes e de pessoas que 

vinham das zonas circunvizinhas comercializar os seus produtos agrícolas na praça 

velha junto ao edifício do Hospital Termal, figura1. Assim como começaram a fixar-se 

moradores, construindo habitações para viverem ao mesmo tempo que trabalhavam a 

terra vendendo localmente os produtos agrícolas que produziam criando zonas 

específicas e diversificando o funcionamento da cidade. “O funcionamento da cidade 

constituirá um vector fundamental de planeamento. (…) A lógica funcionalista zonifica 

a cidade por funções e determina a concepção urbana por sistemas independentes – o 

sistema de circulações, o sistema habitacional, o sistema de equipamentos, o sistema de 

trabalho, o sistema de recreio, etc - sistemas esses que se localizam no território 

autonomamente, em função de lógicas próprias e de problemas específicos.” José 

Lamas (2000:303) 
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Figura 2 Pontos Destacados: Organização Espacial do Primeiro Núcleo Habitacional 

 

Fotografia de Margarida Rézio (2008) 

 

Fonte: Hospital Termal Património do CHON 

 

Após verificar-se o primeiro impulso de povoamento da vila parece também ter-

se começado a consolidar vida e malha social iniciando-se uma cultura termal de base. 

A Revista Álbum das Caldas (1940:15) refere-se e dá-nos conta do número de 

habitantes e do alargamento do espaço urbano, com ilustração através de cartografia da 

época, ao fim de um século da sua fundação, planta da figura nº3. 

 

Figura 3 Planta das Caldas da Rainha em 1640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Álbum das Caldas, 1940 – Tipografia Caldense 

Primitiva organização espacial 

 

O primeiro núcleo habitacional: 

 Igreja Espírito Santo 

 Hospital Termal 

 Igreja N.S.ª Pópulo 

 Rua nova 

 Paço (actual Museu) 

 

N 
 
 
S 

 

 

 

 

 

“Obra notável desde a sua 

fundação, única no nosso País e 

só há poucos anos imitada, mas 

nunca excedida, em nações de 

civilização muito adiantada. 

Verdadeira Instituição de 

Assistência Social (…). In 

Revista Álbum das Caldas 

(1940:15), Artigo “O Maior 

Estabelecimento Termal da 

Península” 
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“A vila e seu termo, constituídos então apenas pelos logares do Campo, Avenal 

e Casal Novo, tinham 800 habitantes, em 193 fogos, assim distribuídos: 

  Rocio………………..…….42 fogos» 

  Rua Nova………………....26 fogos» 

  Rua do Hospital………….13 fogos» 

  Rua do Espírito Santo…..23 fogos» 

  Jogo da Bola……….…….16 fogos» 

Rua dos Fornos…………...4 fogos» 

  Rua de Baixo…………….11 fogos» 

  Praça……………….………4 fogos» 

  Rua Direita……………….17 fogos» 

  Cabo da Vila………..…...20 fogos» 

  Avenal……………………...8 fogos» 

  Moinhos…………………....5 fogos» 

  Quinta dos Pinheiros…….4 fogos» 

Fonte: Revista Álbum das Caldas, 1940 – Tipografia Caldense 

 

Várias personalidades, distintas individualidades, e visitantes, além dos 

“banhistas”passaram a frequentar a vila termal parecendo assentar nesta base, tanto 

económica como social, a expansão territorial e o desenvolvimento local, que foi 

estruturando o espaço exterior ao edifício termal permitindo o alargamento das suas 

fronteiras absorvendo territórios expandindo-se para o espaço circundante exterior ao 

seu património. E assim também se desenvolvesse a vida urbana com características 

próprias e vivência social local como refere e nos dá conta Augusto da Silva Carvalho 

(1885). “…em 17 de Novembro de 1525, a povoação era ainda muito pequena,« (…) 

tem no corpo da villa 70 visinhos, dos quais 6 clerigos e 10 viuvas e o mais he povo(…) 

Os casais do ermo da vila tinham na mesma ocasião apenas 14 vizinhos(…) ».” 

Augusto da Silva Carvalho (1885:62). 

Na mesma lógica de desenvolvimento social e territorial local de coexistência, 

parecia que a vila das Caldas estava e vivia imbuída da mesma dinâmica e cultura 

termal que se consolidou como explica José Lamas (2000), ao afirmar que “Na cidade 

antiga, as diferentes funções misturavam-se e coexistiam no mesmo bairro, no mesmo 

quarteirão, no mesmo prédio.” José Lamas (2000:304), 
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Isto mesmo se pode verificar na cartografia da Fig.4 onde se sublinhou delimitando a 

traço preto com preenchimento a amarelo a primitiva zona que originou a primeira 

expansão urbana, a partir da reconstrução e (re) situação do lugar das Caldas de Óbidos, 

aquilo que Carlos Fortuna (1999) entre Identidades, Percursos e Paisagens Culturais 

apelida de desalienação dizendo. “Na cidade tradicional, então, a desalienação implica 

a reconquista efectiva do sentido do lugar e a construção e reconstrução de um 

conjunto articulado em que a memória possa ser retida e em que o sujeito se possa 

situar e resituar ao longo das suas trajectórias móveis e alternativas.” Carlos Fortuna 

(1999:23). Correspondendo o traço a vermelho ao ciclo de expansão urbana que se 

seguiu para o exterior do património termal. 

 

Figura 4 A Cidade Tradicional 

 

Digitalizado por Margarida Rézio 

 

Fonte: Câmara Municipal das Caldas da Rainha 

 

Nesta perspectiva, uma das fases iniciais de expansão urbana, Caldas da Rainha 

fig. 3 pág. 90 aparece retratada e ou representada através da primitiva urbanização, as 

casas que se distribuíam ao redor e junto do hospital. O que terá levado à formação do 

largo das vacas - actual Largo João de Deus figuras 5/6 pág. 93/94 - por aí se 
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localizarem os currais que abrigavam os animais e alfaias agrícolas pertencentes 

também ao hospital balneário espaço urbano, onde se desenrolava a vida social local de 

cariz termal. 

 

 

Figura 5 Largo João de Deus. 

 

 

 

 

   

Fotografias de Margarida Rézio (2007) 

 

Fonte: do próprio e Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

 

 

Igreja do Espírito Santo: 

 

Propriedade do Hospital 

Termal e encerrada ao culto 

►Camaroeiro Real 

►Prédio devoluto 

►Alojamento de Termalistas 

  (Casa cor de rosa) 

 

 

http://indicecavacos.blogspot.com/
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Figura 6 Largo João de Deus: O edificado Urbano 

 

 

Fotografias de Margarida Rézio (2007) 

Fonte: do próprio e Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

 

LARGO JOAO DEUS 

 Igreja Espírito Santo 

    O único prédio em 

propriedade horizontal, 

na travessa da Rua Maria 

Ernestina Pereira 

 Hotel Madrid situado 

na Travessa João Deus, 

que permite a entrada no 

Largo João Deus. 

   Turismo habitação 

 

 

Vista aérea do Largo 

João Deus (Gazeta das 

Caldas , N.º4846, pág.1) 

 
1-Acidade das Caldas actual 

(parcialmente), expansão 

urbana 

2-Mata e Parque D. Carlos 

3-Largo João Deus 

  Igreja Espírito Santo 

 

1 

2 

3 
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A vila ao expandir-se inicialmente com a construção da Rua Nova fig. 7, para 

sudoeste une vários espaços intersticiais compreendidos no presente momento entre 

espaços, Hospital Termal, Igreja do Espírito Santo e a actual da Quita da Boneca, a área 

degradada de quintas e os actuais bairros de construções recentes de moradias 

unifamiliares Relações Sociais de Espaço que Luís Vicente Baptista (2006) define como 

sendo “ (…) duas situações - tipo, as situações não urbanizadas e as situações 

urbanizadas, que muito contribuiu para pensar e clarificar os efeitos dos processos de 

urbanização.” Luís Vicente Baptista (2006:55) O lado sudoeste do Hospital Termal 

Rainha D. Leonor, onde se situa o Largo D. Manuel I, espaço aberto público ajardinado 

permite a passagem circular em torno do edifício termal que liga com a Rua Rodrigo 

Berquó permitindo a ligação com o largo João Deus como se pode constatar no desenho 

1 da pág.97 e Rua Nova, em sentido ascendente. 

 

Figura 7 “Rua Nova     ” – Quarteirão termal – Hospital Termal      Largo João  

de Deus     e Quita da Boneca     

        

Fotografias de Margarida Rézio (2007) 

 

Fonte: Cartografia do Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON  

 

 

A Estância Termal na origem da expansão física e equipamentos urbanos 

reflectidos através das vidraças das janelas do Hospital Termal, onde figura o graffiti 

representativo da fundação correspondente à transformação espacial local, como se 

pode observar na figura n.º8 -  

 

 

 

7 
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Figura 8 Espaço Intersticial entre o Hospital Termal Rainha D. Leonor e Largo João 

Deus 

 

 

 

Fotografias de Margarida Rézio (2007) 

Fonte: Da própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição fotográfica da figura n.º8:  

 

1. Hospital Termal 

2. Largo 

3. Primeiro Arruamento 

4.  Pavilhões do Parque, 

5. Balneário Novo 

6. Urbanização primitiva 

7. Representação da cultura termal local (Graffiti numa janela do Hospital 

Termal – actualmente desaparecido devido à permanente manutenção 

do Hospital Termal). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
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Desenho 1 Largo João Deus 

 

Fonte: Do Próprio    Desenho e legendagem de Margarida Rézio 

 

       Rua Rafael Bordalo Pinheiro – Primitiva Rua Nova 

       Travessa João de Deus 

        Rua Maria Ernestina Pereira – Antiga Rua dos Loureiros 

       Mata do Hospital  

       Conjunto de casario que circunda o Largo 

       Rua Rodrigo Berquó – antiga rua á volta dos sinos 

       Igreja do Espírito Santo 

       Largo João de Deus 

       Hotel Madrid (desactivado) 

       Casa dos Plátanos (Habitação Turismo Rural 

       Mata do Jardim D. Carlos I 

       Antigo Quartel 

       Fábrica Rafael Bordalo Pinheiro 

       Igreja Nossa Senhora do Pópulo 

Hospital Termal Rainha D. Leonor 

 

Para melhor se perceber e entender a 

distribuição espacial deste Largo, fez-se o 

desenho que se segue: 
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O actual Largo João de Deus, apresenta uma configuração em plano inclinado e 

irregular quanto á sua concepção, sendo rectangular na forma, figura 6 da pág. 94, vista 

aérea. As casas atingem raramente o segundo andar apresentando-se algumas em estado 

avançado de degradação, umas por falta de pintura nas paredes e outras por falta de 

conservação. Estas habitações são encimadas na zona de cobertura, por águas furtadas, 

janelas situadas no telhado. Verifica-se não haver uma uniformização de cor sendo as 

mesmas casas pintadas de várias cores que variam entre o amarelo, azul, branco, cor-de-

rosa e o verde.  

Como pode verificar-se através do desenho n.º 1, pág. 97, descendo a Rua João 

de Deus vindo da Igreja do Espírito Santo, o Hospital Balneário Rainha D. Leonor surge 

ao fim da mesma rua - edifício de cor amarela com telhado em forma de triângulo 

terminando em bico – sendo só possível observar-se a parte superior de um dos lados do 

edifício. Este Largo, situa-se nas traseiras e paralelamente á Rua Rafael Bordalo 

Pinheiro e é emoldurado por 10 casas distribuídas de um lado e do outro do centro do 

largo sobressaindo por trás deste aglomerado de casas o topo de um único prédio em 

propriedade horizontal de sete (7) andares, pág. 94    que se avista por cima dos telhados 

sobressaindo pela diferença de volumetria e configuração moderna que apresenta 

comparativamente com a restante edificação. Este edifício situa-se a norte do largo – 

nas traseiras - na proximidade dos terrenos pertencentes ao hospital termal, com entrada 

pela Rua Maria Ernestina Martins Pereira, a antiga Rua dos Loureiros, que liga com a 

Mata Rainha D. Leonor. Esta rua dá continuidade ao largo para sudoeste fazendo a 

ligação entre este espaço e a zona de quintas abandonadas – que se encontram de 

pousio, por explorar, paralelamente á Mata Rainha D. Leonor onde se situa o Campo 

Futebol do Caldas e na proximidade do Avenal, como se constata na figura n.º9. 

 

Figura 9 Quinta da Boneca, Avenal: Espaço Quintas Abandonadas, Campo de  

Futebol e Mata Rainha D. Leonor 

 

Fonte: Junta Freguesia Santo Onofre  
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O Largo João Deus, Fig.10 do lado direito do templo – Igreja do Espírito Santo - 

estende-se por um cordão de casas unifamiliares, de frontaria estreita apresentando-se 

quanto ao estado de conservação algumas cuidadas, outras devolutas em estado 

avançado de degradação. 

 

Figura10 Largo João de Deus e portal do “Regimento D’ água do Povo  

                e Hospital Termal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias e montagem de Margarida Rézio  

           Fotografias e montagem de Margarida Rézio (2010) 

Fonte: Do próprio e Hospital Termal 

 

Algumas encontram-se habitadas pelos próprios moradores, as adquiridas e 

remodeladas. As restantes casas do Largo, encontram-se alugadas ou então 

abandonadas, com placas afixadas com a inscrição “VENDE-SE”   como pode 

observar-se na figura n.º 11 da pág.100. 
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Figura 11 Casas típicas no Largo, Beco e Rua João e João 

 

Fotografias de Margarida Rézio (2008) 

Fonte: Do próprio 

 

Do outro lado do Largo dispõe-se outro cordão de casas a começar pelo número 

dez (10), continuando de seguida até ao número dezasseis, constatando-se o mesmo 

facto de cada casa possuir mais de um número de polícia. A casa do número dezasseis 

(16), demarca a passagem para o Beco João de Deus, uma pequeníssima artéria sem 

saída como pode constatar-se na figura n.º11.  O acesso ao largo faz-se de forma 

circular, num único sentido, entra-se, permanece-se e ou sai-se. Continuando o périplo 

pelo Largo João de Deus, este local apresenta-se num plano mais elevado que o 

Hospital Termal. 

A entrada no largo acedendo pela Rua Rodrigo Berquó, estende-se em plano 

inclinado e íngreme, com casas umas devolutas outras em sistema de arrendamento 

precário e sazonal, por se destinarem ao arrendamento por quartos aos 

termalistas/aquistas frequentadores da Estância Termal Rainha D. Leonor. Da sua forma 

rectangular atravessada a meio por uma estrada de empedrado á antiga, que se inicia na 

rua á volta dos sinos até á Rua Maria Ernestina Pereira, (antiga rua dos loureiros) artéria 

esta, que liga o Largo com o topo da mata arborizada também pertencente ao hospital 

termal. Ao centro do largo existe uma estátua com a esfinge do caldense Raul Proença 

fig. 10 – Casa no largo com lápide onde nasceu o escritor - e também algumas árvores, 

dispostas paralelamente no sentido lateral da estrada. Desta via, sai uma outra pequena 

artéria denominada Travessa João de Deus que liga este território com a primeira rua a 

ser construída e que se denomina actualmente Rua Rafael Bordalo Pinheiro. No seu 

percurso mais propriamente defronte do último portão na parte traseira do parque se 

encontra implantada no seu lado esquerdo a Fábrica de Faianças Rafael Bordalo 

Pinheiro. 

 

Hospital 

Termal 

ao fundo 
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Como pode verificar-se na figura 10, as casas apresentam uniformidade em 

altura, ainda com antenas de televisão fixadas nos telhados e fios eléctricos suspensos. 

O espaço público encontra-se habitualmente ocupado por viaturas estacionadas. Torna-

se visível o aspecto degradado e decadente de algumas paredes exteriores das 

habitações, denunciando a quase total ausência de pintura. Todo o Largo é ladeado de 

verdura e no centro são visíveis árvores de grande porte. Nalguns edifícios ainda é 

possível observar-se tabuletas a publicitarem o aluguer de quartos e ou de venda de 

casas. Constata-se também, que começa a haver interesse em adquirir aqui casa por 

parte de algumas camadas sociais, embora o facto da prática comercial de valores 

elevados e o estado de degradação em que se encontram sejam factores de retracção 

comercial a considerar.  

Neste local encontra-se ainda, a Igreja do Espírito Santo, templo antigo com data 

anterior á da fundação da cidade, encontrando-se também em estado de degradação, 

aguardando restauro por parte do Hospital Termal sua entidade detentora. Pelo facto 

encontra-se encerrada e indisponível ao culto religioso, sendo-lhe feita unicamente a 

manutenção de limpeza e arejamento, de forma a travar o avanço do estado de 

deterioração. Do lado esquerdo deste templo, encontra-se o antigo quartel, também a 

aguardar restauro, e numa das paredes do edifício encontra-se em forma de janela, o 

local – a que hoje se chama placar, figura 10 sítio próprio de afixação de informação – 

onde era exposto publicamente o horário de fornecimento de água potável comum para 

consumo doméstico, tanto para o Hospital Termal, como para a população em geral, 

aquando do encanamento de consumo geral das águas, que se reporta ao século XVII, 

local designado por “regimento das águas”. A mesma igreja é circundada por casas na 

sua parte traseiras e aparentemente do exterior de pequenas dimensões, propriedade de 

particulares que apresentam um aspecto bem cuidado e ladeadas de flores, onde existe 

uma oficina de motorizadas a “Jomoto”. Esta pequena artéria que circunda o templo, 

designada por Travessa do Espírito Santo, encontra-se empedrada servindo unicamente 

de circulação pedestre aos moradores, por um lado, ser estreita e não ter saída que 

permita a circulação automóvel, por terminar na escadaria empedrada do templo, espaço 

fronteiriço muito elevado e íngreme correspondente ao adro da Igreja observável 

também na figura 10. A entrada principal deste templo, está virada a sul, a sua escadaria 

confina com a estrada principal do largo, que permite a saída da circulação rodoviária 

para o exterior através da Rua João Deus, uma pequena artéria no sentido descendente, a 

Rua João de Deus, de um lado composta por uma única casa em toda a sua extensão 
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desembocando no terminus da Travessa Rodrigo Berquó comunicando com a antiga rua 

á volta dos sinos. A actual Rua Rodrigo Berquó circunda toda a parte traseira do 

Hospital Termal – que compreende a Igreja Nossa Senhora do Pópulo – permitindo o 

escoamento do tráfego rodoviário dando acesso á cidade – vias rodoviárias de um único 

sentido. Esta Rua - Rodrigo Berquó - comunica com o Largo Conselheiro José Filipe 

permitindo a saída deste largo e comunicando com a restante cidade. No sentido 

ascendente, através da Rua Provedor Jorge de S. Paulo (de sentido único) que comunica 

com Rua Diário de Notícias permitindo o acesso á Praça da República conhecida 

vulgarmente por Praça da Fruta. No sentido descendente pela Rua da Cruz Nova (de 

sentido único) e Travessa da Misericórdia (de sentido único), através das quais se pode 

aceder ao Largo José Barbosa - antiga Praça das Gralhas – por percurso pedestre.  

A Travessa da Misericórdia, apresenta-se em plano inclinado e íngreme, 

confrontando com o lado nordeste do Hospital Termal – Casa das Máquinas - 

comunicando com o Largo Rainha D. Leonor - Largo da Copa - vulgarmente designado 

de largo do hospital e que permite a entrada no Largo João de Deus no sentido 

ascendente (também de um único sentido) através da rua Rafael Bordalo Pinheiro, a 

primitiva Rua Nova, fig.7, pág.95.     Mudando de direcção á direita na Travessa João de 

Deus, que desemboca no Largo com o mesmo nome permite de novo a entrada no largo 

ou a sua saída pela Rua Maria Ernestina Martins Pereira, terminando com o topo da 

Mata Rainha D. Leonor propriedade do Hospital Termal, local onde se encontram 

situados os furos de água termal que abastecem actualmente a Estancia Termal. 

Permanecendo na Rua Rafael Bordalo Pinheiro - onde está situada a Fábrica de 

Faianças de Bordalo Pinheiro - também de sentido único, a saída e termo desta artéria 

comunica com uma rotunda que permite a saída em diversas direcções, mas que aqui 

será de realçar a possibilidade de se entrar no Avenal, (ver pág. 91) “Avenal 8 Fogos”, 

local também de referência e já existente á fundação da cidade. 

Voltando ao Largo João de Deus, encontra-se uma fileira de casas antigas, que 

identificam-se através de número de polícia que vai desde o número um (1), numeração 

que começa na primeira casa junto á Igreja do Espírito Santo e se identifica com a idade 

de quatrocentos anos de existência, conforme nos contou o seu proprietário, terminando 

na casa com o número oito (8) onde funciona um ateliê de arte. Estas habitações, 

possuem quase todas, dois números de polícia, por terem mais do que uma porta de 

entrada. A primeira casa, desta correnteza e na proximidade da Igreja, goza de uma 

particularidade de datar de á quatrocentos anos atrás, conforme informação fornecida 
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pelo seu actual proprietário, tendo sido o mesmo, funcionário do Hospital Termal. O 

mesmo senhor além de mostrar o interior da sua residência mostrou também os 

vestígios da primeira habitação um tecto assobradado que fez questão de manter, 

situado por baixo de uma escadaria que acrescentou aquando do restauro da sua casa. 

Esta escada eleva-se ao primeiro andar, permitindo o acesso entre o rés-do-chão e o piso 

superior. Nesta casa foi possível constatar a existência das antigas caixas do correio a 

denunciar os antigos alugueres de quartos e um quadro pintado a óleo representando o 

edifício dos Pavilhões do Parque edificados por Rodrigo Berquó, antigo Administrador 

do Hospital Termal. O proprietário da casa, em entrevista informal, explicou-nos “Fui 

porteiro do Hospital Termal e saí para emigrar, olhe para poder remodelar esta casa, 

mas ainda hoje tenho pena (comoveu-se). Usava farda própria a rigor, ainda hoje 

tenho saudades desse tempo. Vinham aqui senhores e senhoras muito importantes (…) 

havia de tudo, até gente muito pobre, agora já não é nada assim….” Proprietário da 

casa, entrevista informal. Esclarece ainda, que a casa serviu para alugar por quartos e a 

respeito do quadro esclarece “Já reparou no quadro? São os Pavilhões aqui, estes á 

frente. A minha filha foi passear ao Brasil e viu-o lá, ficou admirada e comprou-o. 

(risada de satisfação) A senhora já viu? No Brasil! É importante, tão longe.” 

Proprietário da casa, entrevista informal 

O espaço público do beco João Deus, fig.11, pág.100     encontra-se privatizado, 

por cordas de roupa no exterior do edifício habitacional, que servem de estendal para 

secagem de roupa dos moradores. O mesmo espaço é atravessado por fios de corrente 

eléctrica abastecedora de energia. É de referir que este espaço se encontra um pouco 

escondido e pouco visível do largo, sendo o mesmo estreito, sem saída e encimado por 

um portão de residência particular – zona de antigos quintais e acessos particulares. A 

casa que se observa, onde se encontra afixada a placa toponímica do Beco, constitui-se 

como um único edifício a demarcar vários espaços: do lado esquerdo, o Beco João de 

Deus, a frente demarca um dos lados do largo e o seu lado direito, forma a Rua João de 

Deus. Paralelamente em frente no outro lado oposto, no largo, encontra-se a casa com o 

número nove (9). Esta moradia, encontra-se ligada por paredes-meias, com o Hotel 

Madrid, pertencendo este á Travessa João Deus, enquanto o outro edifício faz parte do 

Largo João de Deus. 

No centro do Largo, encontram-se quatro árvores frondosas, a ladear a estrada 

empedrada á antiga, contribuindo para a diminuição da visibilidade do local. O 

movimento diurno neste mesmo espaço é o de pessoas a deambularem de um lado para 
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o outro, em número escasso e o de alguns carros que atravessam o lugar. Sobressai mais 

como um lugar de passagem, que residencial. A vivência tanto de moradores como de 

transeuntes é calma e de serenidade, enquanto a vivência nocturna é de perfeito sossego 

não se observando qualquer sinal estranho que possa desequilibrar este ambiente que 

parece ser de quietude. Os habitantes deste núcleo populacional caracterizam-se por 

uma população envelhecida. A população dos mais jovens diz respeito a alguns 

autóctones e a emigrantes dos países de Leste com residência temporária, embora sejam 

em menor escala. Esta área é circundada por uma zona de quintas, que se encontram 

abandonadas e em avançado estado de degradação, sendo notório na Quinta da Boneca, 

da construção que resta estar tudo em ruínas e os campos por cultivar cobertos de ervas 

e matos. Este conjunto habitacional de moradias correspondente ao primitivo núcleo do 

lugar de Caldas de Óbidos está na base da fundação da Cidade Termal. Desempenhou 

ao longo dos séculos um papel fundamental do acolhimento de aquistas que 

temporariamente habitavam a cidade e que em muito contribuíram para o 

desenvolvimento local tanto a nível económico como cultural. 

Os actuais residentes nesta urbanização do Largo João de Deus, não se 

consideram a morar num bairro, toda a área é definida por Largo, espaço público aberto 

sem barreiras e estão conscientes da importância da localidade. Percebe-se pelo tempo 

que ali se permanece, que este espaço é mais um lugar de passagem que propriamente 

habitado, com alguns prédios que são propriedade da Câmara e que estão votados ao 

abandono, com aspecto de casebres. O local foi na década dos anos oitenta objecto de 

intervenção por parte da edilidade Camarária, requalificando-se unicamente as calçadas 

das ruas e dos largos. Os prédios urbanos de responsabilidade dos particulares 

mantiveram-se, poucos ou alguns somente foram adquiridos e reconstruídos. De realçar 

nesta localidade é o facto de existir um centro de apoio a deficientes e o que resta de um 

edifício, também em avançado estado de degradação, referente ao que foi o Hotel 

Madrid, estabelecimento hoteleiro pertencente a proprietários de origem espanhola, que 

durante o período da segunda Guerra Mundial, teve um papel importante a desempenhar 

na cidade. Afamado hotel que actualmente se encontra desactivado e onde se encontram 

permanentemente a residir dois moradores. Numa fracção do primeiro andar reside o 

dono, senhor de idade compreendida entre os setenta anos e uma senhora numa fracção 

do correspondente ao segundo andar, que durante muitos anos sub alugou quartos aos 

aquistas, e que neste presente momento, lhe serve unicamente como residência. 

São poucos os edifícios recuperados, havendo alguns em bom estado de 
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conservação, um ou outro edifício intervencionado como o caso do imóvel – inicio da 

rua Rafael Bordalo Pinheiro – devoluto e desventrado, sem pintura nas paredes, sendo 

visível do Largo da Copa e por quem entra no edifício termal, o cimento que as cobre, 

da roupa estendida no seu interior, a porta principal encontra-se fechada a cadeado, 

figura 5 da página 93. Espaços exteriores, limpeza, manutenção, estacionamento e 

arruamentos, encontram-se desordenados. A desertificação deste núcleo histórico, é 

notória. Os alugueres de quartos trazem algum movimento àquele espaço, embora 

escasso, os seus ocupantes – moradores – conferem algum dinamismo na área, 

predominantemente bairrista. As pessoas conhecem-se umas às outras, onde se verifica 

ainda haver redes de vizinhança. As casas com frente para a Rua Rafael Bordalo 

Pinheiro unem-se pelas traseiras, com as que fazem frente para o Largo João de Deus. 

Esta mesma rua comunica com o Largo através de uma pequena rua de sentido único 

denominada de Travessa João de Deus. A circulação automóvel faz-se num único 

sentido entra-se no largo pela rua Rafael Bordalo Pinheiro, atravessa João de Deus, com 

mudança direcção para a rua Maria Ernestina Pereira para a direita e ou largo João de 

Deus no sentido descendente e Rua Rodrigo Berquó no sentido norte atravessando o 

adro da Igreja do Espírito Santo constituído por escadaria empedrada, íngreme, que a 

liga com esta estrada. 

A mobilidade urbana está actualmente dificultada, tanto pela irregularidade do 

terreno, como pelo estacionamento caótico de viaturas. A acentuada migração para as 

novas urbanizações – impulso migratório – parece ter contribuído para a desertificação 

acentuada do Largo João de Deus tendo-se verificando um ciclo de mobilidade de 

pessoas a preferirem viver na periferia e ou novo centro da cidade, provocando assim 

um desequilíbrio a nível habitacional e residencial deste primitivo núcleo urbano. Esta 

desertificação parece denotar que as pessoas passaram a procurar outros lugares na 

cidade que possuíssem melhor acessibilidade. Actualmente o Largo João de Deus pode-

se considerar um lugar de migração e de passagem, pela cultura de valores termais que 

tem mantido secularmente, quanto á frequência dos aquistas às termas. E quanto á 

fixação de residentes e autóctones, pelo facto de as pessoas procurarem outros centros 

de interesses que lhes permitam optimizar as suas condições de vida, á semelhança do 

que acontece noutros antigos centros urbanos actualmente desertificados e ou de 

migrações, como também o reconhecem, Domenach e Picoulet (1995) ao afirmarem 

que“…les enquêtes sur un lieu de passage migratoire: postes frontières (…) qui visent à 

connaître l’emsemble dês événements (familiaux, professionnels, tec.) liés aux 
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déplacements qu’un individu a effectué depuis sa naissance. (…) La concentration dês 

hommes dans dês lieux de leur territoire, est liée à l’évolution de sa societé humaine. 

(…) Les migrations sesituent donc au coeur au processus se concentration dês 

populations dans les villes (…) Le migrant tend a privilégier les centres dynamiques où 

ses changes de trouver (…) dáméliorer ses conditions de vie, lui semble optimales.” 

Domenach e Picoulet (1995:19). O aumento e qualidade do meio de vida, parece ter 

contribuído e impulsionado o crescimento urbano local, ficando este espaço a 

identificar-se como área preferencial dos aquistas para residir pela facilidade de acesso á 

realização dos seus tratamentos devido á proximidade da estância termal. ▄ 

 

2.1 A Freguesia Urbana de Nossa Senhora do Pópulo 

 

A transformação do antigo espaço hidrográfico termal das nascentes de água, 

Desenho 2 e de antigas ruínas fundado na ideia de “Misericórdia”, com base 

assistencialista, atraiu tanto os grupos sociais com recursos económicos e culturais 

elevados, como grupos menos abastados e os socialmente desfavorecidos.  

 

Desenho 2 Surgimento da primeira freguesia urbana – N. S.ª do Pópulo 
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BALNEARIO  

 

TERMAL 

BALNEARIO  
 
TERMAL 

 

Larg
o 
João 
Deu
s 

Expansão urbana em várias direcções 

Estação de Caminho de Ferro 

Praça da Fruta no Séc. XIX 

 

Praça das 
Gralhas 

Avenal 

Bairro D’ Além Ponte 

Bairro Dos Arneiros 

Hospital 

Largo João Deus 

http://www.prof2000.pt/users/avcultur/Postais2/CaldasRainha/189CaldasRainha.jpg
http://www.prof2000.pt/users/avcultur/Postais2/CaldasRainha/189CaldasRainha.jpg


107 
 

Ao construir uma nova imagem de “Vila Termal” fig. 12 expandiu-se para uma 

zona mais elevatória conquistando terreno e alargando as suas fronteiras, com a 

construção de novas artérias, habitações, praças, fontes de abastecimento de água, 

saneamento e construção da linha de caminho de ferro, figuras do desenho n.º2 pág.106, 

elemento marcante, “O sentido do todo (…), uma tendência para encarar a inter-

relação das partes com o todo (…). Os cinco elementos – via, limite, bairro, 

cruzamento e elemento marcante – têm de ser considerados apenas como categorias 

empíricas convenientes (…) a complexidade da cidade moderna requer continuidade, 

ela também fornece prazer: o contraste e a especialização do carácter individual. (…) 

O contraste é reforçado se relacionarmos de forma clara e imagináveis elementos 

nitidamente diferentes. Cada elemento aumenta, então, o seu carácter próprio.” Kevin 

Lynch (2003:121/122) 

 

Figura 12 Graffiti da Vila Termal 

 

        Fotografia de Margarida Rézio (2008) 

Fonte: Colégio Rainha D. Leonor e Bombeiros Voluntários das Caldas da 

Rainha 

 

Após a ordenação da área geográfica, exterior ao edifício termal, 

sequenciada pela instalação de empreendimentos turísticos, culturais, de recreio e lazer, 

como Teatro Pinheiro Chagas, Igreja N. Senhora Conceição e estação camionagem 

“Capristanos”, figuras 13/14 da pág. 108, provocou a abertura de estradas e o 

desenvolvimento da construção de habitações, parque habitacional, e desenvolvimento 

de instituições, originando a actual cidade das Caldas da Rainha. 
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Figura 13 Planta das Caldas da Rainha no início do séc. XX 

 

Digitalizado por Margarida Rézio 

Fonte: António Ferrari, (1930:292), In “O Hospital Termal das Caldas da Rainha” 

 

Paralelamente à recuperação física dos doentes, assegurada pelos serviços 

hidrológicos e de animação, o lugar – cidade das Caldas da Rainha - foi-se socialmente 

desenvolvendo e a partir de diversas infra-estruturas e equipamentos, resultando 

actualmente no Centro Urbano, representado pela cartografia da fig.13. A cidade 

tornou-se numa complementaridade de lugares e de equipamentos ao ter criado 

condições sociais de acesso, não só pelos equipamentos, fig.14 mas também pelos 

diversos incrementos com a construção do Caminho de ferro e da rede viária de 

caminhos e estradas. 

 

Figura 14 Instituições: Rodoviária, Teatro Pinheiro Chagas e Igreja N. Sr.ª Conceição 

    
Fonte: www. netcaldas antiga (2009) 

 

O que permitiu e contribuiu para que a cidade fosse procurada por vários 

interesses e se fosse adaptando às necessidades das pessoas, figura 15 pág. 109.  

N 

S 
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Figura 15 A Cidade Actual das Caldas da Rainha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizado por Margarida Rézio 

Fonte: Câmara Municipal das Caldas da Rainha 
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A cidade passou a ser entendida pela sua função social e a expansão social urbana foi 

encarada como um extenso espaço a usufruir, de que todas as pessoas podiam dispor, 

fosse dos banhos ou dos equipamentos. Um desenvolvimento que parece ter assentado 

numa base sustentável e equitativa, o que terá levado os moradores da cidade a adequar 

as suas habitações disponibilizando-as parcelarmente para aluguer, por quartos. Uma 

cidade que é actualmente entendida como “…o resultado momentâneo da coexistência 

de um conjunto de legados das cidades que num mesmo sítio se sucederam e cujas 

marcas chegaram até nós, e sobre os quais agimos reinventando os lugares e 

remodelando o sentido de colectividade.” Luís Baptista (1999:5). Correspondendo 

espacialmente aquilo a que Kevin Lynch (2003) esclarece ser a Imagem da Cidade “A 

fotografia aérea dá-nos uma ideia deste cenário. Se descuidarmos a atenção minuciosa 

(…), será difícil distinguir este de qualquer centro de outras cidades (…). A estrutura 

essencial desta imagem é o ponto central (…). Tudo isto constitui a matriz geral de uma 

rede de vias de comunicação.” Kevin Lynch (2003:44/45). A prática termal, turística e 

lúdicas desenvolvidas e os movimentos sociais originaram grupos e redes de actores 

sociais de significação termal, através da convivência social que provocaram o 

alargamento territorial e o crescimento da cidade. A cidade das Caldas da Rainha pode 

também ser vista, entendida e analisada como Vítor Matias Ferreira (1999) descreve a 

cidade quando diz, “Realmente de que falamos quando falamos de cidade Reportamo-

nos somente à parte urbana consolidada, ao “casco antigo”, como dizem os 

urbanistas? E as ditas “periferias”, que quase todas as cidades têm, em maior ou 

menor grau, ainda não são cidade ou nunca poderão vir ser? Mas, se existem 

“periferias”, haverá certamente um “centro”. Por outro lado, não precisamos de 

apelar aos urbanistas para constatar que o centro das cidades, o dito “centro urbano”, 

aparece identificado (nos guias turísticos ou, mesmo, na toponímia dessas cidades) 

como sendo a parte mais privilegiadas, mormente a mais antiga, que rapidamente se 

titula de “centro histórico”. Como mero exercício empírico, verificamos assim que há 

várias “cidades” dentro da própria cidade, ou então estamos a usar o mesmo nome 

para realidades distintas entre si. Parece claro que o que está em causa, em última 

instância, é o próprio processo de urbanização, entendido sobretudo na sua dimensão 

histórica, económica e política.” Vítor Matias Ferreira (1999:211) 
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O alargamento territorial da cidade das Caldas da Rainha      com a consequente 

incorporação das áreas periféricas da cidade formou o actual concelho representado na 

cartografia da figura n.º16/17, da pág. 112 conquistando espaços ao concelho donde se 

desintegrara (Óbidos) desenvolvendo a agricultura, indústria e comércio, equipamentos 

urbanos e diversificação da vida social.  

A edificação, construção e alargamento da cidade das Caldas da Rainha deu-se de 

uma forma inclusiva e adequada às realidades sociais da época com os primeiros 

moradores, os “homiziados” e programada através da actual zona histórica, constituído 

pelo actual quarteirão termal: 

 

 Hospital Termal rainha D. Leonor 

 Igreja Nossa Senhora do Pópulo 

 Balneário Novo 

 Pavilhões do Parque 

 Parque D. Carlos I 

 Centro Hospitalar Oeste Norte (CHON) 

 Praça da República 

 Mata do Hospital Termal rainha D. Leonor 

 Largo João de Deus 

 Arruamentos e construção casas 

 Pensões 

 Hotéis 

 Restaurantes 
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Casais 

Quintas 
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Figura n.º16 Concelho das Caldas da Rainha 

 

Digitalizado por margarida Rézio 

Fonte: Câmara Municipal das Caldas da Rainha 

 

 

Figura nº17 Vista Geral Da Cidade Das Caldas Da Rainha 

 

Digitalizado por margarida Rézio 

Fonte: Câmara Municipal das Caldas da Rainha 
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A promoção social do lugar, através da intervenção e participação estatal no 

campo social, organizou os espaços urbanos em função do seu recurso natural “Água 

Mineral Natural” o que parece ter assinalado significativamente o desenvolvimento da 

economia de mercado ligado ao termalismo. Criando simultaneamente uma sociedade 

culturalmente de cariz termal, da qual resulta a cidade actual fig. nº. 17 da pág.113. 

Entenda-se a actual cidade como “…um ajuntamento durável e relativamente denso de 

população num espaço circunscrito…” Raymond Boudon (1990:38). E também como 

um outro autor refere através da Identidades, Percursos, Paisagens Culturais “…isto é 

que a “estimulação dos sentidos” de que fala Simmel (1997), a fuga do presente e o 

refúgio no passado, proporcionados pela ruína antiga, são profundamente temporários 

e baseiam-se em critérios estéticos, não substantivos.” Carlos Fortuna, (1999:35) 

A intervenção estatal, caracterizava-se por um sistema assistencialista às classes 

menos favorecidas, evitando conflitos sociais e promovendo coesão social. Questão 

social que reforçou a actividade económica e social local, permitindo a 

construção/estruturação de uma instituição – Hospital Termal Rainha D. Leonor – um 

“microcosmo” que se auto sustentava e auto-geria e regulava, a partir do qual se 

desintegraram e expandiram-se várias instituições, como: 

 Câmara (a casa da câmara) 

 Igreja (actual igreja matriz) N. Senhora da Conceição  

 Quartel dos Bombeiros Voluntários 

 Clube de Recreio 

 Pavilhões do Parque (nunca funciona como hospital termal) 

 Matadouro Municipal 

 Mata do Hospital 

 Parque do Hospital 

 Quartel, GNR e PSP 

 C.G D 

 Tribunal e Cadeia 

 Finanças 

 Hospitais 

 Escolas (a casa amarela, onde funcionam os serviços administrativos do CHON) 

Instituições que estiveram na base do desenvolvimento urbano e expansão da cidade 

moderna actual, fig.18 da pág.114 
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Figura 18 A Cidade Termal versus Cidade Moderna 
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Fotografias de Margarida Rézio (2009) 
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A divisão estrutural entre espaço privado/público do Hospital Termal e da separação 

física emergente das instituições que laboravam no seu interior, aliada á causa efeito 

entre a oferta e a excessiva e sistemática procura da estância termal, conjugadas com a 

limitação espacial fez com que saíssem para o seu exterior os serviços e no seu interior 

ficassem a laborar unicamente o respeitante aos tratamentos pela hidrologia. Dando-se 

inicio uma nova governação e funcionalidade da cidade que marcou e influenciou a 

constituição e desenvolvimento da actual cidade das Caldas da Rainha. ▄ 

 

2.2 Perímetro Urbano de Influência Termal 

 

Os planificadores da cidade traçaram a organização espacial de acordo com as 

necessidades sentidas socialmente. Com o aumento populacional, emergem novas 

doenças a que o hospital termal não consegue dar resposta, por não estar vocacionado 

para o tratamento de novas (doenças) patologias. Dessa necessidade surge a ideia de 

construir-se um hospital civil, onde se pudesse tratar todas as doenças, tendo sido desta 

forma que uma dependência hospitalar, adstrita ao hospital termal se separou e passou a 

funcionar independentemente fig.19. 

 

Figura. 19 Hospital St.º Isidoro e a Escola de Escola Superior de Artes e Design 

 

 Fonte: http:1bp blogspot.com 

Esta separação física do hospital é explicada e relata num ofício do então director – Luís 

da Costa e Silva (1963) - á época. “Separado este hospital do Hospital Rainha D. 

Leonor, á sombra do qual nascera e prosperara, como seu anexo, logo se começou a 

antever que o seu enquadramento no regime tradicional se não justificava plenamente 

A actual Escola Superior de Artes e 

Design de Caldas da Rainha, inserida 

no meio do pinhal do “Fiel Amigo” 
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dado o condicionalismo singular da sua criação e da sua vida através de mais de um 

século, que fora diferente da dos outros hospitais congéneres.” Luís da Costa e Silva 

(1963:1) Refere ainda este antigo Director do Hospital Termal Rainha D. Leonor que “o 

Hospital de Santo Isidoro foi construído pela Administração do Hospital Rainha D. 

Leonor em terrenos seus e por ele administrado, desde 1852 até 10 de Agosto de 1957.” 

Foi a partir de um legado “Pinhal do Fiel Amigo”, doado por um aquista, que se 

construiu um novo hospital onde se pudessem tratar nas Caldas da Rainha, os doentes 

cujas doenças não se encontravam no âmbito do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo - 

nesta altura conhecido como Hospital Real - cuja vocação era de cariz termal, e também 

porque o Hospital de Nossa Senhora do Pópulo começou a ser procurado pelo bem-estar 

e pela saúde, conjugando saúde e lazer. Além do surgimento de novas doenças que não 

deviam e podiam ser tratadas juntamente com os termalistas, primeiro por ser uma 

estância de cariz termal e em segundo lugar havia que separar por questões sanitárias, as 

doenças contagiosas que colocassem em perigo a saúde dos aquistas.  

Rodrigo Berquó (1890) administrador do então Hospital Real e arquitecto 

responsável do projecto e execução do novo hospital Santo Isidoro - em 31 de Julho de 

1890, esclarece das vantagens da edificação do novo hospital, por “… reunirmos todas 

as vantagens que até hoje têm reconhecido nos hospitais permanentes, e nos hospitais 

barracas, ou em pavilhões, evitando quanto possível os inconvenientes a que estes dois 

sistemas estão sujeitos (…) no qual introduzimos modificações que nos parecem 

vantajosas, tanto do ponto de vista higiénico como económico.” Rodrigo Berquó 

(1890:1) O novo edifício hospitalar, compunha-se por cinco pavilhões separados e 

distintos, sendo o seu exterior ladeado por terrenos de cultivo, que serviam de bens de 

primeira necessidade e para o consumo interno do hospital, à semelhança também do 

que sempre acontecera com Hospital Real, uma mais-valia economicamente, para a sua 

manutenção. No documento está patente a preocupação social por parte dos 

responsáveis que dirigiam o Hospital Termal, do inconveniente de juntar todas as 

pessoas num tratamento único, convictos que outras realidades emergiam - novas 

doenças - havendo necessidade de agrupar os doentes conforme as necessidades dos 

tratamentos a aplicar, ao tempo que emergia nova ciência médica e os conhecimentos 

científicos e médicos também iam evoluindo e para os quais o quadro dirigente – 

administração – estava atento, sabendo conjugar valores patrimoniais com necessidades 

locais, globais, sanitárias, individuais e nacionais. 
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Através da documentação existente com a finalidade da construção desta nova 

unidade hospitalar, percebe-se que foi possível conjugar as ideias com os factos, por 

haver património disponível obtido por meio de doações e legados, que nessa altura era 

habitual fazerem-se. O Hospital Real foi aumentando e conservando o seu património 

tanto edificado de casas como de propriedades e de quintas ao longo dos séculos, facto 

que chega á actualidade. Presentemente o Hospital Rainha D. Leonor é detentor de um 

vasto património. O Hospital Santo Isidoro, abriu provisoriamente numa primeira fase, 

como nos dá conta o próprio regulamento onde se lê: “…novo hospital que fora já 

mandado provisoriamente abrir pela portaria de onze de Outubro de 1858.” Com a 

condição sine qua non de estar aberto todo o ano e assim poder receber todos os doentes 

e em qualquer época sem interrupção, como também o refere o art.º 9.º “ O hospital 

estar aberto durante todo o ano, e serão nele recolhidos os enfermos pobres de um e 

outro sexo qualquer que seja a enfermidade que padecem.”  

O hospital de Santo Isidoro, embora dependesse juridicamente do Hospital Real 

passou a desempenhar funções de hospital civil dando cumprimento às medidas 

higienistas propagadas na época. Ficando o Hospital Real unicamente para tratamentos 

termais, com época própria de funcionamento entre o mês de Maio e Setembro de cada 

ano, definida para os tratamentos termais, marcando assim a diferença entre o 

tratamento geral de doenças e a procura da saúde e do bem-estar físico e psíquico. O 

hospital representado na figura n.º19 da pág.115 foi desactivado em 1968, reformulado 

e transformado num estabelecimento de ensino, no final do séc. xx, a actual Escola 

Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Também a existência e abertura anual 

do novo hospital Santo Isidoro, passou a constituir outra vantagem para a população 

caldense, visto o Hospital Real se encontrar fechado temporariamente entre o período da 

época balnear nos meses compreendidos entre Outubro e Abril, figura 20. 

 

Figura n.º 20 Abertura simbólica do Hospital Termal no dia 15 de Maio 2008 

 Fotografia de Margarida Rézio 

Fonte: Do Próprio 

“(…) La Ville: vers une nouvelle definition? (…) Aí se 

discutem as formas de interpretar as transformações 

territoriais, das cidades e dos campos (…) ” Luís 

Vicente Baptista (2006:55), In “Relações Sociais de 

Espaço 
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O Hospital Termal Rainha D. Leonor, foi sempre aumentando o seu património 

permitindo-lhe alargar as suas fronteiras territoriais e patrimoniais, fig.21. 

 

Figura n.º 21 Casas pertencentes ao Património Hospitalar Termal -CHON 

 

Fotografias de Margarida Rézio 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

 

A desanexação dos serviços, e a divisão hospitalar com a consequente conquista e 

divisão territorial e aumento de equipamentos levou à formação da freguesia de Nossa 

Senhora do Pópulo Fig.22 

 

Figura 22 Fundação da Freguesia de Nossa Senhora do Pópulo 

 

Fotografia e montagem do próprio 

Fonte: Do próprio 

Quarteirão Termal 
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O Hospital Santo Isidoro cedo se tornara demasiado exíguo para abranger toda a 

população residente das Caldas da Rainha e das populações temporariamente residentes 

na cidade, que ali acorriam. Consciente destas dificuldades – sociais e de saúde - o 

então Conselho de Administração do Hospital Termal, empreende na construção de um 

novo hospital, como o refere o documento: Actas do Conselho de Administrativo do 

Hospital Termal – 1927 a 1959 - do Fundo do Hospital Termal das Caldas da Rainha: 

pág. 3 – Inventário n.º.1158. “Tudo ponderado parece-me que a construção do Novo 

Hospital sub-regional seria altamente facilitada se: (…) contribuir com uma parte do 

custo das obras, possivelmente corporizada da doação do terreno para o hospital…” 

Doação de terras da Condessa de Bertiandos para a construção do Hospital Sub-

Regional. Documento datado de 29 de Janeiro de 1952 por A: Ribeiro Queiroz fig.23 

 

Figura 23 Legado da Condessa de Bertiandos – excerto do documento 

 

 

 

 

 

 

Fotografias de Margarida Rézio 

 

Fonte: Arquivo do Hospital Termal Rainha D. Leonor, património do CHON 

 

Constata-se que construiu-se então um novo hospital “Hospital Sub-Regional 

das Caldas da Rainha”, sede do actual CHON, também com verbas provenientes de 

legados, da doação de uma quinta pertencente à Condessa de Bertiandos, fig.23, como 

também nos informa um antigo Director do Hospital Rainha D. Leonor afirmando “…o 

hospital foi construído com dinheiro da quinta da Condessa de Bertiandos (risos), 

fomos lá ver, era uma quinta muito bonita, lembro-me bem…” Luís da Costa e Silva, 

Entrevista informal. Também se pode constatar que o empreendimento após conclusão 

teve boa aceitação por parte da população caldense, conforme explica o antigo 

administrador “…encontra-se concluído o edifício destinado ao Hospital Sub-Regional 

desta cidade (…) mais justas aspirações da cidade das Caldas da Rainha e de toda a 

população que irá servir, substituindo o velho e acanhado Hospital, denominado de 
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Santo Isidoro (…), obra grandiosa em boa parte devida ao legado da Condessa de 

Bertiandos no valor de 2. 075. 000$00, feito ao Hospital Termal Rainha D. Leonor e 

que este foi autorizado a aplicar naquela construção e ainda à cedência a título 

gratuito e definitivo dos terrenos onde o mesmo foi edificado e respectivo logradouro 

no valor superior a um milhar de contos.” Costa e Silva, Entrevista informal 

Constata-se também que “O Novo Hospital Sub-Regional destinado a substituir 

aquele, foi edificado em terrenos próprios do hospital Rainha D: Leonor (…) os dois 

hospitais situam-se, agora, a uma curta distância um do outro, praticamente separados 

pelo edifício onde irão ser instalados os serviços administrativos, económicos, rouparia 

e lavandaria do hospital Rainha D. Leonor (…) o Hospital Central e Termal Rainha D. 

Leonor, (…) carece de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica cujos serviços não 

poderão ser instalados no seu próprio edifício, em virtude do alto poder corrosivo das 

águas medicinais que em pouco inutilizaria qualquer aparelhagem (…) o Hospital 

Rainha D. Leonor além da sua lavandaria e rouparia e do serviço de transporte, possui 

diversas oficinas, devidamente equipadas em condições de satisfazer todas as 

necessidades dos dois hospitais. (…) Apesar de se encontrar em regime de 

funcionamento permanente, a sua maior frequência de doentes verifica-se nos meses de 

verão, isto é, de Maio a Outubro, sendo diminuta nos meses de Inverno. Sendo assim o 

pessoal de enfermagem e auxiliar daquele hospital poderia ser aproveitado para nos 

meses de Inverno darem maior apoio aos doentes do Hospital Sub-Regional.” Relatório 

enviado ao Director-Geral dos hospitais 

 O novo hospital da cidade - Centro Hospitalar - tem passado por sucessivas 

remodelações, com aumento das instalações e actualização/substituição de material 

antigo por outro mais moderno e de serviços como é o caso do serviço de urgência e do 

RX, onde se verifica a existência de aparelhos novos adequados às actuais exigências 

técnico-científicas.  

 Ao aumento do edifício para a sua ala norte, corresponde um espaço de 

alargamento de serviços a prestar neste caso, a urgência que passou a ter espaço 

conveniente e ajustável ao atendimento em separado de crianças e adultos, fazendo-se a 

comunicação interna do edifício por uma ala envidraçada com boa iluminação natural, 

que permite ao pessoal que labora no seu interior e aos doentes circular com 

comodidade e conforto. O CHON, figura 24 da pág.121, faz actualmente parte 

integrante da cidade termal, figura nº.25 da pág.122, constituindo um símbolo 

socialmente significativo. 
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 Figura 24 Actual CHON- Centro Hospitalar Oeste Norte 

 

   Digitalizado por Margarida Rézio 

 Fonte: Freguesia Santo Onofre 

 

A dinâmica autónoma da instituição termal tem produzido na cidade mudanças 

estruturais tanto a nível territorial como do edificado de prédios urbanos, moradias e 

instituições. Uma lógica que implica várias vertentes: sociais, económicas, culturais, 

turísticas e lúdicas. Produção de mudanças operadas também a partir da Freguesia 

Nossa Senhora do Pópulo, relativamente às práticas termais e ao tempo balnear que se 

ligam com espaços turísticos e lúdicos diversificados. ▄ 

 

2.3 Formação da Segunda Freguesia Santo Onofre 

 

Da estruturação da cidade termal, sobressai o aglomerado concentrado da 

cidade, circundada por quintas evidenciando socialmente o espaço periférico, 

importante à manutenção da cidade por constituir a zona rural agrícola. Assim neste 

sentido importa compreender a importância simbólica que se estabelecia entre estes 

espaços. Actualmente um destes espaços periféricos da cidade, integra a recente e 

segunda freguesia urbana da cidade, a de Santo Onofre, nome que se ficou a dever à 

imagem e história de Santo Onofre, fig.25. Imagem ainda venerada por alguns 

autóctones conhecedores da tradição, como conta a antiga e o actual proprietário, que  

“Antigamente, ainda quando a quinta era grande, na quinta faziam-se festas ao Santo 

Onofre e a população vinha pelo “Bom Verão”, divertir-se e fazerem as suas preces ao 
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santo. Traziam os seus farnéis, aqui os comiam, cantavam, dançavam (…) era um dia 

de diversão, quando era pequena, ainda me lembro, fazia-se uma represa de água que 

era quente e tomávamos aqui banho…” Helena Caldas Pereira, entrevista informal 

Na procura de referências simbólicas que contribuíssem para a toponímia da 

freguesia foi encontrada esta, de Santo Onofre, fig.26 da pág. 123, um santo que se liga 

á manufactura e á economia, enquanto símbolo da tradicional base artesã da olaria e dos 

Barreiros, a representar uma freguesia que aglomerou dois grandes bairros, de caris e 

base operária e fundo económico – Bairro da Ponte e Bairro dos Arneiros. 

 

Figura nº.25 Freguesia de Santo Onofre 

 

Fonte: Junta de Freguesia de Santo Onofre 

 

As modificações estruturais, e dos efeitos provocados na localidade pelo 

aumento de pessoas que escolhiam aqueles sítios para morar e dos que se tratavam no 

Hospital Termal Rainha D. Leonor, permite identificar o local como uma freguesia que 

cresceu e socialmente se desenvolveu através da ligação e estreita comunicação entre os 

diversos territórios e diversificados públicos que a constituem e a primeira freguesia. 

A imagem, assim como a porta da capela, foram descobertas por lavradores, 

trabalhadores da propriedade, enquanto trabalhavam a terra. Os achados, depois de 

recuperados, a imagem foi cuidada e colocada numa janela virada para o exterior da 

casa. 
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Figura nº.26 Santo Onofre, a imagem encontrada na Quinta dos Pinheiros – 

Caldas da Rainha  

 

Fotografia e montagem de Margarida Rézio (2007) 

Fonte: Actuais Proprietários da Quinta dos Pinheiros 

 

Estes factos residem actualmente ainda na lembrança de algumas pessoas, e 

sobretudo os actuais proprietários, por ouvirem contar aos seus antepassados, que um 

regimento das tropas francesas, terá provocado alguns desacatos nesta propriedade, por 

também se encontrar distante do Hospital Termal. Embora não haja notícia de desacatos 

na então Vila das Caldas da Rainha, por parte das tropas francesas, por as mesmas terem 

sido bem tratadas e recebido tratamentos termais no hospital dos banhos. Assim nos 

contou Helena Caldas, antiga proprietária da quinta, do que aos seus bisavós e avós, a 

ela e á irmã lhes contaram e da história que se conta ainda actualmente na família aos 

mais novos “Quando os franceses aqui estiveram faziam zaragatas e destruíram a 

capela, foi nessa altura que a imagem foi enterrada. Já no tempo dos meus avós, os 

lavradores encontraram a porta da capela e a imagem do santo. O meu avô, mandou 

cuidar da imagem que como vê é diferente de todas as imagens que se conhecem de 

Santo Onofre, por este estar de joelhos, enquanto nas outras imagens que se conhecem, 

“Ele” aparece sempre de pé”. Helena Caldas Pereira, entrevista informal. O local onde 

actualmente se encontra a imagem numa parede da frontaria da casa, terá sido o local da 

antiga capela destruída, como se conta pela milícia francesa do exército. As pessoas da 

localidade e as mais antigas que se lembram desta tradição, nunca perderam a referência 

ao lugar, como conta a antiga proprietária da Quinta dos Pinheiros “…encontramos 

flores que as pessoas aqui deixam quando aqui vêm rezar…” Helena Caldas Pereira, 

 

Santo Onofre 

Quinta dos  

Pinheiros 

javascript:popUp('imagens/galeria/galeria.asp?img=imagemsantoonofre')
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entrevista informal. Esta quinta, abrangia uma vasta área, estendia-se ao longo da 

Ribeira das Águas Quentes, desde o que actualmente se conhece por “Quinta dos Elias”, 

passando pelas Águas Santas, até ao limite actual que confina com a Auto-estrada A8, 

terminando no local onde ainda se encontra hoje a casa mãe da quinta. Destas 

limitações, encontram-se ainda vestígios de um muro que limita o que resta da 

propriedade da “Quinta dos Elias”, situada no limite do Bairro da Ponte com a estrada 

da Foz do Arelho. A propriedade, ao ser atravessada pela estrada que liga Caldas da 

Rainha à freguesia costeira, rural marítima, da Foz do Arelho, fraccionada e vendida 

originou vários bairros de um lado e outro das margens da mesma estrada. Nesses 

mesmos terrenos, anteriormente pertencentes à quinta, estão implantadas, grandes 

superfícies comerciais, como Supermercados, Hipermercados: Inter Marche, Aldi e El 

Leclerc, Pingo Doce, assim como escolas: escolas básicas, Colégio Rainha D. Leonor e 

centros de formação o CENCAL. O termo da quinta para sul, situa-se na área 

correspondente, onde se encontram os edifícios das Águas Santas e as instalações da 

Fábrica do Sabão, a Sagilda, ainda actualmente a fazer parte das confrontações 

concelhias com o actual termo de Óbidos, divididas pela auto-estrada A8. 

Nesta quinta, parece terem coexistido factores sociais de grande relevo a 

considerar, tanto pelo seu valor simbólico evocativo da travessia do leito da Ribeira das 

Águas Quentes versus fundação da cidade termal, como patrimonial e local de 

“romaria” da festa que antecedia a abertura oficial do Hospital Termal. Esta vasta 

propriedade originou os bairros: Águas Santas; Bairro Rainha D. Leonor; Bairro 

Salgado; Casais da Ribeira e Quinta dos Pinheiros. Caracterizando-se e sendo 

constituída actualmente a Freguesia de Santo Onofre, por um conjunto de bairros, além 

dos originados pela subdivisão da Quinta dos Pinheiros, fazem ainda parte desta mesma 

freguesia os bairros: Alto dos Moinhos; Bairro dos Arneiros; Bairro Joaquim Luís; 

Bairro das Morenas; Bairro da Ponte; Casal do Brejo; Casal da Charneca; Cidade Nova; 

Monte Olivetti; Quinta do Negrelho e parte da actual Zona Industrial. 

De todo este conjunto habitacional, distingue-se aquele que é o bairro mais antigo, 

que data também da fundação da cidade, o actualmente designado por Bairro da Ponte, 

que se situa, na proximidade e junto á linha de caminho de ferro. Tendo o mesmo sido 

separado espacialmente no séc. XIX, aquando da construção do caminho-de-ferro, e ao 

longo dos tempos, ter sofrido, sucessivas mudanças de nomenclatura e segundo as 

épocas conhecido, por, Bairro das Águas Santas, Bairro Além da Ponte, e actualmente, 

por Bairro da Ponte. Esta freguesia encontra-se localizada e incorpora territórios do 
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outro lado da linha de caminho de ferro, ou seja o lado oposto ao território termal, 

distinto e afastado da vida social urbana de turismo e lazer termal. Actualmente 

encontra-se dotada de infra estruturas como, casas de qualidade arquitectónica – uni 

familiares e em propriedade horizontal – arruamentos com avenidas, instituições, 

escolas, comercio, farmácia, industria, universidade, biblioteca municipal, cafés, parque 

radical, praças com vida social diurna e nocturna. Incorpora ainda vários bairros de 

cariz e tradição, operária local onde se instalaram as famílias trabalhadoras na cerâmica 

artesanal e se localizavam os “Barreiros”, havendo em memória desta época, onde se 

encontra sedeada a Associação do Clube Arneirense, a Rua dos Barreiros. E ainda 

outros profissionais, artesanais como sapateiros, costureiras e agricultores. Integra 

actualmente a cintura industrial urbana, localizada junto à estrada da Foz do Arelho ou 

seja na área geográfica que compreende o espaço intersticial entre as Caldas da Rainha e 

a Foz do Arelho. Na proximidade do local designado e conhecido por Alto do Nobre, na 

proximidade de outra localidade, a freguesia rural do Nadadouro. Actualmente 

encontram-se sedeadas, na freguesia, várias escolas como a Escola Técnica e 

Empresarial do Oeste, Universidade Sénior – instalações da antiga UAL - Universidade 

Autónoma de Lisboa - grandes superfícies comerciais, lojas de comércio tradicional, 

sendo esta área atravessada por vias rápidas de acesso à auto-estrada A8 e pela própria 

auto-estrada. A freguesia de Santo Onofre caracteriza-se por se encontrar disposta 

paralelamente a nível territorial da freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, sendo este 

espaço separado pela linha de caminho de ferro. E ser também um território 

atravessado, cortado, entrecortado e recortado em vários ângulos, encontrando-se ligado 

à primitiva freguesia de Nossa Senhora do Pópulo e única até ao anos oitenta do século 

vinte, através de pontes, passagens desniveladas de caminho de ferro em altura e a pé. 

Um dos acessos, que era atravessado por passagem de nível pedestre, encontrasse 

actualmente, requalificado desde Fevereiro 2010, através de passagem desnivelada de 

peões e tráfego rodoviário, disponível ao tráfego rodoviário e de peões, facilitando o 

acesso entre os territórios físicos destas duas freguesias. ▄ 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

A ESTÂNCIA TERMAL  

 

Fotografia e montagem de Margarida Rézio (2010) 

 

 

 

“São, pelo menos, quinhentos anos de expressão da consciência de uma cidade 

pelas suas próprias memórias, pelo seu património, sempre, porém, na 

vitalidade plena de que todas as épocas e gerações têm capacidade para 

construir as suas.” Casimiro Balsa (2006:47), In “Relações Sociais de Espaço 
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3. A Estância Termal: Equipamentos e Serviços 

 

O Hospital Termal de Nossa Senhora do Pópulo, enquanto estância Termal, 

iniciou o seu funcionamento em 1485, com um tanque – nascente natural de fundo de 

areia ladeada por muros, que permitia o estancar da água termal - onde todos os 

banhistas se submergiam e realizavam os tratamentos. Esta mesma instituição passou 

por várias designações ao longo do tempo, inicialmente por Hospital de Nossa senhora 

do Pópulo, posteriormente conhecida por Hospital Real e actualmente por Hospital 

Termal Rainha D. Leonor. Deu origem a um aglomerado urbano, a cidade das Caldas da 

Rainha, como se pode constatar, através da representação actualizada da reconstituição 

da primitiva área social habitada, em baixo representada na figura n.º27, constituiu-se 

desde a sua fundação como instituição assistencialista de cariz social. 

 

Figura 27 Planta actualizada da localização do Hospital Termal Rainha D. Leonor 

 

Digitalizado por Margarida Rézio 

 

Fonte: In, Miguel Duarte, (2008) “Uma Vila que Gravita em Redor de uma Instituição 

Assistencial – A Recuperação do Património Urbanístico do Hospital das Caldas” 

(2008: 10/105) 

 

Augusto da Silva Carvalho (1885), a partir da análise do local primitivo e do uso 

que das charcas primitivas se fazia, traz ao nosso conhecimento a descrição da 

construção faseada do hospital. “As primeiras habitações edificadas dizem respeito às 

obras que terão originado a construção do primeiro arruamento ordenado de casas, 

que serviram de habitação aos primeiros moradores, constituindo também a raiz da 

toponímia local inicial com a designação de Rua Nova”. Augusto da Silva Carvalho 

(1885:24) 

Reconstituição conjectural do núcleo de 

construção: 

1.Estaleiro 

2. Administração da obra e casa da  

 Rainha 

3,Casa e fornos de cal 

4.Sítio da obra 
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Fernando da Silva Correia (1928), explica também acerca das primeiras 

construções, que “A construção foi orientada de modo o edifício funcionar como 

Hospital ou internato para doentes que precisavam do tratamento termal. Em volta 

construíram-se as primeiras casas da vila, destinadas aos doentes não internados.” 

Fernando da Silva Correia (1928:6). Já Ferrari (1930) descreve a localização inicial 

exacta de algumas dependências no interior do edifício, concretamente o lugar dos 

banhos “Do lado norte da copa, junto da enfermaria das mulheres, ficava a piscina 

destas e do lado correspondente, ao sul, a dos homens. Para o lado norte das piscinas 

das mulheres era o banho da Rainha, onde a fundadora tomava os seus banhos. (…) As 

piscinas dos banhos eram cobertas de abóbadas, entrando-lhes a luz por clarabóias na 

pedra. As dimensões dos tanques eram de 6 palmos x 24 a dos homens e de 46 palmos 

por 13 a das mulheres. Na primeira, podiam tomar banho 30 pessoas ao mesmo tempo, 

na segunda 24.” Ferrari (1930:8/10) O banho, enquanto produto terapêutico de cura, 

reduzia-se unicamente á permanência dentro da água termal, durante algum tempo 

Fig.28. 

 

Figura 28 Água Termal Emergente  e  Captação e Tratamento Mecanizado 

 

Fotografias de Margarida Rézio (2007) 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

 

A Água Termal, fig.29 é considerada um remédio e cientificamente esteja classificada 

como “Água mineral natural é uma água considerada bacteriologicamente própria, de 

circulação profunda, com particularidades físico-químicas estáveis na origem dentro 

da gama de flutuações naturais, de que resultam propriedades terapêuticas ou 

simplesmente efeitos favoráveis à saúde.” Artigo 3.ºdo Decreto – Lei N.º90/90. 
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Figura 29 “A ÁGUA MINERAL TERMAL” 

 
Fotografias e montagem de Margarida Rézio (2007/2009) 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

 

A edificação da estância fig.30 da pág. 130, instituição termal tornou-se 

possível, através do esforço conjugado de vários factores, como políticos, económicos e 

sociais a considerar, como o caso dos legados, que chegam á actualidade. Iniciou a sua 

laboração como instituição autónoma com regulamentos próprios e funcionamento 

programado em época definida, que decorria entre a Primavera e Outono. Neste sentido 

o estabelecimento termal deve ser compreendido através da importância simbólica e 

social que esta instituição termal passou a desempenhar, por toda a sua dinâmica social 

estar relacionada com vários factores, conforme e dependendo da proveniência dos 

banhistas e da sua posição social além da dinâmica sócio económica. A afluência 

provocou e contribuiu para diferentes formas de ocupação do espaço vazio, tanto no 

interior como no seu exterior criando redes de vizinhança entre novos moradores. 
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Figura 30 A Instituição Termal 

 

Digitalizado por Margarida Rézio 

Fonte: SOPROFOR- Caldas da Rainha 

 

 

 

 

 

Fotografias Margarida Rézio 

 

 

Fotografias e montagem de Margarida Rézio (2007/2010) 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

“O Hospital Termal era formado por um grupo de construções 

feitas sobre as nascentes de água termal, a oeste da igreja, que 

ainda actualmente se conserva, com algumas modificações.(…) 

o balneário das Caldas ocupou sempre um lugar importante.” 

Manuel Ferrari (1930:9/10), In “O Hospital Termal das 

Caldas da Rainha” 

 

“Obra notável desde a sua fundação, 

única no nosso País e só há poucos 

anos imitada, mas nunca excedida, 

em nações de civilização muito 

adiantada. Verdadeira Instituição de 

Assistência Social (…). In Revista 

Álbum das Caldas (1940:15), Artigo 

“O Maior Estabelecimento Termal 

da Península” 
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O Hospital Termal Nossa Senhora do Pópulo, uma instituição organizada, desde 

a sua concepção, com regulamentos próprios exigia que o então banhista só voltasse a 

utilizar a sua roupa depois de ter sido lavada, quando tivesse alta e abandonasse 

definitivamente o edifício. Ferrari (1930), há cerca destas regras sócio institucionais, 

descreve, informando: 

“Ora em 1656 uma cura demorava 24 dias assim distribuídos: 

1 dia para confissão e comunhão…………..1 

5 dias de xaropes e 1 de purga……………..6 

3 ternos de banho…………………………….9 

4 dias de folga entremeados à purga 

    e banho……………………………………..4 

4 dias de convalescença……………………..4 

       ___________ 

24 

Todos porém eram obrigados a tomar um banho antes de vestir os fatos do 

hospital, que não mais deixariam até final da cura.” Ferrari (1930:18/19), 

 

No rés-do-chão, ao que actualmente corresponde á cave – local da nascente, pelo 

desnível que apresenta, foram construídas três piscinas: A da Rainha, dos homens e das 

mulheres, onde todas as classes sociais se misturavam, para fazerem as suas curas 

termais através de banhos de emersão. O primeiro andar, actualmente correspondente ao 

rés-do-chão, era composto por uma grande sala que comunicava através de uma tribuna 

envidraçada, com a capela Nossa Senhora do Pópulo, hoje Igreja com o mesmo nome, 

por onde doentes e religiosas circulavam internamente. Ferrari (1930) descreve-nos a 

divisão interna do hospital esclarecendo, “Para a copa abriam duas portas ao fundo, a 

da esquerda com grades como as dos conventos e correspondendo à enfermaria das 

mulheres (…). Ambas elas eram contíguas á igreja, podendo os doentes assistir aos 

ofícios divinos através dumas portas com rótulas.” Ferrari (1930:9). Actualmente, a 

comunicação entre os dois edifícios é feita pelo exterior. No anterior local que 

antigamente servia de passagem interna, encontra-se actualmente um painel alusivo ao 

altar-mor da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo. Constata-se ser este, um caso 

particular de assistência. Por a par da sua construção, as pessoas continuarem a banhar-

se/tratar-se durante a edificação do hospital, conforme refere Ferrari (1930) “…se 

faziam tratamentos no Balneário e observavam os detalhes de curas e funcionamento 
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dos diversos serviços, que permitiram mais tarde á Rainha organizar o regulamento do 

estabelecimento, - o chamado «Compromisso» - que se pode ver no arquivo do actual 

balneário e acaba de ser impresso pelo «Instituto» de Coimbra.” Ferrari (1930:8) 

Constata-se também, nos vários manuscritos “pergaminhos”, que houve não 

somente cuidados com a construção/edificação, mas também com a laboração e 

funcionamento do Hospital Termal, por a partir do primeiro momento se ter distinguido 

objectivamente a instituição quanto à forma de assistência social a prestar e das 

categorias profissionais a desempenhar. Funções estas que por serem distintas lhe 

conferiu logo na sua primeira concepção a tripla característica de instituição hoteleira, 

hospitalar e termal organizada e estruturada. A vida social do hospital foi-se alterando 

conforme a época e a mudança de mentalidades e as politicas de saúde. Também a 

estrutura física ao longo dos séculos foi sofrendo alterações, conforme as sucessivas 

intervenções arquitectónicas de restauro, conservação e até de ampliação física do 

edifício. Sabendo-se que no inicio do passado século o espaço interno se encontrava 

estruturado, conforme planta da figura 31. 

 

Figura 31 Planta de rés-do-chão – uma sala de duches 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizado por Margarida Rézio 

 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

 

Actualmente mercê da evolução humana, tecnológica, cientifica e às 

modificações sociais operadas na sociedade e às alterações clínicas e médicas quanto á 

forma de receber, cuidar e tratar o doente, verifica-se que a instituição tem-se adaptado, 

renovado e remodelado ao longo dos cinco séculos de existência, tanto a nível técnico 

científico como de pessoal. Enquanto estância termal, inclui-se a nível nacional num 
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conjunto de trinta e oito estâncias termais, detendo a particularidade de ser a única 

estância equipada com um hospital. 

O Hospital Termal Rainha D. Leonor, no que respeita á sua vocação termal, 

integra cinco edifícios, uma mata florestal e um Jardim, Museu do Hospital e das 

Caldas, Balneário Novo, Pavilhões do Parque e Igreja Nossa Senhora do Pópulo. O 

balneário propriamente dito, fig.32, está alojado num único edifício conjunto, formado 

por hospital e termas, com três pisos, onde se situam as nascentes da água mineral 

natural, os consultórios médicos, bar, vestiários, secretarias, gabinetes de direcção, salas 

de tratamento com banheiras de mármore, ginásio de fisioterapia, salas de enfermagem, 

enfermaria, casas de banho, salas de repouso e Salão Nobre. 

 

Figura 32 Planificação Interna 

 

Digitalização de Margarida Rézio 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 



134 
 

Figura 33 Complexo Termal 

 

  

 

 

 

Fotografias composição e montagem de Margarida Rézio (2010) 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

“O hospital moderno 

surgiu e expandiu-se 

paralelamente ao aumento 

das populações 

urbanas…” Nogueira e 

Antunes (2005:302), In 

“Cidade Lúdica Cidade 

Residencial”, Forum 

Sociológico 

Hospital, Convalescença e Pavilhões Parque 

Jardim, Lago e Mata 

Céu de Vidro 

Museu 
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Adstritas ao edifício encontram-se ainda, casa das máquinas e caldeiras, a partir da qual 

se faz a manutenção, vigilância e fornecimento das águas minerais naturais termais.  

 

Internamente o edifício é constituído por: 

 

►3 Piscinas com água emergente natural mineral 

►1 Vestiário para homens 

►1 Vestiário para mulheres 

►1 Vestiário geral 

►3 Salas de repouso 

►2 Salas de espera para aquistas de hidrologia 

►4 Secretarias atendimento púbico 

►1 Tesouraria 

►2 Gabinetes de Direcção 

►3 Consultório Médico – consulta Hidrologia 

►2 Consultório Médico – consulta Reumatologia 

►4 Consultório Médico – consulta Fisioterapia 

►4 Consultório Médico – consulta Terapia da Fala 

►1 Consultório Médico – consulta Psiquiatria 

►1 Consultório Médico – consulta Nutrição 

►1 Elevador de média dimensão, capacidade quatro pessoas 

►1 Elevador de grande dimensão, capacidade hospitalar 

►7 Salas de espera gerais para todos os utentes 

►1 Salão Nobre 

►1 Sala de Formação Profissional 

►9 Casas de banho 

►1 Enfermaria de homens para o internamento 

►1 Enfermaria de mulheres para o internamento 

►1 Enfermaria de reumatologia 

►1 Enfermaria de ortopedia 

►5 Quartos particulares 

►5 Balneários de tratamentos termais 

►2 Ginásios de fisioterapia 

►8 Salas de tratamento de fisioterapia 
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►1 Refeitório grande desactivado 

►1 Refeitório de média dimensão com copa, activo de serviço aos quartos 

►1 Espaço destinado às refeições do pessoal 

►1 Bar concessionado 

►1 Fonte Buvete desactivada 

►1 Sala pessoal técnico de máquinas 

►1 Sala de equipamento técnico de tratamento e fornecimento de água termal 

►1 Salas de reuniões – Salão Nobre 

►1 Sala coordenação apoio logístico – prestação de serviços (Salão Nobre) 

 

Dos recursos humanos, fazem parte: 

 

►1 Director Clínico – Área de Hidrologia 

►1 Director Clínico – Área de Fisioterapia 

►1 Administrador 

►1 Enfermeiro Chefe 

►12 Funcionárias administrativas 

►18 Assistentes Técnicos do Serviço de Hidrologia 

►1 Coordenadora dos Assistentes Técnicos do Serviço de Hidrologia 

►6 Técnicos de máquinas 

►1 Engenheiro 

►1 Arquitecto 

►3 Médicos Hidrologistas 

►4 Médicos Fisiatras 

►10 Fisioterapeutas 

►1 Terapeuta de fala 

►20 Enfermeiros 

►3 Auxiliares acção médica 

►1 Tesoureiro 

►2 Seguranças 

►6 Serventes de Limpeza (contrato com empresa – prestação de serviços) 

 

As instalações, do conjunto termal edificado – Hospital Termal Rainha D. Leonor – 

encontram-se dotadas, além das infra-estruturas inerentes ao consumo e uso das águas 
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termais, também com infra-estruturas básicas de água de abastecimento colectivo que 

percorrem o edifício em canalizações apropriadas, distintas das outras águas, as termais. 

Servindo e colmatando assim as necessidades básicas inerentes a uma habitação. Além 

destas, existem ainda infra-estruturas de esgotos, gás e de electricidade, verificando-se 

encontrarem-se em bom estado de manutenção e conservação, sendo que a própria 

instituição, possui oficinas próprias capazes de garantirem a manutenção eficaz e 

equilibrada destes equipamentos. O edifício, encontra-se também equipado com sistema 

de segurança electrónico, complementado pela vigilância de segurança permanente, no 

total de dois homens, pertencentes a uma empresa contratada para o efeito, para ali 

prestar serviços de vigilância e segurança. “A vigilância no hospital é apertada, 

fazíamos rondas de dia e de noite, verificávamos tudo, portas, janelas instalações, 

perguntávamos ao pessoal que estava de serviço á noite á enfermeira chefe o que 

tínhamos encontrado, ou despedíamos dizendo onde nos encontrávamos, estamos 

sempre comunicáveis.” Antigo segurança do Hospital Termal, Entrevista Informal 

No interior, a instituição, apresenta-se bem equipada, com múltiplo e diverso 

mobiliário, algum classificado de antigo e decorado com peças de cerâmica de fabrico 

local. Tudo apresentando sinais evidentes de boa conservação, higiene e limpeza, sendo 

diariamente e ao longo do dia, visto pessoal da limpeza cuidando das instalações, nos 

seus diversos pisos e divisões. Actividade esta também a cargo de uma empresa que ali 

presta serviços. Os espaços exteriores, tais como, túneis, passeio, jardins, encontram-se 

bem cuidados, sendo de salientar as várias obras – presença de andaimes – executadas 

pela administração hospitalar, no que concerne á pintura de paredes, substituição de 

vidros ou caixilharia, pintura de portas e janelas, do soalho assobradado com tábua 

corrida, e conservação em geral do imóvel. As paredes do edifício, janelas e portas, 

apresentam bom estado de conservação. Também nos espaços exteriores, circundantes 

ao hospital dos banhos, se verifica, haver cuidados com os acessos e os espaços 

ajardinados, assim como escadarias e túneis adjacentes, existindo vasos que suportam 

flores e ou arbustos.  

Constata-se a preocupação de preservar, manter e perpetuar a cultura da água, 

manifestando-se através de uma fonte recentemente edificada e construída em arte 

moderna em forma de coração, na parede que separa os dois adros - adro de baixo e de 

cima - da igreja Nossa Senhora do Pópulo, mandada construir a quando das 

comemorações dos quinhentos anos da fundação, como símbolo social representativo da 

generosidade da fundadora, tendo sempre água corrente e encontrando-se e 
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apresentando sinais de boa preservação. Todo o espaço exterior se encontra cuidado e 

ajardinado com flores e trepadeiras, que realçam e emolduram todo o gradeamento que 

se encontra parcialmente á volta do edifício. O Museu do Hospital e das Caldas, antigo 

Palácio Real, figura 34, integra a vertente museológica com tudo o que é próprio e 

inerente a um museu, deste peças antigas a objectos modernos, com a particularidade de 

todas as temáticas se relacionarem com o termalismo e a cidade termal. E ainda o 

arquivo do Património Histórico, que encerra em si um vasto conjunto de obras 

literárias e ou documentais originais. E ainda uma área oficinal orientada para 

recuperação e restauro de peças destinadas á exposição museológica. O edifício, 

encontra-se emoldurado por jardins com áreas de lazer, disponíveis a todo o público, 

seja residente ou visitante da cidade. O edifício desenrola-se em dois pisos, com acessos 

exteriores servidos por escadaria, estando ainda uma parte interior a ser intervencionada 

– restauro parcial do interior do edifício. Todo o espaço se encontra bem conservado e 

com instalações confortáveis para o pessoal que ali labora assim como para os 

visitantes. 

 

Figura 34 Museu do Hospital e das Caldas 

 

Fotografia Margarida Rézio (2009) 

Fonte: Hospital Termal Património do CHON 

 

O Balneário Novo, fig.35 pág.139, outrora balneário para tratamentos 

hidrológicos é constituído por dois pisos, possui no rés-do-chão e em funcionamento um 

ginásio de fisioterapia, com todo o equipamento e material próprio e adequado ao bom 

funcionamento e laboração de um serviço desta natureza. Havendo ainda uma secção 

destinada ao tratamento de crianças. No piso superior encontram-se as instalações 

http://rainhaleonordelencastre.files.wordpress.com/2008/11/palacio-museu-das-caldas1.jpg
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referentes às inalações – tratamentos das vias respiratórias, realizados com água natural 

mineral – tanto para crianças como para adultos, com zonas de tratamento adequadas. 

 

Figura 35 Casa da Convalescença: Balneário Novo 

 

Fotografia Margarida Rézio (2009) 

Fonte: Hospital Termal Património do CHON 

 

Os Pavilhões do Parque, fig.36, constituem um conjunto edificado que á data da 

sua construção, pelo então administrador Rodrigo Berquó, se destinavam a um novo 

hospital termal. Ao longo de várias décadas desempenhou várias funções sociais como 

alojar e servir de sede a várias instituições. A função social a que se destinara, nunca foi 

cumprida por o edifício - as obras não concluídas na sua totalidade – ter funcionado e 

albergado, desde á dois séculos vários serviços, tais como sede de várias instituições: 

Quartel; Liceu; Escola – ETEO – Escola Técnica e Empresarial do Oeste; Biblioteca; 

Banda de Música das Caldas da Rainha; Associação de artesãos do Oeste; Associação 

Liga dos Combatentes e sede de várias associações. 

 

Figura 36 Pavilhões do Parque 

 

Fotografias de Margarida Rézio (2009) 

Fonte: Hospital Termal Património do CHON 
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As instalações do Hospital Termal Rainha D. Leonor, figura 37 estão dotadas de 

infra-estruturas básicas de água, esgotos, gás, electricidade, sendo ainda equipado com 

sistema informático, de segurança e sistema de vigilância de referir ainda o facto de no 

seu interior circularem em condutas diferenciadas dois tipos de água de qualidades e 

utilidades diferentes. A água natural mineral que se destina aos tratamentos termais e a 

água de consumo comum proveniente da rede pública, para uso e consumo doméstico. 

O aquecimento do edifício é assegurado por sistema eléctrico e também através dos 

vapores emanados pela água termal, este efeito sentindo-se mais na zona de tratamentos 

efectuados com água termal. No seu interior e apesar de ser um edifício quinquagenário 

apresenta sinais de boa conservação tanto no interior físico do edifício, como quanto á 

conservação do seu mobiliário - verificando-se o mesmo ser ao estilo e antigo – assim 

como também se verifica haver higiene e limpeza, sendo vulgar diariamente o 

cruzamento com o pessoal de limpeza e manutenção de roupas, alimentos e material 

hospitalar diverso. Constata-se que todo o interior se encontra decorado com peças de 

cerâmica do ceramista Rafael Bordalo Pinheiro, peças hospitalares e objectos de 

utilização termal, obsoletas, e já em desuso. O soalho, do Salão Nobre, está protegido 

por enorme carpete em tons quentes de vermelhos e os corredores por longas 

passadeiras de cor vermelho. As paredes e tectos encontram-se pintados em tons de cor 

amarelo e branco.  

 

Figura 37 Entrada Principal do Hospital Termal – Exterior/interior 

 

Fotografia Margarida Rézio (2008) 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

 

No contacto com a realidade termal, é possível observar que os espaços de atendimento 

termal são muito diversificados como se constata na fig. 38 da pág.141 
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Figura 38 Espaços de Atendimento Termal (Legenda da figura 38 na pág.142) 

 

 

 

 

 

      

 

“No entanto, é nossa convicção que 

uma reflexão sobre o papel do 

espaço e do tempo na actividade 

humana em muito contribuiria para 

uma melhor compreensão dos 

processos de produção e 

reprodução das sociedades e dos 

agentes nelas implicados.” João 

Teixeira Lopes (1997:53) 
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Fotografias e composição fotográfica de Margarida Rézio (2009) 

Fonte: Hospital Termal Património do CHON 
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Os espaços de atendimento termal, constituem-se por locais individualizados, 

proporcionando ao utente em geral um atendimento personalizado e acompanhado pelo 

(a) funcionário (a), que conduz o Termalista/aquista até aos locais por onde deve passar 

e concretizar a sua inscrição numa consulta e ou num tratamento.  

Constata-se que tanto o seu interior como também o seu exterior apresenta-se 

pintado dos mesmos tons das paredes interiores, aspecto que define a sua identidade e a 

forma como se apresenta localmente, o que nos permite constatar da qualidade dos seus 

serviços prestados e a forma como se apresenta e impõe ao meio. ▄  

 

3.2 - O Tratamento Termal: A Botica e a Farmácia. 

 

As farmácias existentes na cidade tiveram a sua origem na botica do Hospital 

Termal. Actualmente ainda muito presentes na urbanística da cidade tanto do ponto de 

vista da concepção como de alargamento e expansão urbana, desempenham actualmente 

uma única função, a comercial, por deterem identidade física e cultural relacionada com 

a sua função a venda de produtos químicos – os remédios. A este propósito, citando 

Vale, o médico alemão Gabriel Gkisley (1754) responsável “…da administração de 

uma horta no vale de Xabregas” em Lisboa no Séc. XVIII dá-nos conta do uso que se 

fazia na época das ervas e das águas, como produtos usados em curas nas doenças. E 

como as mesmas se vendiam nas boticas “…qualidades, e virtudes de duzentos e 

sessenta ervas, como modo de usá-las; e também de sessenta aguas distiladas, dando o 

modo, e as regras da artificiosa distilação, com muitos segredos para vários achaques 

(…) para que todo o pai de famílias se saiba valer delas, como de botica caseira. As 

mais raras servirão de provisão para boticas.” Gabriel Gkisley (1754:3) 

Esta prática de emprego de ervas para tratamento é actualmente designado de 

fitoterapia, que significa o uso de remédios de origem vegetal, a química vegetal com a 

Espaços de Atendimento Termal: (Legenda da pág.141) 

 

1-Entrada da Estância Termal                  7-Apoio ao vestiário geral 

2-Admissao geral de doentes                   8- Apoio quartos particulares 

3- Tesouraria                                             9-Recepção geral de apoio 

4-Recepçao/Tratamentos                         10-Equipamento Masculino/feminino 

5-Recepção/equipamentos                       11-Documentos de admissão e realização  

dos tratamentos termais 

6- Equipamentos                                       12- Recibo do BAR Termal 
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finalidade de curar e preservar a saúde através das plantas medicinais, por estas 

possuírem propriedades terapêuticas benéficas para a defesa e manutenção da saúde. 

Verificando-se que ainda presentemente, este método é utilizado, embora, só como 

coadjuvante do método químico. A botica, antecede assim a farmácia química. As ervas 

empregam-se actualmente mais nos spa's. As farmácias, (ver anexo II da pág.111) 

detém ainda actualmente, valor patrimonial arquitectónico e artístico, além de curativo 

como nos dá conta Imtiaz Juma (1992) “As farmácias, filhas de antigas boticas (…). 

Estão presentes na arquitectura urbanística (…) chegou o tempo de preservar e de 

devolver às farmácias a sua vocação de cura e amparo.” Imtiaz Juma (1992:9) 

Esta prática do uso das plantas, consideradas medicinais também era utilizada 

nas estâncias termais. O Hospital Termal, das Caldas da Rainha, encontrava-se equipado 

com um jardim denominado e ainda hoje conhecido pelo “Jardim da Rainha”. Ali eram 

cultivadas plantas com fins medicinais, prática que se desenvolveu cientificamente, 

passando a ser utilizada na arte de fazer remédios com fins curativos como elucida 

Imtiaz Juma (1992) “(…)o Homem encontrou as primeiras curas e relacionou 

determinados espécimens à terapia de certas maleitas. (…) foram desenvolvendo a arte 

de manipular uma variedade cada vez maior de plantas num leque cada vez mais 

alargado de situações. (…) jardins de plantas medicinais, em que eram especialmente 

cultivadas as espécies mais venenosas para fins principalmente terapêuticos.”. Imtiaz 

Juma (1992:11/14). Estas manipulações eram então usadas como nos dão conta vários 

livros manuscritos da botica do hospital termal e o Sr. Faria, antigo empregado de 

farmácia, fig. 39. 

 

Figura 39.Físicos, Boticários        E        Manipuladores (Farmácia) 

 

Digitalização, Fotografia e montagem de Margarida Rézio (2008) 

 

Fonte: In, livro de Imtiaz Juma (1992:13) e do próprio 

 

“Sou o único manipulador da 

cidade, fiz muito medicamento, 

cremes e outros manipulados 
que foram vendidos na cidade e 

até para Lisboa.” José Faria, 

Entrevista informal 
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O Sr. José Faria, único manipulador da cidade, com idade de 80 anos, aposentado, que 

reconhece nestes manuscritos o valor da transmissão do que foi uma época anterior ao 

desenvolvimento da evolução do conhecimento médico, farmacêutico e científico, 

afirmando “faziam-se muitos manipulados”. José Faria, entrevista informal 

Constata-se também que o engarrafamento de águas minerais de mesa figura 39 

foi a principal indústria ligada directamente à botica, farmácia e aos recursos termais, do 

Hospital Termal Rainha D. Leonor encontrando-se actualmente extinta. 

 

Figura 40 Garrafas: exemplares que serviram para engarrafamento de água termal 

        

    Fotografias de Margarida Rézio colecção particular 2007: 

Fonte: Hospital Termal e das Caldas Património do CHON 

 

Na inscrição que envolve as garrafas, actualmente em exposição no Museu do 

Hospital, denominado de rótulo, pode ler-se: exportação para o Brasil, onde num 

concurso chega a ganhar o primeiro lugar.  

Refere Ferrari (1930), ao descrever o funcionamento do hospital termal, ao 

tempo que foi seu Director Clínico, que “Á esquerda da porta de entrada era a botica 

do hospital e junto dela a cozinha e suas dependências. A botica era das mais bem 

fornecidas do país.” Ferrari (1930:9). Ao localizar não só as várias dependências como 

também refere a situação exacta da “botica” que em conjunto com o uso das águas seria 

a mais utilizada e ou necessária ao complemento do tratamento termal. ▄ 

 

 

 

 

 

 

 

“Em 1627 já se bebia água 

sulfurosa…”Ferrari(1930:36) 
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3.2.1 Espaços Alojamento Residencial: Termalistas em Espaço Termal Interno 

 

 

   

 

 

 

“Talvez não haja em 

Portugal muitas 

freguesias donde não 

tenha vindo ao menos 

uma pessoa banhar-se 

nas águas sulfúreas 

(…) do balneário…” 

Manuel Ferrari 

(1930:256), In “O 

Hospital Termal das 

Caldas da Rainha” 

Espaço constituído por cinco quartos 

Particulares – alojamento individual – 

constituído por 

 Quarto; 

 Refeitório; 

 Casas de banho; 

 Sala de estar 

  

 O espaço residencial interno, situa-se no segundo andar do edifício 

 O acesso ao mesmo espaço é feito por escadaria e por elevador 
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3.2.2 Espaços Tratamento: Acolhimento  

 

 

3.2.2 1 Tratamento: Inaloterapia 

 

3.2.2 2 Tratamento Balneoterapia: Espaços e Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias e montagem de Margarida Rézio (2009) 

Fonte: Hospital Termal Património do CHON 

Os primeiros hospitais portugueses 

surgiram nas maiores cidades 

como Lisboa (…), em contexto 

termal como nas Caldas da 

Rainha.” Nogueira e Antunes 

(2005:302) In “Cidade Lúdica 

Cidade Residencial”, Fórum 

Sociológico 

Espaço de recepção de 

termalistas/aquistas em 

tratamento termal. 
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3.2.2 3 Espaços de Internamento em Enfermaria 

 

 

 

 

Fotografias e montagem fotográfica de Margarida Rézio (2009) 

Fonte: Hospital Termal Património do CHON 

“O hospital é actualmente um 

espaço no qual se concentram 

modernas tecnologias.” Nogueira 

e Antunes (2005:303) In “Cidade 

Lúdica Cidade Residencial” 

 Espaço de internamento de Homens – Ortopedia, Fisioterapia e Termalismo 

 Espaço de internamento de Senhoras - Ortopedia, Fisioterapia e Termalismo 
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3.3 A Formação Profissional 

 

 

Os Cursos de Balneoterapia e Termalismo 

 

Fotografias de Margarida Rézio (2008) 

Fonte: Hospital Termal Património do CHON 

 

3.3.1 Espaços de Recepção de Termalistas/Aquistas: Técnicos e formandos 

 

“Formação Profissional: Construção de uma Identidade (…) A formação 

desenvolvida pelos Centros de Formação (…), procura corresponder às 

necessidades específicas da procura (…), facultando contactos com o mundo do 

trabalho”. Margarida Rézio (2006:134), In “Cidade, Espaço Social e Formação 

Profissional”, Tese de Mestrado 

“A formação pela sua importância económica e 

social dos recursos envolvidos, passou a ser 

encarada como um sistema que pressupõe 

deferentes níveis de intervenção (que vão da 

promoção da formação ao emprego), formas 

organizadas de actuação em cada nível (…), 

modelos de financiamento adequados e método dos 

de avaliação sistemática, sobre a efectividade, a 

eficiência e a qualidade do ensino e ou formação 

prestados.” Margarida Rézio (2006:137) Tese de 

Mestrado 
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Continuação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Curso Técnico Balneoterapia ETEO 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias e montagem de Margarida Rézio (2008) 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

“A organização do espaço 
depende da forma como cada 

grupo social apropria-se dos 

diferentes espaços físicos, 
com o objectivo de o habitar. 

As pessoas com o mesmo 

gosto e necessidades tendem a 
agrupar-se na mesma área.” 

Margarida Rézio (2006:137) 

Tese te Mestrado 

 
 

 

 
Fonte: SOPROFOR 
Formandos Curso Termalismo 

Coordenação dos Cursos Termalismo do 

Hospital Termal Rainha D. Leonor na 

cidade das Caldas da Rainha: 

Dr. Miguel Martins 

Dr. José Franco 

Dr.ª Conceição Camacho 

D. Prazeres 

A sala de formação dos cursos técnicos no Hospital Termal Rainha D. 

Leonor: 

 Acesso à Sala de Formação; 

 Alunos de um Curso de Termalismo em formação 

 Espaços com equipamentos formativos 
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As termas, enquanto edifícios protectores de nascentes naturais de água mineral 

natural, parecem assumir actualmente designações diferentes entre elas, conforme a 

água que utilizam – água emergente localmente – dependendo se são águas doces, 

salgadas, ferruginosas, sulfurosas, águas frias ou quentes e a que temperatura são 

captadas á emergência da nascente. Mello Ferrari (1930) considera o Hospital Termal 

das Caldas da Rainha fig.41/42 como “O Balneário das Caldas da Rainha, com os seus 

anexos, conjunto magnífico e único para curas sulfurosas…” Mello Ferrari (1930.13) 

 

Figura 41/42 “Piscina da Rainha” e Fonte Buvete 

 

Digitalização de Margarida Rézio 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

 

Também José Franco, (2008) considera a Estância Termal Rainha D. Leonor bem 

equipada contando-nos que “Para além dos banhos em tina que existiam já, no ano 

2000, abriu-se um sector de Inalações no ano de 2003 e em 2004 abriu-se um Duche 

Vichy com 2 Manilúvios/Pedilúvios. Em 2006 abriram-se 2 Salas de Massagem 

Hidrológica.” José Franco, (2008:2), In Relatório da Estancia Termal Rainha D. Leonor 

O edifico em si, enquanto habitação, é entendido como habitáculo social de 

pessoas e recursos por encerrar em si mesmo finitudes, tanto da jornada da água como 

Fonte Buvete, actualmente 

desactivada no Hospital Termal 

Rainha D. Leonor nas Caldas da 

Rainha. 

http://4.bp.blogspot.com/_SDlrA4jxm58/S8ZIk9G4CAI/AAAAAAAAAzU/QsuXaaoxBqQ/s1600/90031941_cXDL1i27_Caldas6552.jpg
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de estados de espírito e de saúde – de ciclos vitais – guardando em si própria uma vida 

social privada semelhante á de uma casa, ao organismo humano, um caminho a 

percorrer – um microcosmos. Simbolicamente o seu interior poderá ser entendido como 

o ventre materno que encerra vida, preserva a natureza e assegura continuidade. O 

ambiente interno, comparável ao interior de uma habitação que confere segurança aos 

seus habitantes, é mantido em níveis capazes de transformar e tornar a vida desta água 

termal e das pessoas que habitam estes interiores, possível dentro dos limites de 

preservação actuais de sustentabilidade. E ainda de lhe assegurar meios capazes de 

tornar a água consumível pelo ser humano tanto a nível interno como externo. Os seus 

espaços internos, enquanto espaços habitáveis e sociais de convívio e tratamento, 

constituem-se e afirmam-se como existências relacionais de colectividades humanas 

produtoras de identidades culturais, como refere Ledrut (1980) ao “Distinguir e 

associar de uma maneira nova a forma (o corpo dos grupos, diria a morfologia social) 

o espaço e as representações espaciais. (…) Não se trata de partir de uma 

corporalidade, de uma forma material bem determinada, mas de considerar, ao 

contrário, esta forma como “produzida” através de processos de constituição da 

estrutura colectiva que observamos…” Ledrut (1980:5) Mas também, além deste ponto 

de vista da estruturação habitacional deve ser visto como um campo aberto de e a 

políticas sociais, no sentido em que “…uma política pressupõe orientações 

definidoras/definidas, conflituais no campo em que se afirmam quanto aos objectivos 

dessa estruturação.” Luís Baptista (1999:16) 

Assim também quanto á utilização das águas que protege e defende 

institucionalmente, as mesmas devem ser entendidas enquanto consumíveis como 

produto protegido e utilitário que salvaguarda a saúde das populações em geral. Estas 

águas minerais naturais, com características próprias, usam-se no consumo humano, 

para ingerir, ou no interior do edifício protegida por fontes designadas de “fonte buvete” 

ou encontrando-se disponíveis ao público em geral através de engarrafamento e venda 

livre autorizada estatalmente. Havendo também outra possibilidade, de estas águas 

serem utilizadas como e sendo consideradas um medicamento e usadas em tratamento 

interno com prescrição e aconselhamento médico e toma doseada e só consumível nas 

instituições e dentro destes parâmetros. 

Sendo ainda, estas mesmas águas, quentes ou frias utilizadas para consumo 

externo, com aplicabilidade em tratamentos no corpo humano, com a finalidade de 

prevenir ou curar certas maleitas (doenças) físicas. Assumindo aqui e desempenhando o 
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papel de medicamento com fim terapêutico. Estas águas encontram-se contidas em 

recipientes de grandes dimensões, as piscinas de água – grandes tanques - ou outros 

mais pequenos designados de tinas ou banheiras, onde em qualquer delas se faz 

submergir o corpo, dentro de um determinado tempo limite, também conforme 

prescrição médica e segundo a necessidade do utente termalista ou aquista. 

O consumo destas mesmas águas termais liga-se e tem ainda utilidade na 

confecção de produtos de higiene para o corpo e de cosmética, variada e diversificada 

aplicabilidade. Diz ainda Costa e Silva, (1963) que, “Os centros termais – ou 

balneários – existem, evidentemente, nos locais onde se verificam os afloramentos da 

água, os mais diversos e, naturalmente, as instalações, são condicionadas por tal 

situação. São ainda diferentes de acordo com a natureza químico-biológica da água e 

com indicações terapêuticas que lhe são atribuídas.” Costa e Silva, (1963:2) Também 

Claudino Ferreira (1994) trás ao nosso conhecimento que “As inúmeras nascentes 

termais que proliferam pelo país foram sendo apropriadas à utilização popular pelos 

médicos, que organizaram administrativamente e cientificamente o aproveitamento 

medicinal das águas. Os médicos, (…) tiveram então uma influência decisiva na 

definição do produto termal, constituindo em Portugal, mais do que em outros países 

europeus, as figuras centrais da construção social da vida balnear.” Claudino Ferreira 

(1994:59) 

A regulamentação tardia da exploração e aproveitamento destes recursos, parece ter 

vindo a entravar o desenvolvimento destas instituições na medida em que só no século 

XX se deu maior atenção a este factor. A falta de regulamentação como problema social 

advém do facto de estes estabelecimentos, não dependerem todos da tutela, o que vem 

dificultar, por não terem uma linha de acção de funcionamento e preçários uniforme e 

de equipamentos homogéneos. Constatando-se que uns estabelecimentos laboram com 

base no recurso natural que é a água mineral natural e outros com formas e tecnologias 

contemporâneas adaptadas como as clínicas e os spa's, não estando esclarecido porque 

uns estabelecimentos termais o fazem e outros não. Assim como também que algumas 

estâncias termais se associam a práticas turísticas e lúdicas e outras não dependendo da 

clientela que as frequentava como conta Claudino Ferreira (1994) “O predomínio dos 

médicos e das elites (em que os próprios médicos se incluíam, como utilizadores das 

estancias) sobre a vida termal, projectaram as termas como espaços pioneiros de 

práticas turísticas e lúdicas, que mais tarde viriam a massificar-se.” Claudino Ferreira 

(1994:187) E ainda os preços de um mesmo tratamento divergir de um estabelecimento 
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termal para o outro. Este autor continua esclarecendo que, “…o abandono das termas 

por uma parte da clientela que tradicionalmente frequentava as termas por razões 

predominantemente lúdicas, embora também realizasse tratamentos termais. Pondo a 

questão noutros termos, as elites que, no passado, tinham sido responsáveis pelo 

carácter turístico das termas começaram a procurar outros destinos de férias (…) que 

se passou foi que a massificação do turismo promoveu a separação entre lazer e 

terapia.” Claudino Ferreira (1994:125) Assim como parece também a diversidade dos 

seus usos ter provocado um aumento na exploração dessas mesmas nascentes com “…a 

comercialização de águas minero-medicinais engarrafadas, para consumo fora do 

espaço dos estabelecimentos termais, constituiu um negócio de grande amplitude, 

responsável em boa parte pela proliferação de nascentes em exploração.” Claudino 

Ferreira (1994:108) 

Partindo destas constatações, verifica-se neste inicio do século XXI, da era 

moderna cientifico tecnológica e após institucionalização termal milenar, ainda se 

conserva este espírito de purificação e cura. A água termal aparece ainda como forma de 

expressão máxima do apreço pelos seus componentes e qualidades, como resultado final 

de cura e harmonização do corpo e do espírito. Assumindo assim o papel de veículo 

transportador de pensamentos capazes de promover e potenciar saúde física e moral. 

Parece assim que a água termal está profunda e intimamente ligada à consciência 

individual e colectiva das pessoas, mesmo numa concepção moderna do uso da água 

como elemento de prevenção e cura. Além de que parece funcionar como um filtro 

através do qual é expurgado o mal, neste caso a doença. 

 

3.4 - A Igreja Nossa Senhora do Pópulo e Hospital Termal: 

Espaços de Significações 

 

A Igreja Nossa Senhora do Pópulo tem desempenhado funções sociais desde que 

foi construída até à actualidade, e enquanto instituição gemelar constitui-se como 

referência simbólica da cidade, no conjunto do edificado termal, ou seja da forma como 

é entendida por José Lamas (2005), “…o monumento como «construção, obra de 

arquitectura ou escultura destinada a transmitir à posteridade a recordação de um 

grande homem ou feito; ou obra de arquitectura considerável pela sua dimensão ou 

magnificência; ou construção (…). O monumento é um facto urbano singular, elemento 

morfológico individualizado pela sua presença, configuração e posicionamento na 
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cidade e pelo seu significado. (…). A sua presença é determinante na imagem da 

cidade.” José Lamas (2005:102), 

 

Figura 43 Geminação dos edifícios: Igreja e Hospital 

 

Fonte: Hospital Termal Património do CHON 

A geminação dos edifícios simbolicamente representa a cidade das Caldas da Rainha, 

constituindo-se como um território concreto, social termal indissociável até à 

actualidade. 

 

Figura 44 Entrada Principal da Igreja Nossa Senhora do Pópulo 

 

Fotografia de Margarida Rézio (2008) 

Fonte: Hospital Termal, Património do CHON 

Este templo, com função social inicial específica e própria de capela hospitalar, 

http://2.bp.blogspot.com/_SDlrA4jxm58/S8iUzIwTJuI/AAAAAAAAA0M/rLiYgP7G9go/s1600/26999157_XnC1ALs9_Caldas6312.jpg
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encontra-se desde a sua construção, fisicamente ligado pelas traseiras, por parede 

comum com o edifício do Hospital Termal. Embora os dois edifícios tivessem detido 

secularmente funções assistenciais diferentes, um de carácter religioso e outro de saúde, 

comunicavam inicialmente entre si, através de uma passagem interna directamente das 

enfermarias para o interior da capela, o que fazia com que fossem o complemento um 

do outro, embora com especificidades próprias, o espaço mental, social e físico separou-

se, no sentido como Lefebvre (1986) entende, “É quando o espaço social se deixa de 

confrontar com o espaço mental (definido pelo prático - sensível e pela percepção da 

“natureza”), que a sua especificidade se revela (…) Ela situar-se-á numa relação 

prática e numa interacção dos sujeitos com o seu espaço, com a sua envolvente…” 

Lefebvre (1986:26/36) 

 

Figura 45 Altar-mor e interior da Igreja Nossa Senhora do Pópulo 

 

Fonte: Hospital Termal, Património do CHON 

 

Enquanto instituição social assume-se como “...o conjunto das práticas através 

das quais os homens procuram alcançar uma harmonia geral ou o apoio indulgente de 

forças favoráveis ao sucesso dos seus empreendimentos.” Jean Baechler (1995:415) 

Já para José Lamas (2005) “A existência do monumento situa-se muito para lá 

do desempenho de uma função e assume significados culturais, históricos e estéticos 

bem precisos, mesmo quando a sua função primitiva já não existe.” José Lamas 

(2005:104) Actualmente, não desempenha na totalidade a sua função social primitiva de 

apoio religioso e acompanhamento directo dos termalistas/aquistas, no entanto assume 

ainda um papel social relevante tanto para a comunidade em geral, como para a 

termalista. Da construção do Hospital Termal e da então Capela Nossa Senhora do 

http://2.bp.blogspot.com/_SDlrA4jxm58/S8YizvAntEI/AAAAAAAAAyU/TYzn8HGVaPA/s1600/88849074_S6TKNgf9_Caldas4264.jpg


156 
 

Pópulo, que tinha como função ser capela hospitalar, a mesma passou a desempenhar 

um papel importante para a população que se ia fixando territorialmente e 

espacialmente, não menos importante para os banhistas que vinham fazer os seus 

tratamentos, por ser obrigatória a prática da confissão, como condição de acesso ao 

tratamento termal, como meio de purificação da alma num primeiro momento, 

secundado depois pela cura do corpo. A proximidade física dos edifícios marcava 

simultaneamente a estrutural distância das instituições e dos lugares, determinada não 

só mas também pelas fachadas principais dos dois edifícios em posições opostas “… a 

distancia que separa grupos de pessoas num sistema social e que se exprime em 

valores…” Evans-Pritchard (1969: 134) e que Simmel (1908) entende como “…a 

distância no interior da relação significa que o próximo é longínquo, mas o próprio 

facto da alteridade significa que o longínquo está próximo…” Simmel (1908:54) 

Entenda-se aqui as distâncias através da organização formal destes espaços, 

partindo do binómio distante/próximo, por os mesmos se encontrarem divididos em 

diferente segmentos e manterem entre si posições e ligações relativas que se 

encontravam organizadas e associadas em relação a valores diferentes por deterem 

diferentes funções que se ligavam com o contexto residencial hoteleiro da instituição 

termal - a residência e a permanência temporária para efectuar um tratamento termal. 

Os dois edifícios, comunicantes de forma externa, para a população em geral, e 

interna para os aquistas, serviam assim a toda a população, desempenhando um papel 

social importante por permitir tanto á população em geral como aos internos do 

hospital, assistirem às práticas do culto e viverem em equilíbrio entre dois tratamentos 

que se complementam, o físico e o espiritual. Unindo assim as duas populações, a 

residente e a temporária. A sua função e vocação eram assistencialistas, sendo que a 

Capela de Nossa Senhora do Pópulo estava vocacionada a ser capela hospitalar, tendo 

mais tarde passado a funcionar como igreja matriz. O seu interior apresentava uma 

disposição inter comunicacional, facilitando o acesso aos aquistas internos, por se situar 

no mesmo piso. Dos regulamentos do Hospital Termal faziam também parte do 

tratamento do banhista o dever de se confessar, assistir á Missa, comungar e rezar. Com 

o aumento do edifício do hospital termal, com mais um piso em altura e a transferência 

das enfermarias para o primeiro e segundo pisos respectivamente, contribuiu para a 

anulação da comunicação interna entre os dois edifícios. 

Com a mudança de mentalidades - que associava a cura ao tratamento 

simultâneo do corpo e da alma – nos anos oitenta do passado século, a igreja Nossa 



157 
 

Senhora do Pópulo foi encerrada para a prática do culto religioso, durante a semana, 

reabrindo unicamente ao domingo. Constata-se actualmente, que com a reabertura da 

Igreja á prática do culto diário, é habitual verem-se pessoas que frequentam este espaço 

religioso diariamente, assim como também os termalistas/aquistas em tratamento no 

hospital, ali permanecem por largos período de tempo assistindo às cerimónias 

religiosas, como nos conta uma termalista “Gosto de vir aqui á Igreja, venho 

diariamente rezar as minhas orações, tenho tempo e se o hei-de fazer no quarto, sinto-

me melhor aqui, concentro-me mais e depois dou um passeio, serve as duas coisas, 

distraio.” Termalista em tratamento, entrevista informal 

Mircea, Eliade (1954) define estes espaços místicos através de uma valorização 

religiosa do mundo e dos valores intrínsecos ao ser humano “…espaço sagrado tem um 

valor existencial para o homem religioso porque nada pode começar, nada se pode 

fazer, sem uma orientação prévia – e toda a orientação implica a aquisição de um 

ponto fixo. É por essa razão que o homem religioso se esforçou sempre em estabelecer-

se no «centro do mundo». Para viver no mundo é preciso fundá-lo – e nenhum mundo 

pode nascer no «caos» da homogeneidade e da relatividade do espaço profano.” 

Mircea, Eliade (1954:36) 

Por força do desenvolvimento verificado através do aumento populacional e do 

aumento do número da vinda de banhistas para o hospital termal, assim como o 

simultâneo alargamento dos limites territoriais, a localidade passa a Vila e a capela é 

também elevada á designação de Igreja, passando a ser o templo mais importante da 

então vila e a Torre Sineira fig.46 um dos símbolos identitário da cidade. 

 

Figura 46 Torre Sineira da Igreja Nossa Senhora do Pópulo 

 

Fonte: Hospital Termal Património do CHON 

 

O crescimento acelerado provoca a transformação da povoação equipando-se 

com requisitos necessários á formação de freguesia e de paróquia tomando como Orago 
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o de Nossa Senhora do Pópulo, que á altura era a designação usada em comum pelos 

dois edifícios. Ficando a localidade a denominar-se “Vila das Caldas da Rainha”, com a 

única freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, abrangendo assim toda a área territorial e 

populacional da localidade existente á época. 

 

Figura 47 União Exterior dos Dois Edifícios: Igreja e Hospital Termal  

 

Fotografia de Margarida Rézio (2007) 

Fonte: Hospital Termal 

 

Conforme se pode observar na figura n.º 47, ainda hoje os dois edifícios se 

mantêm unidos por parede comum externa, embora não haja comunicação interna e esta 

passagem se encontre simulada através de um painel evocativo do Altar-mor da Igreja, e 

actualmente se faça unicamente pelo exterior. O acesso exterior, estabelece-se com o 

templo através do túnel, pela fachada principal do Hospital Termal visível na mesma 

fotografia, ou pela parte traseira do edifício acedendo através de uma escadaria ali 

existente na parte mais elevatória. Deste conjunto urbanístico, destaca-se a Torre 

Sineira, fig.46 da pág 157, por constituir actualmente o ex-líbris da cidade, embora o ex-

líbris da Igreja seja a porta da sacristia que se encontra decorada com o ícone mariano - 

flores de açucena.  

A Igreja Nossa Senhora do Pópulo, que actualmente continua a fazer parte do 

conjunto arquitectónico do edifício termal, compõe-se unicamente do corpo 

propriamente dito da igreja - altar-mor, pia baptismal, púlpito e altares - sacristia, coro e 

torre sineira, tudo em bom estado de conservação, aprumo e limpeza. Ali permanece 

diariamente um funcionário que faz a manutenção e dá apoio aos fiéis do templo. Os 

bancos apresentam-se forrados e almofadados de veludo azul-escuro. Unicamente ali se 

encontra um antigo e relicário órgão de tubos a aguardar restauro por falta de verbas. A 

porta de entrada, está protegida no seu interior por uma segunda porta de vidro, 
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protegendo o templo e tornando-o mais confortável, para quem o frequenta. 

A torre sineira desta igreja possui no seu interior uma escadaria em espiral de 

pedra, uma sala de exposições, que antigamente servia de residência ao sacristão, 

dependência equipada com lareira e chão assobradado e ainda por último, uma ampla 

sala onde se encontram instalados sete sinos e uma sineta, todos a funcionar, embora o 

toque do sino como símbolo e função social se tivesse alterado no tempo, dos ritmos 

quotidianos em que o sinal do despertar era dado pela manhã, ao meio-dia anunciava 

que metade do dia era já passado e á tarde tocava, convidando ao recolhimento e ao 

repouso. Esta Igreja passou por várias fases de reconstrução mantendo-se fiel á traça 

original unicamente a torre sineira. Destas nossas constatações, encontramos eco 

também na obra de Fernandes Pereira (1988) quando esclarece que “…também a 

sequência cronológica de outras construções de D. Leonor fornece dados elucidativos. 

Entre 1495 e 1500 foi construída a igreja do Pópulo em Caldas da Rainha, de gosto 

manuelino, integrando-se na arte de finais do século XV.” Fernandes Pereira (1988:10) 

Também Simmel (1908) referindo-se à arte enquanto reflexo cultural de uma dada 

época diz que “…a mobilidade crescente da vida real não se manifesta só na 

mobilidade idêntica da arte, mas o estilo da vida e o da arte provêm os dois da mesma 

raiz profunda…” Simmel (1908:54) 

Neste seguimento da especificidade, social, espacial e cultural este monumento, 

identifica-se e encontra-se associado ao estilo de vida própria, expressando práticas 

sociais de carácter transitório vivenciadas pela frequência de termalistas e pela 

particular forma que o termalista tem em aproximar lugares e distâncias. Assim pensa-

se que as diversas formas de relações, sociais, institucionais e espaciais estabelecidas 

entre edifícios, pessoas e estruturas organizacionais se criam laços afectivos e de 

identidades culturais com os locais que se frequentam, por esses espaços fixarem as 

características de um grupo determinado, como o é o caso dos termalistas caldenses 

frequentadores destes locais sociais distintos. ▄ 
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3.5 Estância Termal: Espaços Interiores de Museu Natural 

Visitas guiadas e visitantes 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

“Aos aquistas das termas, oferecemos gratuitamente uma visita guiada às termas e ao Museu do 

Hospital e das Caldas, centralizando o discurso (…) na fundação da estância termal, do percurso 

que a água termal faz desde a nascente até ao Hospital Termal e das doenças que ali se tratam. 

Convidamos as escolas a nível local e regional a visitarem em grupo as nossas instalações, assim 

como a nível nacional, as escolas com cursos de termalismo, lares de terceira idade, centros 

sociais e as Câmaras Municipais.” Técnica responsável pelas visitas guiadas, Entrevista informal 

Ribeira Aguas Quentes 

Túnel  

Piscina Rainha 

Acesso Piscina 

Grupos visitantes 

Salão Nobre 

Igreja N.Srª Populo 

Cadeirinha/Museu 

Aquistas 

Salão Nobre e visitantes  

 
  

Fotografias de Margarida Rézio (2009) 

Fonte: Hospital Termal Património do CHON 
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3.6. A Cidade das Caldas da Rainha: Transformação Urbana 

e Vivência Termal 

 

Com as sucessivas transformações sociais operadas com a revolução industrial e 

consequente avanço técnico e científico e a mecanização, o melhoramento das estradas 

e a construção da linha de caminho de ferro, tornou-se possível rentabilizar o comércio 

das águas termais em várias frentes na estância termal das Caldas da Rainha, fosse 

ingerida nas termas, engarrafada ou simplesmente consumida em forma de banhos.  

Assim, a partir destas mudanças, parece terem-se desenvolvido outros sectores 

da economia local, como a comercialização da água termal engarrafada e de vários 

outros produtos, não só agrícolas, artesanais manufacturados e de restauração como 

também os que provinham da lagoa e dos mares da foz do Arelho e de Salir do Porto. O 

peixe pescado, era vendido na praça das Caldas da Rainha e consumido pelos aquistas 

do hospital, integrando as dietas alimentares. Os artigos regionais, como a doçaria, 

bordados e os produtos artesanais da loiça de barro, passaram também a desempenhar 

papel fundamental na economia local, paralelamente ao consumo da água termal. A 

comercialização da água termal e a diversificação de tratamentos termais e do 

reconhecimento público de qualidade, parece ter surgido a procura acentuada deste 

produto, tendo sido a mesma vendida em farmácias por todo país, como se pode ler no 

Diário do Governo, (1823)“…na botica em frente da Igreja dos Mártires, n.º17, 

continua a venda de água das Caldas, que anteriormente se vendia na Botica do Arco 

da Bandeira do Rocio, por preço muito cómodo, assim como as diferentes águas 

minerais…” In Diário do Governo, (1823:1.040) 

A qualidade da água – natural mineral - e o facto de possuir propriedades 

medicinais como afirma Busquets (1887), e ainda o facto de ter sido a primeira água a 

ser analisada quimicamente, factor que lhe garantiu certificação de qualidade, 

determinaram conjuntamente, para além da sua origem, a cidade fosse considerada 

determinantemente termal e se desenvolvesse segundo aquela singularidade e 

particularidade como a descreve Busquets (1887:5) “ A substância mineralizadora que 

dá o principal carácter médico á agua thermal sulfurosa das Caldas da Rainha é o gaz 

sulphydrico, que ella ao nascer traz consigo em grande proporção, e que com toda a 

facilidade se envolve e a abandona em parte. D’ahi a grande conveniência em ser 

uzada na sua origem aonde além d’isso a temperatura natural (34 a 35 graus 

centigrados) a torna o mais apropriado possível para a maioria dos usos therapeuticos. 
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O uso interno d’esta água, quer só, quer diluída ou misturada com outros 

medicamentos presta grandes serviços á medicina, que a emprega com vantagem para 

debellar muitas doenças, sobre tudo diversos géneros de dyspepsias. A aplicação em 

banhos perfeitamente indicado nos ankilozes, arthrites, ataxia locomotor, coxalgias, 

herpes, escrophulismo, paralyzias, e muitas outras doenças é sobre tudo maravilhosa 

nos rheumatismos, que quando são descomplicados e tem perdido o seu estado de 

agudeza, acham alli um remédio prompto é infallível. Ultimamente tem-se vulgarizado 

o uso d’esta agua em pulverizações com grande vantagem para algumas doenças de 

vias respiratórias, sobre tudo laryngites chronicas, e pharyngites granulosas mais 

comuns do que vulgarmente se julga.” Busquets (1887:5) 

A par deste desenvolvimento, parece ter havido outros incrementos 

significativos no desenvolvimento termal e comercial, tanto a nível da estância termal 

como da cidade, com o melhoramento das vias de comunicação, implantação da linha 

de caminho de ferro e da construção e melhoramento de estradas, apesar de “…uma 

parte d’ella já está construida, desde a villa das Caldas da Rainha até ao ponto da 

Quinta das Janellas, que fica a poucos metros distante da villa de Óbidos. Basta dizer-

se que esta estrada entronca nas Caldas da Rainha com a grande estrada de Lisboa ao 

Porto, passando por Leiria, cabeça de distrito de que os dois concelhos representantes 

fazem parte…” Sessão N.º25 de 30 de Março de 1859, pág.317, www.parlamento.pt 

Verificando-se que estes incrementos se continuaram a implementar, na viragem 

do século, as Caldas continuaram a beneficiar com a adequação das vias públicas de 

comunicação do concelho em 1929, com a ligação entre várias localidades. 

Sobressaindo a importância que à data a localidade detinha, por estar bem equipada de 

comunicações terrestres e com diversas possibilidades de ligação com os restantes 

pontos do país. “O concelho das Caldas da Rainha é atravessado de norte a sul pelo 

caminho-de-ferro de Oeste, desde pouco mais de um quilómetro ao sul da cidade até 

perto de Salir do Porto. A estrada nacional das Caldas da Rainha á Azambuja segue 

pelo limite sudoeste do concelho ao longo da freguezia das Caldas a S. Gregório, 

atravessando a freguezia de A-Dos-Francos. A estrada de Rio Maior atravessa de NW 

a SE as freguezias das Caldas, Salir de Matos e Vidaes. A meio do ângulo formado por 

estas duas segue a estrada de S. Gregório, saindo da de Rio Maior ns alturas da 

Trabalhia, um ramal para Alvorninha. Da Matoeira sai uma estrada que cruzando a de 

S. Gregório vae atravessar a da Azambuja e a de Óbidos que segue para Lisboa. Das 

Caldas ao Coto há duas estradas, havendo depois continuação para Salir de Matos e 
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Carvalhal. Da estrada de Lisboa ao Porto sae um ramal ao norte de Tornada que vai 

dar à estação do Bouro. Para a Foz do Arelho vae uma estrada, até ao mar, saindo 

dela um ramal para o Nadadoiro.” Gazeta das Caldas, N.º 86 de 11 de Setembro 

(1927:7) 

Também os melhoramentos do edifício termal e dos seus equipamentos, tanto de 

instalações, como técnicos, proporcionaram e garantiram o acolhimento não só de 

indivíduos que gratuitamente usufruíssem dos benefícios do termalismo, consignados 

no regulamento do Hospital Termal, como em simultâneo se recebiam individualidades 

que custeavam os seus tratamentos. A atribuição de um valor diferenciado a cada 

tratamento, garantia à instituição granjear verbas que ajudaram à sua auto-sustentação e 

ao mesmo tempo a manutenção da assistência social, como o caso dos “porcionistas”, 

figura termal herdada dos primeiros legados doados ao Hospital Termal, do lugar da 

Torre da freguesia rural de Salir de Matos e da assistência gratuita certificada por 

individualidades e instituições competentes como as paróquias, juntas de freguesia e 

câmaras ao certificarem, através de “Atestados de Pobreza”, a impossibilidade de o 

mesmo indivíduo não poder efectuar o pagamento do tratamento termal. 

Outros desenvolvimentos, surgiram também mais tarde com aplicação de 

políticas sociais, uma nova forma de assistência termal, o “termalismo social”, 

promovido pelo Estado de Providencia através de um organismo que garantia á 

população activa de trabalhadores e suas famílias usufruírem destes tratamentos a custo 

zero e subsidiados pelas então Caixas de Previdência e Abono de Família, que tinha 

como missão fazer a cobertura total das despesas com a saúde. Esta nova modalidade de 

assistência aplicada a todas as estâncias termais, provocou no caso das Caldas da Rainha 

a lotação/ocupação total da cidade. Tanto o hospital como hotéis, residenciais, pensões e 

casas particulares se tivessem lotado de gente. Com o incremento verificado a partir dos 

anos sessenta do séc. XX pelas então Caixas de Previdência com medidas protectoras na 

saúde aos seus associados, concretamente no que concerne aos tratamentos termais 

como o diz Olímpio Alves (1964), as curas termais passaram a representar um grande 

contributo económico em várias frentes “Actualmente, todos os segurados sociais a 

quem for reconhecida a necessidade de um tratamento termal têm o mesmo garantido.” 

Olímpio Alves (1964: 12) Esta afluência às termas e à cidade tornaram-se benéficos 

para as instituições locais por contribuírem melhorar e promover economias pessoais, 

regionais e locais. Esta cobertura de saúde termal alargada aos seus familiares do 

aquista, embora estes não precisassem de tratamentos termais, contribuiu para dois 
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factores. Primeiro porque ao acompanharem o aquista e serem saudáveis permitiu que 

as mesmas pessoas usufruíssem das infra-estruturas de que a cidade se encontrava 

equipada e desfrutassem na localidade dos equipamentos a oferecer e a consumir na 

região, ajudando e engrossando a procura local de produtos, aumentando 

consequentemente a procura de ofertas lúdicas, de diversão assim como turísticas. Em 

segundo lugar por permitir o aluguer de mais casas, quartos e outras instalações 

hoteleiras, contribuindo desta forma para que se aumentasse o parque habitacional 

residencial e se reformulassem equipamentos a nível urbano, de lazer e turístico. 

Olímpio Alves (1964) refere que “Da adopção do Termalismo Social nas nossas 

Estâncias Termais – ou, pelo menos, nas devidamente especializadas e apetrechadas – 

resultaria um apreciável aumento de frequência e de movimento, não só com os 

beneficiários das Caixas de Previdência, como também com as pessoas de família e 

amigos, que aproveitariam a sua companhia para fazerem tratamento ou ali passarem 

as férias (…) traria ainda vantagens de ordem económica e de valorização local para o 

comercio, para as explorações hortícolas, avícolas e outras.” Olímpio Alves (1964: 

7/8). 

Desta conjugação de assistência na forma de termalismo social, parece ter-se 

desenvolvido de forma acelerada uma assistência de saúde que resultou em 

massificação das estâncias termais, por todos os indivíduos que beneficiavam do 

sistema de saúde nacional à época quererem utilizar as regalias concedidas. Caldas da 

Rainha com tradição termal reconhecida, a nível nacional e internacional, vêem 

rapidamente a sua estância termal lotada e a cidade repleta de pessoas oriundas de várias 

localidades, ao que a este propósito, Olímpio Alves (1964), esclarece acerca destas 

mudanças que “São números de tal maneira expressivos que dispensam qualquer 

comentário. Basta apontar que os aquistas privados aumentaram 61%, de 1955 a 1962, 

e que os de carácter social aumentaram, em igual período de tempo, 84%.” (…) “A 

contribuição das curas termais – sempre facultativas – é inteiramente gratuita, quando 

seja possível evitar-se o retardamento da invalidez, ou atenuar-se ou reduzir-se, 

solicitando, em vez disso, uma contribuição para despesas, dado que a cura se destina 

somente a uma melhoria das condições de saúde da parte do segurado ou do 

reformado.” Olímpio Alves (1964: 18/19) Os tratamentos termais passam também a ser 

efectuados de duas modalidades consistindo estas na forma particular, para as pessoas 

que não usufruíam de segurança social, pagando todas as despesas inerentes ao 

tratamento e de forma gratuita para todos aqueles que fossem subsidiários das então 
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Caixas de Previdência. Sendo todos considerados termalistas e estando sujeitos a 

prescrição médica, orientados e acompanhados nas estâncias termais, por médicos com 

especialidade em hidrologia e por pessoal técnico especializado. Factores determinantes 

para que as estâncias termais tivessem garantidos os seus ganhos e a nível sectorial, 

empresarial de comércio se desenvolvessem economias diversificadas. 

O termalismo, parece assim ter assumido um papel significativo no 

desenvolvimento da economia local da cidade termal das Caldas da Rainha, e da 

estância termal, na medida em que o hospital começa então, devido ao aumento da 

procura dos banhos a ter necessidade de empregar mais pessoas na laboração dos seus 

serviços, sobretudo durante a época balnear como refere Olímpio Alves (1964) ”…bem 

como maiores períodos de emprego para o pessoal dos balneários, hotéis e restantes 

actividades...” Olímpio Alves (1964: 12) 

A estância termal, pela tradição que detinha e pela sua vocação assistencialista, 

desde a sua concepção, conhece então um novo período, a moda agora era outra, não só 

as elites as procuravam, mas também a classe operária fazendo jus ao fim a que tinha 

sido fundada, para o povo em geral, com uma diferença, a de que havia um organismo 

público a suportar e custear todas as despesas inerentes ao tratamento, facilitando o 

acesso ao aquista, como esclarece Costa e Silva (1970) “…o «termalismo social» tem 

sido, desde a sua fundação, um atributo tradicional e exclusivo do hospital Rainha D 

Leonor.” Costa e Silva (1970: 5) 

A partir desta época assistiu-se então a uma viragem de mentalidades e uma 

nova reformulação do conceito de termalismo, conceito alargado, que se fica a dever às 

políticas de saúde e às novas exigências e mudanças operadas no mundo do trabalho, da 

sua democratização e dos direitos que os trabalhadores adquiriram, de utilizar um 

período de descanso laboral, tempo livre, que se designa de férias e que Luís Baptista 

(2005) define como “…o tempo livre generalizado começa por ter implicações práticas 

na organização social na medida em que este predispõe psicológica e economicamente 

os indivíduos para participarem num consumo generalizado…” Luís Baptista (2005:50) 

Estas mudanças estruturais – politicas de saúde e trabalho – parecem ter 

contribuído para consolidar o termalismo assim como o bem-estar individual das 

práticas lúdicas e turismo. No âmbito das transformações operadas ao longo dos séculos 

a nível do termalismo no que concerne á saúde e ao bem-estar das populações no que 

respeita à acessibilidade aos tratamentos termais, por parte dos aquistas, deve-se 

considerar, que na hidrologia surgiram nos últimos anos, formas modernas e novas 
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técnicas que permitem diversificar os tratamentos hidrológicos, face às novas doenças 

emergentes como refere Costa e Silva (1970) “As águas minero-medicinais” são 

agentes terapêuticos muito valiosos mas extremamente complexos, além de tudo o mais 

porque eminentemente instáveis (…) tem de se abordada de vários ângulos. Aqui como 

para qualquer fármaco, o esclarecimento da acção resultará afinal dos estudos 

experimentais e clínicos que mutuamente se completam. (…) a investigação hidrológica 

por quanto possuímos um duche e elementos – base: o Hospital (…) a recuperação do 

doente deve ser a principal finalidade da assistência deste hospital…” Costa e Silva 

(1970:5) 

Neste contexto, entendem-se as novas formas de termalismo a que muitos 

termalistas e aquistas são sujeitos, conducentes a formas de bem-estar relativamente às 

estâncias balneares, através de reacções de contentamento, manifestado por uma 

vontade de regressar com periodicidade regular á instituição por a qual nutrem 

sentimentos afectivos relacionados com a manutenção da saúde do corpo. As condições 

de saúde física, dependem pois, da capacidade de oferta de tratamentos em quantidade e 

qualidade e da eficiência dos serviços termais, da sua acessibilidade e, ainda, das 

condições gerais de vida dos aquistas e que se reportam à alimentação, habitação, 

trabalho e meio ambiente. Constata-se que as pessoas que procuram uma cidade termal 

unicamente para obtenção de bem-estar, procuram estes espaços temporariamente e ou 

ciclicamente e muitas vezes alternando umas termas com outras, durante curtos espaços 

de tempo, ligando-se á cidade de forma lúdico atractiva e simbólica. 

Entenda-se aqui por lúdico o tempo de paragem de uma actividade profissional, 

que pode ser vista sob duas perspectivas. Pela procura na cidade de espaços de diversão 

ou culturais ou tão-somente a estadia na estância termal em que os tempos de lazer 

dentro da instituição se dividem por nada fazer, leitura, repousar na cadeira que não 

existe lá em casa, conversar com o /a colega do lado da sua vida ou assuntos vários 

como a experiência de ter estado noutra estância termal. Ou ainda, visitas culturais 

dentro da instituição, conhecendo a sua história, convivendo com o pessoal, e ainda a 

permanência no local de culto do edifício – a Igreja donde se vêm entrar e sair 

constantemente pessoas. Um outro local muito frequentado é o bar, por nestes locais 

existirem ementas económicas direccionadas aos frequentadores das termas. Podendo o 

mesmo se quiser permanecer todo o dia ou parcialmente no edifício sem que haja 

restrições. 
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Uma das actividades lúdicas das senhoras termalistas situa-se na exibição das 

suas habilidades, os trabalhos manuais que vão fazendo que tanto pode vender entre 

outros termalistas, como servem de lembrança para os familiares, a camisola ou casaco 

para o neto. 

Os espaços termais fig. 49, espaços Comunicantes de repouso e lazer pág.168 

que se identificam rapidamente como espaço de lazer, são normalmente os corredores 

onde os termalistas aguardam para a consulta, convivem, conversam, fazem amizades, 

ou a vez de se equiparem para o banho.  

 

Figura 48 Convivialidade 

 

Fotografia Margarida Rézio (2008) 

 

Fonte: Hospital Termal, Património do CHON 

 

A sala de repouso constitui também lugar, espaço social privilegiado, por ser 

utilizada tanto pelos familiares e acompanhantes como pelos aquistas e aí haver 

cruzamento de actividades e de conversas. Lugar onde o tempo se cruzam, o tempo de 

espera que aguarda a realização do tratamento, o simples tempo de repouso em silêncio 

ou o lugar de cruzar conversas.  

O acompanhamento de um familiar, desfrutando da ambiência privilegiada do 

sossego e do repouso de que aqueles espaços são dotados, podendo ler-se uma revista 

ou um livro com tranquilidade sem interferências. Ou simplesmente saborear o silêncio 

e inalar e absorver os ambientes emergentes húmidos. 
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Figura 49 Espaços Comunicantes de Repouso e Lazer 

 

 

 

 

Fotografias e composição de Margarida Rézio (2008) 

Fonte: Hospital Termal, Património do CHON 

 

Ainda no espaço termal em algumas termas se verifica haver a buvete em 

actividade e onde são prescritas doses diárias de água a ingerir, aí também se verifica a 

permanência não muito alongada de pessoas, mas ser um local privilegiado de convívio 

e lazer, conversando. Já antigamente, á cerca desta prática em alguns estabelecimentos 

termais se considerava importante esta parte lúdica e se davam conselhos aos doentes 

como conta Ferrari (1930) “… que o chá pode ser útil em certos casos para favorecer a 

eructação a seguir à ingestão da água sulfúrea, junto com um copo de leite e alguns 

biscoitos, dando-se a seguir um passeio ao ar livre.” Ferrari (1930:73) 

Estes espaços termais de turismo e lazer, tornam-se locais privilegiados de 

convívio e de integração social, por aqui as pessoas parecerem esquecer a sua condição 

social, ali são todos termalistas ou aquistas. O mesmo acontecendo na cidade, por se 

Entreajuda entre termalistas 

Espaços comunicantes polivalentes: Cerimónia, 

visita, repouso descanso/lazer, de passagem, espera, 

encontro, permanência, chegada e de partida 
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passarem a cumprimentar, e se identificarem por uma mesma actividade ignorando-se a 

sua origem, como se de uma grande intimidade no tempo se tratasse. 

Parece assim que o termalista ao criar o seu espaço, liga-o culturalmente á sua 

imagem num horizonte espácio temporal de conservação da sua vivência. O mesmo 

parece existir na cidade e aos espaços lúdicos a nível espacial e relacional ou seja na 

formação da relação que liga o indivíduo á cidade em função do seu projecto individual, 

história, práticas e interesses, cujo grau de pertença ao meio depende da interacção 

meio/homem, na procura de saúde e de bem-estar. Assim, espaço, politicas de saúde e a 

procura actual pelos velhos e novos espaços termais, parecem estar intimamente 

ligados, também ao uso de novos espaços de lazer como o spa, ou a prática do turismo, 

como tornarem-se em meios proporcionadores de bem – estar e de saúde. A utilização 

social que se faz dos espaços termais, leva-nos a pensar e a interpretar estes locais como 

espaços mediadores da vida quotidiana actual, pela forma como os seus utilizadores os 

procuram, por se efectuarem por curtos intervalos de tempo. 

Claudino Ferreira (1994), refere-se a este entrecortar de tempo como 

afastamento simbólico, no dizer dele, “Em muitas experiências turísticas e lúdicas, o 

afastamento simbólico ao quotidiano conduz, mais do que à suspensão, à inversão dos 

códigos normativos e à desconexão dos princípios estruturadores da normalidade 

social.” Claudino Ferreira (1994:42) O autor continua, referindo-se ao lazer e citando 

Norberto Elias, afirmando, “…que o lazer constitui uma esfera relacional delimitada e 

regida pelas normas sociais que regulam, em cada sociedade, a procura do prazer. Se o 

lazer é uma esfera privilegiada da realização hedonística e da procura do prazer 

individual e egocêntrico, a obtenção desse prazer é socialmente regulada, como o é a 

permissividade socialmente aceite no que se refere aos comportamentos lúdicos.” 

Claudino Ferreira (1994:42) Também Foster, citado por Antunes (1997) refere-se a 

estes períodos de tempo de ausência ao trabalho dizendo que os divide em dois grupos, 

as pessoas que gozam férias e ocupam este tempo tanto dentro como fora do país e as 

que fazem unicamente termas “Em primeiro lugar estas pessoas mais conservadoras 

que são menos propensas a correrem riscos e a minimizá-los, escolhendo todos os anos 

a mesma estâncias ou o mesmo país. O segundo grupo designado por 

experimentalistas, são mais aventureiros e estão preparados para experimentar algo 

novo, se tiverem posses para isso e se lhes for bem apresentado, sobretudo se satisfazer 

um interesse novo. Muitos não gostam de ir para o mesmo lugar ou país todos os anos. 

Estão desejosos por aceitar desafios razoáveis se oferecerem experiências novas e 



170 
 

excitantes em relação à paisagem, á cultura local, ao clima, ao povo, etc. Estes dois 

grupos podem ser subdivididos por factores socioeconómicos como a idade, o 

rendimento, a posição social e profissional, etc.” Antunes (1997:27) 

Sampaio Faria (2002), consciente da importância do equilíbrio integral do 

indivíduo, refere o aspecto da manutenção da saúde como factor fundamental de 

equilíbrio das populações em geral, alertando ainda “…em saúde pública (…) sobre a 

saúde e o seu papel fundamental no desenvolvimento sustentado do bem-estar nas 

nossas sociedades, constitui um imperativo e necessidades inadiáveis.” Sampaio Faria 

(2002:10) Outro autor, especialista em saúde pública, Henrique Pinto (2002) quanto às 

vivências sociais urbanas do ponto de vista da saúde mental e do bem-estar das pessoas 

em meio urbano, quanto às formas como se estruturam e interligam poderes e se 

enquadram responsabilidades que será importante atender-se às mudanças urbanas 

operadas, e diz assim “As representações sociais da polis sedimentaram, tombam as 

adversidades, produzindo-se uma era de Qualidade de Vida e de Bem-Estar alargado, 

realidades sócio económicas que imbricam com sentimentos de pertença, de 

identidade.” Henrique Pinto (2002:11) Citando Sampaio Faria, o mesmo autor chama á 

atenção para os problemas inerentes de políticas de intervenção do ordenamento do 

território, urbanísticas, habitação e de alojamento face á qualidade, uso, exploração e 

organização do ambiente como factores ou não de qualidade. Também Henrique Pinto 

(2002) refere-se “A saúde (…) “ como um potencial e um recurso individual que urge 

proteger e promover”, tem na área do urbanismo uma importância acrescida “se 

levarmos em consideração o papel e a capacidade que vai caber a cada indivíduo no 

sentido de assumir-se plenamente como um ser livre, responsável, e capaz de tomar 

decisões e de fazer escolhas, num contexto orgânico e social que tudo faz para o 

influenciar como objecto mecânico, que responde automaticamente a estímulos ou é 

condicionado pelos que lhe chegam de fora”. (…). Quando se dá o cruzamento do 

gradiente de perturbações mentais com a explosão urbanística, tem havido 

comunicações de que a residência em áreas urbanas em economias de mercado 

desenvolvidas está associada a uma prevalência maior de perturbações neuróticas no 

adulto.” Henrique Pinto (2002:20) 

Assim, na linha de pensamento destes autores deve-se pensar, território, 

espacialização e urbanização numa interligação estreita com a vivência social, por estes 

factores serem determinantes para a vida e saúde das pessoas, a forma como se 

constroem e estruturam os meios urbanos por entender que a diferentes relações sociais 
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equivalem combinações espaço temporais diferentes capazes de influenciar a saúde dos 

indivíduos, mantendo-os saudáveis ou adquirindo doenças nervosas, psiquiátricas ou 

stress emocional ou físico. 

O mesmo autor acentua ainda em termos de questões urbanas a atenção a ter 

quanto á escolha dos lugares de residência, por os mesmos implicarem factores como, 

sentimentos, relações interpessoais e de vizinhança, actividades solidárias bem como 

vinculação local e de sociabilidade inter pessoal. E citando Gama e Boaventura Santos, 

esclarece, “Por último, como resultante das características deste tipo de 

territorialidade, em que impera a vinculação local do acesso ao emprego, á habitação e 

outros bens, há uma dimensão da sociedade providencia, que faz do território local 

uma componente importante dessa mesma sociedade providencia, mediante a 

consideração de três características principais do espaço: suporte, recurso e 

mediador” Henrique Pinto (2002:22) 

A qualidade do meio urbano, habitação, trabalho e saúde parecem também estar 

intimamente ligadas no concernente á qualidade de vida das pessoas e à forma como se 

faz a expansão urbana por as mesmas projectarem nos indivíduos sentimentos e 

aspirações de satisfazer as suas necessidades, físicas emocionais, económicas e mesmo 

culturais, por se pensar qualidade e satisfação em termos de adequação de qualidade às 

exigências individuais. O que nos leva a pensar, através do cruzamento do pensamento 

destes autores, é a de que existem factores que podem condicionar ou potenciar o bem-

estar das populações. E que a qualidade de vida, o turismo e o lazer dependem da 

interdependência entre o termalismo e a cidade no seu conjunto urbanístico, como 

resultado da sua intima ligação. Assim como, para que o indivíduo e a sociedade se 

mantenham em equilíbrio, os tempos de rotura com o trabalho e o quotidiano, tornam-se 

imperiosos para a manutenção da saúde individual e colectiva das populações. ▄ 

 

 

3.6.1 Espaços Termais e Espaços de Lazer 

 

Os múltiplos espaços termais internos da Estância Termal, cruzam-se entre 

espaços de estadia, em quarto particular ou em enfermaria, tratamento, práticas, hábitos, 

técnicas, repouso, cultura, convívio, lazer, entre espaços de entrada e de saída, figura 50. 

 

 



172 
 

Figura 50 Espaço Comunicante que Estabelece Ligação entre Salas de Tratamento 

 

Fotografia de Margarida Rézio (2010) 

 

Fonte: Hospital Termal, Património do CHON 

 

O espaço social de lazer, entendido como “passeio” dentro do próprio Hospital 

Termal, esteve sempre presente como forma de complemento do tratamento. Tendo 

emergido a ideia e evoluído para práticas transponíveis de espaços internos para os 

espaços externos da estância termal, fig. 51 levando os decisores políticos a 

debruçarem-se acerca dos benefícios desta prática, que socialmente seria encarada como 

lazer como se pode ler “…sobre o regulamento do hospital das Caldas, asseguro a s. 

Ex.ª que vou mandar examinar os regulamentos e fazer com que os doentes sáiam a 

tomar ar…” Sessão de 30 de Março de 1859, pág.1933, www.parlamento.pt 

 

Figura 51 Cruzamento de espaços: estadia, tratamento, cultura e lazer 

                             

Fotografias e composição de Margarida Rézio (2010) 

 

Fonte: Hospital Termal e Museu do Hospital e das Caldas, Património do CHON 

 

João Teixeira Lopes (1997:53) considera também que “…uma reflexão sobre o papel 

do espaço e do tempo na actividade humana em muito contribuiria para uma melhor 

compreensão dos processos de produção e reprodução das sociedades e dos agentes 

nelas implicados.” 

Cadeirinha: 

Transporte e 

lazer entre 

hospital e 

residência 
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Os lazeres fig. 52 e 53 da pág.174 e as diversas formas de os praticar são aqui 

entendidos como transferências culturais e reestruturações em função dos valores de 

cada indivíduo que induziram a modificações dentro e fora do estabelecimento termal. 

 

Figura 52 Lazer em Espaço Termal Interno 

 

 As conversas de amigas 

 Convívio termal 

 

 

 

 

 

 

 Espaços: 

  Coabitação e de lazer; 

 Reencontro, tratamento; 

 Descanso e repouso. 

 Fotografias de Margarida Rézio (2007) 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

Lazer: Termalista em regime interno 

“quarto particular”, observando 

paisagem e movimento do dia 15 de 

Maio de 2008. Entrevista informal 

Redes de amizades, 

tratamento convívio, leitura e 

repouso na sala de repouso 

da entrada principal da 

Estancia Termal 
 No mesmo espaço, uma 

termalista/aquista repousa 

dormitando após o tratamento, 

enquanto uma acompanhante 

que aguarda o familiar vai 

fazendo crochet. 

 

 Espaços internos de expressão 

de identidade cultural termal. 

 

 Formas particulares individuais 

e ou colectivas da sociedade 

termal. 
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Figura 53 Lazer em Espaços Termais Externos: Mata e Parque da Estância Termal 

 

 

 

 

Fotografias de Margarida Rézio (2008) 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON e do próprio 

 

 

 

 

 

LAZER 
 

LAZER 

“A modernização lúdica dos territórios, ou, se quisermos, a sua 

ludificação, corresponde a uma nova dinâmica nos usos do espaço 

humanizado, que amplia e diversifica a lógica de apropriação resultante 

dos históricos processos de urbanização. Do ponto de vista prático 

designamos por territórios lúdicos os lugares/cenários edificados de raiz 

para serem usados como espaços de entretenimento e de consumo 

programado.” Luís Baptista (2005:302), In “Cidade Lúdica Cidade 

Residencial”, Fórum Sociológico 
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(Continuação) 

 

   

 

 

 Fotografias de Margarida Rézio (2007/2010) 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

“…a concepção de territórios lúdicos permite 

clarificar de que modo o espaço físico das 

sociedades contemporâneas é atravessado por 

uma dinâmica específica de usufruto lúdico.” 

Luís Baptista (2005:47), In “Cidade Lúdica 

Cidade Residencial”, Fórum Sociológico 

“Uma variedade de experiencias sociais face ao uso 

dos tempos livres…” Luís Baptista (2005:48), In 
“Cidade Lúdica Cidade Residencial”, Fórum 

Sociológico 

“É nesta encruzilhada que as identidades locais ficam 

enredadas.” Luís Baptista (2005:302), In “Cidade 

Lúdica Cidade Residencial”, Fórum Sociológico 

“Os tempos disponíveis, libertados dos tempos de 

trabalho…” Luís Baptista (2005:48), In “Cidade 

Lúdica Cidade Residencial”, Fórum Sociológico 

Parque, Jardim, Lago, Céu de Vidro, Hospital, Igreja e Museu 
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3.6.2 A Interacção Social entre a Instituição, os Termalistas/Aquistas e os  

Locais 

 

As relações sociais que se estabelecem no Hospital Termal Rainha D. Leonor – a 

estância termal das Caldas da Rainha – enquanto entidade prestadora de cuidados de 

saúde pela hidrologia, ou seja as pessoas que têm procurado e continuam a procurar as 

termas e a cidade das Caldas da Rainha, parecem apresentar-se de forma muito 

diversificada. Se atendermos ao modo, como os vários indivíduos se apropriam dos 

diversos espaços disponíveis para residir, trabalhar, estudar, tratar-se, passear ou 

repousar, assim podemos compreender as interacções sociais institucionais, entre as 

pessoas e locais termais. Diversas formas de relações e interacções que se estabelecem 

no território termal, tanto interno, como externamente, á instituição termal na cidade 

como nos conta uma visitante estrangeira “…quando me apercebi da visita, já estavam 

de saída e como disse só me juntei ao grupo na igreja que é lindíssima. Mas eu me 

emocionei no museu (…). A cidade me apaixona. Toda a cidade é histórica, pena que as 

pessoas não preservem mais. Sabe eu moro na Rua Miguel Bombarda e lá eu verifico à 

noite os jovens sempre passam e partem tudo é uma pena, porque Caldas é uma cidade 

viva (…) porque Caldas tem charme, é uma cidade diferente, porque tem tudo, história, 

campo, praias, está perto de Lisboa o que é óptimo, tem as termas. Mas o que eu mais 

adoro é o clima, gosto muito deste clima”. Visitante Brasileira radicada nas Caldas da 

Rainha, entrevista informal 

A esta ocupação dos espaços termais, tanto internos como externos a uma 

estância termal, Claudino Ferreira (1994) intitula-a, de “ «Sociografia dos termalistas» 

e subdivide-a em três grupos: Os aquistas itinerantes e respectivos acompanhantes, os 

aquistas não itinerantes e os veraneantes. Por se distinguirem uns dos outros enquanto 

residentes temporários locatáriamente ou na área termal de tratamento enquanto 

figuras da vida balnear.” Claudino Ferreira (1994:161) 

A estes grupos, nas Caldas da Rainha incluiremos mais um grupo, o dos turistas, 

figuras sociais que identificamos como indivíduos que se deslocam á cidade termal por 

determinado período de tempo – onde fazem as suas férias – alojam-se em hotéis, casas 

particulares, visitam não só a cidade mas também a região do Oeste. Este grupo de 

pessoas trás mais-valias à cidade ao trazerem práticas sociais distintas das práticas dos 

autóctones. Estes turistas dão uma nova dinâmica ao comercio local ao adquirem 

produtos regionais, deambularem de local em local pela cidade, fazendo compras. A 
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nível cultural ocupam o seu tempo livre visitando os museus locais. As práticas lúdicas 

são variadas podendo fazerem praia nas localidades limítrofes como a Foz do Arelho, 

São Martinho do Porto ou a Nazaré. Têm ainda como opção a possibilidade de passar 

um dia ao ar livre num pinhal, ou à beira dum curso de água, como por exemplo a 

Lagoa de Óbidos. Algumas das actividades que podem praticar ao ar livre, vão desde a 

pesca, ao descanso, pequenas caminhadas, comer os farnéis previamente 

confeccionados em casa, assim como confeccionar petiscos como se constata nas, 

figuras 54 e 55, por constituir um factor de bem-estar e lazer. 

 

Figuras 54 e 55 Um almoço ao ar livre e de pesca na Barragem de Óbidos - Gracieira 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias e montagem de Margarida Rézio (2009) 

Fonte: Do próprio 

 

Dividem este período de tempo, com a frequência do Hospital Termal Rainha D. 

Leonor, ao qual dedicam a última semana de férias, interpretando este tempo como que 

um refazer do cansaço já não do ano de trabalho mas sim do tempo gasto nos lazeres e 

no tempo de descanso, entendendo-o como apropriação máxima do tempo e de 

recomposição física integral que os dispõe para uma nova jornada de trabalho, como se 

identifica através de uma entrevistada que refere “Normalmente dedico uma semana 

das minhas férias às termas, faço primeiro a praia e proveito para conhecer vou ao 

cinema, olhe passeio e depois é que faço as termas. Sinto-me melhor, até parece que 

estive mais tempo de férias…” Termalista em tratamento, alojada no (Internacional 

Hotel das Caldas da Rainha) Entrevista Informal. Outro visitante estrangeiro conta que a  

“Cidade muito boa, eu já for Algarve, Lisboa, gosto mais das Caldas. Cidade bonita, as 

pessoas, cidade não há pressa.” Elder Bass, visitante Americano de Las Vegas, 

Entrevista informal 
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Associam-se a estes grupos sociais diversificados, de proveniência externa 

constituídas pelo grupo de termalistas/aquistas, outros que são frequentadores do espaço 

termal, clientes de diversas consultas, utentes dos tratamentos fisioterapicos e ou 

acompanhantes diversos, maqueiros, bombeiros, vigilantes/seguranças ou visitantes. 

Públicos diversos que se estruturam e relacionam, segundo Bourdieu (1979:79) “um 

estilo de vida, reproduzindo-se”, em grupos frequentadores, em diversas áreas 

institucionais, determinando a forma de funcionamento da instituição. Uma moradora 

da cidade conta-nos como veio residir para as Caldas da Rainha afirmando que “O meu 

pai era maqueiro no Hospital Termal Rainha D. Leonor, durante a época termal e 

quando fechava, durante o tempo que não havia termas, fazia de guarda ao jardim. 

Viemos viver para as Caldas…” Madalena Silva, entrevista informal 

Aspectos sociais de uma cultura termal que se reflecte colectivamente através 

destes indivíduos no espaço externo ao edifício termal, que passa também pela 

mediação das diversas instituições e organismos que apoiam socialmente estes diversos 

frequentadores do hospital termal no espaço urbano da cidade. Grupos que se articulam 

socialmente, constroem sociabilidades próprias e interagem com as diversas classes 

sociais urbanas locais, dos quais se destacam os aquistas, por serem aqueles - o grupo 

social – que se identificam simbolicamente com o Hospital Termal Rainha D. Leonor, 

por de alguma forma exteriorizarem traços que os identificam enquanto termalistas e 

residentes temporários. Um técnico de termalismo conta acerca da sua experiencia 

profissional que “As pessoas evitam os meses frios, o tempo frio, os que vêm na época 

baixa aproveitam os preços que são outros, um pouco mais baixos. (…) Outros 

aproveitam, vêm de férias, fazem primeiro a praia e depois no fim fazem as termas e 

vão para as suas terras.”, Técnico de Termalismo, entrevista informal 

Neste sentido dando-se atenção ao campo das relações sociais locais, tendo em 

conta algumas das especificidades da sociedade termal torna-se importante a análise do 

cruzamento destes três factores: Instituição, os termalistas/aquistas e os locais, por 

parecer existir um elo estruturante que liga serviços com consumidores e as 

oportunidades de vida que se articulam relacionalmente com as práticas termais e a 

acção colectiva dos actores sociais envolvidos através de mediações e redes sociais 

institucionais, de amizade ou familiares. Um outro técnico de termalismo refere que 

“…a maior parte dos aquistas são idosos e depois coitados ficam para aí sem fazer 

nada e sem se distraírem. (…) Os internados, têm horários a cumprir é a diferença, 

porque em questão de tratamentos é a mesma coisa. Nós, é que registamos na nossa 
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estatística que é aquista de quarto particular.” Técnico de Termalismo, entrevista 

informal 

Á luz de múltiplas trajectórias dos aquistas percebem-se as articulações entre 

estes e os locais e os efeitos das suas presenças e das relações que estabelecem. A 

distribuição dos diversos grupos de forma diferencial de acordo com os recursos 

disponíveis de cada indivíduo configura cenários espaciais locais capazes de 

temporariamente estruturarem um determinado lugar, através de determinadas 

conjugações condicionantes por resultarem de uma localização temporariamente 

ocupada. Acerca da estruturação do espaço Fernando Costa esclarece que “As termas 

acarretam outro tipo de actividades (…) adjacentes e no princípio do século XIX a 

cidade já era uma cidade termal.” Fernando Costa, Presidente da Câmara Municipal 

das Caldas da Rainha, entrevista informal 

Estas diferentes actividades, inerentes aos diversificados públicos, são aqui 

identificadas por um termalista ao contar-nos que “Quando vim à quarenta (40) anos 

enchia-se a praça de burros carregados de hortaliças e frutas, ainda me lembro de 

haver outra praça (Praça 5 de Outubro) onde vendiam animais, galinhas, coelhos, 

misturada com o peixe, não sei como se chama, mas já me disseram que essa acabou. 

Está tudo a mudar, agora só há carros e é outro asseio, a cidade não tem 

comparação.” Termalista em Quarto Particular na Estância Termal, entrevista informal 

Trata-se aqui de relações sociais que se estabelecem temporariamente numa 

tríade entre o espaço, as pessoas e as instituições. Um termalista e ou aquista durante o 

período de tratamento, exerce uma prática termal, onde claramente interfere e se 

enquadra numa dada localização onde adquire uma consciência individual que 

permeiam as localizações colectivas de uma estrutura institucional. Ele próprio interfere 

e é receptor de interferências que circulam tanto na sociedade local interna da 

instituição termal como externa. Também uma antiga funcionária “contadora” do 

Hospital Termal conta-nos, “Eu nasci e vivia em Lisboa, vinha passar temporadas às 

Caldas com a família, os meus avós. Não se passeava como a facilidade de agora e 

deslocávamo-nos de charrete, passeávamos até á Foz do Arelho, a minha família era 

amiga do Grandela, (figura notável) está ali a ver aqueles quadros foram pintados e 

oferecidos pelo Grandela aos meus pais, ele pintava muito bem e frequentávamos a 

casa uns dos outros.” Helena Caldas Pereira, entrevista 
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As formações destes grupos, apoiam-se em alianças de redes de amizades 

temporárias ou de outras modalidades, familiares ou individuais dando lugar ou 

resultando num modelo individual de sujeito, que deambula e percorre sozinho a cidade 

e os mais diversos locais como o Céu de Vidro, antigo casino com a sacola do 

tratamento na mão ou ao ombro, fig. 56/57, elemento que o identifica e caracteriza. 

 

Figura 56 Céu de Vidro: Antigo Casino (inserido no Parque D. Carlos I) 

  

Fotografia de Margarida Rézio (2009) 

Fonte: Do próprio 

 

“Reabriu em 25 Abril 2009, ali fazem-se diversificadas actividades como 

exposições, várias, concertos ou conferências.” Coordenadora do Museu do 

Hospital e das Caldas, entrevista informal 

 

Figura 57 Áreas de lazer: Exposição no “Céu de Vidro” com termalistas a atravessar do 

Jardim para o Hospital Termal 

  

Fotografia de Margarida Rézio (2010) 

Fonte: Do próprio 

Numa das várias actividades 

lúdicas, promovidas 

conjuntamente com associações 

locais e o Museu do Hospital e das 

Caldas “Guineenses Sabores e 

Etnografia” aberta à população em 

geral. Através da fotografia torna-

se possível observar a passagem 

de um casal de termalistas com o 

saco característico das termas 

numa das mãos. Espaço que 

permite visualizar-se e tem como 

pano de fundo o Hospital Termal e 

que outrora correspondia ao 

edifício do antigo casino. 
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A existência de uma figura termal – o termalista e ou aquista – traduz 

simbolicamente a actividade e o funcionamento activo da instituição e da importância 

da laboração que na estância termal das Caldas da Rainha decorre anualmente, 

exceptuando alguns períodos forçados de encerramento que constituem sempre motivo 

de grande preocupação global local. O que deixa transparecer a preocupação colectiva 

da população caldense e da importância que tem para os autóctones a abertura e o 

funcionamento integral anual da instituição. 

Este factor da laboração integral do hospital termal corresponde á correlação 

entre a estrutura termal e a distribuição dos termalistas/aquistas pelos diversos 

tratamentos a aplicar, dos locais a frequentar e a percorrer, da distribuição dos aquistas 

pela cidade, locais e habitações e ainda dos valores obtidos dos rendimentos derivados 

da sua permanência na cidade, que se ligam com o turismo – locais a frequentar e a 

consumir, estadia, da temporada termal e ainda com os lazeres, como explica Vermell e 

Busquets (1878) “Este senhor offerecia raminhos de flores a vários assistentes a esta 

linda cerimónia, na qual e recorridos todos os departamentos que respiram aceio 

immelhorável, se declara inaugurada a benefica e tão anciada estação dos banhos 

n’este Hospital. Em seguida na sala do Club há baile público, divertimento de que 

aproveita muita gente, e com mais distinção pela noite, que torna a repetir-se, e este é 

chamado» baile da casa» …”Vermell e Busquets (1878:29) 

A instituição termal - Hospital Termal Rainha D. Leonor - tem como função a 

agregação de pessoas, os termalistas/aquistas, que redistribui internamente conforme as 

necessidades e interesses de cada aquista. Ao mesmo tempo fornece serviços, espaços 

de repouso e lazer, compostos por amplas salas, programas culturais e sociais, visitas, 

promovendo a integração social local ao facilitar ao aquista a participação com a 

restante população urbana, utilizando e fornecendo senhas de refeições nos 

estabelecimentos locais e á escolha do aquista, como refere Coordenadora do Museu do 

Hospital “Há um programa específico direccionado aos aquistas “Guia da Aquista” 

que publicita o Hospital Termal, o Museu do Hospital e das Caldas, Parque D. Carlos 

I, Igreja Nossa Senhora do Pópulo, museus locais, Região do Oeste (Óbidos, Peniche - 

Berlengas, Foz do Arelho, Alcobaça, Nazaré e São Martinho do Porto) e os transportes 

locais (Rodoviária do Tejo SA, CP – Caminhos de Ferro Portugueses e o Toma - 

Transporte Municipal) e se faz acompanhar de um mapa de identificação local, que 

permite ao aquista com comodidade deslocar-se no perímetro urbano da cidade. 

Acompanha este guia um bilhete de ingresso ao Museu do Hospital e da cidade e ao 
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Hospital Termal com visita guiada gratuita. As visitas à Região Oeste variam 

anualmente. No museu, além da exposição permanente desenvolvem-se ateliês vários, 

como os bordados das Caldas para os aquistas participarem.” Coordenadora do Museu 

do Hospital e das Caldas, entrevista informal 

O espaço termal caracteriza-se assim pela existência, de uma configuração bem 

determinada sócio institucional no seu interior e bem delimitada onde se fazem e 

mantém trocas espaciais num contexto socioenvolvente. Espaço de transição, com 

capacidade de concentrar públicos diversificados, com saúde e ego forte e ou 

fragilizados na sua individualidade. A realidade nos espaços termais centra-se também 

nos seus públicos efectivos, na diversificada área social, os funcionários que ocupam 

lugares distintos e funções diversificadas na área do trabalho, que laboram entre equipas 

multidisciplinares. “Para ser unidade capaz de posição harmónica que se exige e 

reputa indispensável no conjunto hospitalar do país, deve funcionar como um serviço, 

embora, como é evidente, com divisão de trabalho, para não haver dispersão e manter 

a actividade com rumo uniforme e colaborante.” Costa e Silva, Relatório anual 

(1970:4) Um outro funcionário esclarece: “Sim havia muita gente, mas depois como 

deitaram abaixo as enfermarias do segundo andar, fizeram requalificação das 

instalações naquele piso, as pessoas diminuíram porque deixou de estar lá tanta gente 

internada. As pessoas que não podiam pagar ficavam lá e era muita gente, estava 

sempre tudo cheio, depois passou a ser diferente.” Henrique Tomás, antigo funcionário, 

entrevista 

Estes múltiplos públicos – funcionários, termalistas e utentes no espaço termal - 

distintos num mesmo espaço interagem disciplinarmente com os clientes, visitantes 

termalistas e aquistas. Sendo estes últimos – termalistas e aquistas – também entre si 

diversificados, os que procuram os tratamentos termais, ou conjugados com tratamentos 

de fisioterapia. Estes tratamentos, efectuados através da água termal, ou não, são 

habitualmente aplicados por profissionais com qualificação e especialização própria, os 

técnicos de balneoterapia e ou fisioterapia acerca da “… Crenoterapia como tratamento 

complementar de doenças susceptíveis de benefício, dentro das indicações gerais da 

água termal das Caldas da Rainha. A posição do hospital termal é, uma unidade de 

tratamento em ligação com serviços de outros hospitais. (…) A crenoterapia pelas 

águas sulfurosas exerce-se como uma acção complexa sobre o doente. Age localmente e 

a distancias. Quer seja usada em banhos, inalações ou bebida, quer em duches ou 

irrigações, a sua actividade é geral.” Costa e Silva, Relatório anual (1970:4) 
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Uma técnica de fisioterapia, esclarece também: “É muito importante a combinação dos 

tratamentos termais com a fisioterapia, a reabilitação é mais rápida. A água, o calor da 

água e as suas propriedades ajudam à recuperação. Acho muito conveniente a 

conjugação das duas técnicas. Tenho pena que a piscina tivesse fechado, era um bom 

meio de trabalho, tanto para nós como para os doentes. (…) A água termal é um bom 

coadjuvante do tratamento, que é rentabilizado e reforçado com a fisioterapia.” 

Técnica Fisioterapeuta, Entrevista informal 

Todos estes públicos diversificados e múltiplos, concentrados num mesmo 

espaço, se misturam e diversificam no espaço interior e exterior ao espaço termal, o 

espaço urbano das cidades termais. Públicos que pelo hábito ou pelo gosto ou ainda pela 

novidade tentam e experimentam outras ou novas experiências urbanas próprias da 

localidade onde se encontram, pelo “desejo de experiências permanentemente 

renovadas” Carlos Fortuna (1997:126) 

Estes movimentos sociais cíclicos e temporários, parecem produzir crescimento 

e aumentos demográficos nas cidades termais, por força da sua permanência, ainda e 

embora que temporária. Populações, que vão em busca de melhores condições de saúde, 

seja física, mental ou na procura de aumento de qualidade de vida, pelo uso fruto do 

prazer e do bem-estar, dos locais que podem frequentar e dos produtos de qualidade que 

podem adquirir como nos conta uma vendedeira da Praça da Fruta “Antigamente, então 

não me lembro! A gente pedia um preço aos fregueses e eles davam outro, regateavam 

tudo, ainda aparece um ou outro a fazer isso. A vida está cara, agora compram menos. 

Antes a praça estava cheia de gente, vendia-se e compravam muito sobretudo as 

pessoas que estavam hospedadas nos quartos, compravam todos os dias. Não havia 

frigoríficos, as pessoas vinham todos os dias à praça, primeiramente aquelas que se 

hospedavam perto do hospital, ali para trás para o Largo, agora não sei como chama-

se (refere-se ao Largo João Deus). Também vinha muita gente de Lisboa e de fora 

comprar. Agora vão aos supermercados, mas também lhe digo a fruta é pior que a 

nossa, a nossa é melhor, alguns fregueses dizem isso.” Termalista, vendedeira de fruta 

na praça das Caldas da Rainha, entrevista informal 

Aliados a estes movimentos, também os processos institucionais termais, 

formais ou informais, tornam-se motores geradores de mudança na interacção com 

outros tantos processos institucionais urbanos, capazes conjuntamente de modificarem a 

paisagem urbana através de programas e de equipamentos urbanos qualificados, “…, 
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pelos quais se operam uma afectação do espaço a certos usos e uma consignação de 

certos grupos sociais a certos sectores do espaço são, com efeito, novos pela sua 

amplitude e pela importância dos seus efeitos. Eles conduzem a uma nova qualificação 

social do espaço.” Luís Baptista (1999:9) 

Uma questão sócio urbana que se complexifica, pela partilha do poder do uso do 

espaço, pela enorme variedade de determinados grupos populacionais de passagem que 

usam um mesmo espaço urbano, o modelam, criam ou recriam novos espaços, como se 

constata através da entrevista de um visitante que afirma “Nunca fiz tratamentos 

termais vim saber o que fazem aqui e que tratamentos Têm. Vim só visitar (…) meu 

marido já fez aqui termas, ele é de Rio Maior (…) ele me conta como é (…). A família 

do meu marido, sempre fala muito do hospital dos banhos (…) meus vizinhos sempre 

me diz. Precisa ir ver. Da sua história eu não sei, mas quero muito saber, por isso vim 

cá hoje.” Visitante Brasileira radicada nas Caldas da Rainha, entrevista informal 

Também um termalista reconhece que, “Toda a gente é boa, tratam-me muito 

bem. Gosto muito de cá vir. A cidade está muito grande, eu vejo quando vou de carro e 

agora temos a vantagem de haver auto-estrada, chega-se num instante à minha terra. 

No princípio de pra cá vir a viagem era longa demorava horas, agora não, é rápido. 

Quando vimos há sempre lojas novas, mas aqui ao pé do hospital é sempre a mesma. 

No hospital é muito asseio até ralham se poupamos na roupa, têm tudo para a gente se 

servir. A gente gosta do asseio e aqui não há nada que se diga.” Termalista de 

Coimbra. Entrevista informal 

Nesta perspectiva de análise, o crescimento das cidades termais, apresenta-se 

com um processo criador de espaços geradores de estados de espírito e de emoções 

capazes de condicionarem o estado de saúde das pessoas que as habita e ou procuram 

para os seus tratamentos e lazeres, uma vez que a cidade termal parece apresentar duas 

componentes, por um lado a da vivência do quotidiano e por outro lado serem 

procuradas temporariamente para obter bem-estar como refere um termalista “Estou a 

fazer para já banhos nas tinas no primeiro andar, e já venho aos mais anos. Estou 

quase a acabar este tratamento. (…) Bem nós somos um grupo grande. É uma 

associação, um grupo internacional. Pessoas de vários países de expressão inglesa que 

residem em Portugal. Este grupo de 40 pessoas reside aqui nas proximidades das 

Caldas da Rainha: Nadadouro, Bombarral, São Gregório, Alcobaça, Nazaré, não sei se 

me esqueço de alguma localidade, mas também não estão aqui todos. Uma destas 

sócias que hoje nos acompanha na visita é Belga e possui no seu país uma empresa de 
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turismo de elite, era dona de um castelo. Quando soube que eu fazia aqui termas, 

pediu-me para fazer uma visita e eu então lembrei-me de mandar e-mail para todos a 

convidá-los e foi assim que apareceu este grupo todo. Alguns querem também vir fazer 

termas.” Termalista e visitante do Hospital Termal, entrevista informal 

As pessoas que procuram uma cidade termal unicamente para obtenção de bem-

estar, procuram estes espaços temporariamente e ou ciclicamente e muitas vezes 

alternando umas termas com outras, durante curtos espaços de tempo, ligando-se às 

cidades por onde permanecem temporariamente de forma atractiva, afectiva e simbólica. 

Os utilizadores temporários destas cidades parecem não se envolver directamente na 

vida urbana da cidade, ao não utilizarem todos os seus serviços, mas tão-somente 

confinarem-se á área dos seus interesses. Este tipo de utilização da cidade, parece 

orientar as mudanças na área termal com sentido tendencial a criar espaços para uma 

base social mista, em que seja possível a coabitação de vários públicos aquistas, turistas, 

visitantes e autóctones. 

Contudo, Carling citado por Henrique Pinto (2002), acerca da integração social 

defende que “Todas as pessoas pertencem à comunidade, para além de quaisquer 

diferenças entre si.” Henrique Pinto (2002:34), Em conformidade com este 

pensamento, tratando-se do crescimento e renovação das cidades, tendo por base as suas 

potencialidades e funcionalidade torna-se importante também reflectir sobre a cidade do 

ponto de vista termal, na medida em que o quotidiano da cidade termal é interrompido 

pela permanência e participação temporariamente do termalista/aquista. E pelas redes de 

sociabilidades que se desenvolvem como também reconhece Claudino Ferreira (1994), 

ao esclarecer que, “Nas termas procura-se a cura ou alívio de uma doença, a 

reconstituição cíclica do bem-estar físico ou psíquico, a fruição de um ambiente social 

e paisagístico repousante e tranquilizante, o reencontro com redes de sociabilidade 

provisórias, o consumo de serviços de natureza turística e lúdica. Neste conjunto de 

actividades, os frequentadores das termas projectam um determinado estilo de vida, 

(re) constroem identidades, satisfazem necessidades específicas.” Claudino Ferreira 

(1994:46) 
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Figura 58 Áreas de lazer: café esplanada; Jardim; Museu, nas Caldas da Rainha 

 

 

 

 

 

 

  

 

Praia Salir Porto 

Passeio pedestre Caldas de Chaves 

Fotografias de Margarida Rézio (2007/2010) 

Fonte: Do próprio 

 

Estes utilizadores temporários das cidades termais, procuram participar na vida 

cultural, integrando-se em visitas de estudo, passeios pedestres, programas culturais, 

onde se incluem as visitas aos museus a ida ao cinema ou tão só a esplanada de um café, 

o passeio pelo jardim público da cidade, fig. 58 ou unicamente a permanência num 

espaço de leitura, a biblioteca municipal local. 

Envolvem-se e integram-se directamente na vida urbana da cidade, ao utilizarem 

equipamentos ou serviços, mas tão-somente para adquirirem bens de primeira 

necessidade, como a ida diária ao mercado público, aproveitando a qualidade e 

variedade dos produtos regionais locais, aliando qualidade com ocupação de algum 

tempo livre entre tratamentos termais. 

Confiam-se á experiência dos profissionais da área do turismo para procurarem 

comodamente lugares e produtos de seu interesse, como: igrejas ou serviços religiosos, 

festas, romarias, feiras, lugares de diversão, hotéis, restaurantes, praias, piscinas, lugares 

pictóricos, históricos ou restauração pelo prazer da degustação dos produtos tradicionais 

locais, como pratos regionais ou um vinho da região ou até um novo lugar termal de um 

próximo destino. Forma de utilização, das cidades termais, que parecem orientar, 

estruturalmente as mudanças na área turística e do lazer com sentido tendencial para a 

procura clientelar termal, figura 59/60 da pág.187. 

 

 



187 
 

Figura 59/60 St.º Estêvão – Chaves 
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Fonte: Do próprio 

 

Uma situação que parece ser representativa de várias mudanças que se foram 

operando ao longo dos tempos, criando ou modificando espaços, culturas, tradições e 

gostos numa base social mista que parecem traduzir também transformações 

institucionais e formas de tratar com a água mineral natural. Um dos aspectos que 

sobressai da coabitação dos vários públicos - aquistas, turistas, visitantes e autóctones – 

é a escolha pessoal que cada um faz, entre a saúde, prazer e o bem-estar, ainda que 

temporário. Os espaços termais interiores revestem-se mais ou menos todos da mesma 

forma, espaços de tratamento com aparelhagem técnica adequada em espaços próprios 

como os observáveis nas figuras 61 a 64. 

 

Figura 61 a 64 Espaços termais: Sala repouso   Zona banhos  Aquistas  

Spa/tratamento 

    

Fotografias de Margarida Rézio 

 

Fonte: Hospital Termal Rainha D: Leonor e Spa das Termas da Piedade 

Espaços: 

Turísticos 

e de 

Lazeres 

Fotografias e montagem fotográfica de 

Margarida Rézio 
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Estes públicos além de procurarem tratamentos para cuidar da sua saúde e ou 

beleza estética, vão também com o objectivo de descansar, de se divertirem, passear, 

visitar os museus, enriquecer-se culturalmente. Os termalistas/aquistas utilizam as curas 

aproveitando simultaneamente com os familiares, seus acompanhantes e amigos para 

fazerem e praticarem turismo na região. Associada á prática termal verifica-se 

coexistirem outras práticas a desenvolverem-se paralelamente, o turismo e o lazer, 

assim como se redefinem novas economias ligadas ao sector do termalismo. Dos 

programas culturais, destacam-se as exposições no Museu do Hospital e das Caldas com 

visitas gratuitas, serviço e apoio religioso, divulgação dos circuitos de manutenção da 

mata florestal, jardim e do parque, assim como diversos espectáculos que vai 

promovendo ao longo do ano. Cada aquista tem ainda direito á visita gratuita do museu 

natural (Hospital Termal) constituído pelas nascentes naturais da água mineral natural, 

as piscinas da rainha e das inalações. Garante ao aquista apoio médico, logístico e 

social, disponibilizando durante a sua estadia livre acesso às consultas, fornecendo todo 

o material necessário e orientando-o e encaminhando-o para os programas de interesse 

individual. Factores que permitem uma tomada de consciência individual do 

termalista/aquista, enquanto detentor do lugar que ocupa na instituição e dos meios de 

mediação que pode utilizar enquanto frequentador da instituição termal. A par destes 

factores deve-se ainda considerar o efeito massificador produzido pela lotação da 

ocupação interna da área termal, e dos efeitos que provocam os cenários da fusão dos 

vários e diversos públicos, pela presença constante de indivíduos que deambulam em 

traje termal. Além de potenciar uma diversificação da moldura humana urbana e uma 

participação e interacção que tende a favorecer a expansão e a abertura da vida pública 

ao envolvimento dos cidadãos e das instituições promovendo a intervenção nos 

domínios das actividades comerciais, industriais e sociais. Como consequência, a 

instituição termal potencia e reforça acções colectivas dinamizadoras no sentido 

participativo das acções sociais e à emergência de novos movimentos sociais ainda que 

temporários com relevo para a vida social local que as termas têm para oferecer como 

refere uma Técnica Superior do Museu do Hospital “Os aquistas e as pessoas em geral 

são informados através de um folheto informativo em que divulgamos as nossas 

actividades, desenvolvidas e que publicitamos através da impressa local e também pela 

distribuição do folheto informativo que colocamos no turismo, no Hospital Termal.” 

Técnica Superior do Museu do Hospital e das Caldas, entrevista informal. No campo 

das atitudes sociais o papel dos aquistas, como consumidor de tratamentos termais, nos 
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diversos espaços por eles ocupados, tanto dentro da instituição termal como no seu 

exterior e enquanto figuras de referência nos campos, termal, urbano e social, as 

mesmas figuras, actores sociais activos, ajudam a explicar a situação das termas das 

Caldas da Rainha e das relações e ligações entre instituição, meio urbano e o 

funcionamento dos serviços diversos existentes e como os vários grupos se afirmam na 

cidade “O que gera movimento da cidade e o crescimento é de facto a procura das 

termas, o número de pessoas que vinha para as termas.” Fernando Costa, Presidente da 

Câmara Municipal das Caldas da Rainha, entrevista informal Os termalistas/aquistas 

dependem da existência da instituição termal capaz de assumir a defesa dos seus 

interesses e dos diversos actores sociais participantes e intervenientes na mobilização 

colectiva de todos os seus frequentadores. Estes interferem também directa e 

indirectamente na estruturação social local urbana enquanto frequentadores de espaços 

públicos urbanos, modelando as representações da cidade pela sua presença temporária 

e assídua. Ser termalista ou aquista e inversamente ao passado em que o banhista era 

detentor nalguns casos de algum handicap económico, actualmente é ser detentor de um 

privilégio ou prestigio, gozar de um estatuto económico de poder pagar um bem e um 

serviço. Aspectos que parecem contribuir para um modelo de activismo que por um 

lado poderão remeter para procuras e experiências diversas no campo do termalismo e 

por outro lado, dão indícios que actualmente parecem obedecer a uma lógica 

instrumental industrial e tecnológica e comercial ou seja uma estratégia de procura de 

tratamentos que têm por base o uso de água termal e que derivam para o consumo de 

serviços de estética e beleza conjugados com o turismo e o lazer, por as instituições 

fornecedoras que se identificam com spa's se localizarem estrategicamente em locais 

que conjugam as várias vertentes que se tornam apelativas para aos consumidores. 

Localmente, no que se refere á estância termal das Caldas da Rainha, o 

termalista/aquista procura essencialmente o tratamento hidrológico com base na 

manutenção e conservação da saúde, embora a instituição esteja equipada com 

tratamentos que são similares aos tratamentos em spa e os termalistas/aquistas deles 

fazerem uso, mas não os identificarem com tratamentos de beleza, mas sim enquanto 

tratamento medicinal. Os termalistas/aquistas transportam temporariamente formas 

tradicionais de vivência que se reflectem no ambiente local ao participarem activamente 

na vida citadina, embora respeitem as regras e os cuidados indicados no decurso do 

tratamento, aproveitando contudo os recursos locais. Interessa realçar a transformação 

física e social da cidade, percepcionada por eles e da qual também são intervenientes 
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indirectamente, pela sua ausência, por contribuir para o grau de incerteza se continuará 

futuramente a ser frequentador ou não da estância termal. Os múltiplos usos dos espaços 

- termais, sociais e urbanos - fundem-se em diversos locais em mecanismo associados 

num jogo económico e processos de socialização baseados no consumo de produtos 

ditos termais. Várias formas de desigualdade económica e social que se manifesta 

afectando o acesso a vários tipos de tratamentos, a partir do momento que os actores 

sociais, não os podem adquirir e consumir. Estes locais originam processos de 

mobilidade social distintos e permeáveis á reprodução de comportamentos sociais 

conforme as diferentes classes sociais que os procuram, com maior ou menor recursos. 

Enquanto lugares termais compartilhados conjuntamente e socialmente vividos 

constituem um campo aberto às práticas sociais associadas ao termalismo numa 

perspectiva de construção de um processo social de uma sociedade termal ainda que 

temporária no espaço e no tempo. A percepção destes locais com características 

específicas, constitui-se num elemento facilitador e potenciador à mobilidade social em 

função da escolha podendo-se acentuar maior incidência sobre um lugar promovendo 

transformações estruturais tanto no local como na sociedade autóctone. Por parte dos 

actores sociais, promove e cria alterações no meio urbano que acompanham um 

processo social que obrigam a promover condições de planeamento territorial e urbano, 

capazes de absorver os fluxos de mobilidade e de satisfazer as necessidades básicas dos 

actores sociais. Mecanismo de intervenção social sobre o espaço, como reabilitação e 

valorização do património edificado ou criação de novas zonas urbanas com 

equipamentos pela necessidade de articular valores culturais existentes com os 

difundidos pelos consumidores destes locais desenvolve mecanismos que asseguram 

uma cultura própria representativa desse mesmo local com afirmação e reconhecimento 

público em torno de um bem exclusivo desse local e consumível. O que significa a 

necessidade de estruturar socialmente um lugar a partir da capacidade de gerir o bem 

que tem para oferecer organizando-o em defesa do próprio local e dos interesses dos 

seus potenciais consumidores. Verifica-se, neste sentido, os locais termais, sociais e 

urbanos podem ser explicados e ou entendidos no campo da actuação dos 

termalistas/aquistas, visitantes, turistas seus utilizadores temporários conjuntamente 

com a actuação dos residentes efectivos desses lugares especialmente enquanto 

residentes conjuntos, referentemente ao uso dos espaços urbanos comuns. E ainda das 

trajectórias da expansão e formação urbana pelo processo implícito de conquista de 

espaço emergentes socialmente pelo reforço e presença de valores termais. ▄ 
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3.6.2.1 Cidade das Caldas da Rainha: Espaços Urbanos de Lazeres 

 

 

Câmara Municipal inserção sócio territorial actual 

 

    

 

 

Fotografias e composição de Margarida Rézio 

Fonte: Do próprio e da Junta Freguesia Santo Onofre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…destinos apetecíveis para fins lúdicos 
(…) e logo como produtos autênticos 

em vias de mercantilização, generaliza-

se (…) englobando os territórios 
predefinidos para fins lúdicos e todos os 

outros que são alvo de uma reavaliação 

económica e política que prevê que 
estes se tornem ludicamente atractivos.” 

Luís Baptista, (2005:47) In “Cidade 

Lúdica Cidade Residencial”, Fórum 
Sociológico 

 

“A festa, a diversão, o prazer, a 

descontracção são sinónimos de 

realização pessoal, de sucesso na vida 

e funciona como estímulos a difundir 

globalmente. (…) em termos de dar 

forma lúdica às práticas sociais, se 

estende de modo inesperado a todos 

os domínios da vida social, 

pressupondo a disponibilidade 

temporal e emocional de todos para 

se recrearem, se divertirem. (…) O 

cenário de uma nova economia e de 

uma flexibilidade nos domínios 

profissionais, sociais e pessoais surge 

em conformidade com todo um 

ideário construído na convicção de 

possibilidades objectivas de 

mobilidade.” Luís Baptista, (2005:47) 

In “Cidade Lúdica Cidade 

Residencial”, Fórum Sociológico 

Praça de 

Touros e Rua 

Heróis Grande 

Guerra 

Campo 

Futebol 

e Mata 

15 Agosto de 

2010 

Animaçao de 

Rua 

Carnaval: 

Festa pública de rua 

tradicional anual 

Av: 1.º de Maio 

Lazer 

 

C.C.C - Centro 

Cultural e de 

Congressos 

http://photos1.blogger.com/blogger/8146/212/1600/1903.jpg
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Espaços Culturais da Cidade: 

 

“…diversos critérios através dos quais os indivíduos e grupos fazem opções 

importantes e avaliam os seus próprios modos de vida, assim como os dos 

outros.” In “Multiculturalismo”, Charles Taylor (1994:16) Epistemologia e 

Sociedade 

 

 

 

 

Identidade 

Cultural 

       e 

Itinerância 

 

 

Fonte: www.netcaldas.pt 

Museu deCerâmica Museu Barata Feio 
Museu José Malhoa  

 

Museu João Fragoso Museu António Duarte 

Museu do Ciclismo 

Parque D. Carlos I “Salão Ibéria” (demolido) 

“…destinos apetecíveis para fins 

lúdicos (…) para o turismo cultural 

(…) para as paisagens naturais e 

construídas (…) dar um uso lúdico 

aos espaços agora menos 

definíveis pelas dinâmicas de 

fixação das populações mas antes 

pelas possibilidades da sua 

mobilidade.” Luís Baptista 

(2005:47) Cidade Lúdica Cidade 

Residencial 

 

“…progressiva reconstrução/desconstrução 

social e cultural e que decorre, portanto, da 

respectiva dinâmica societal.”Vítor Matias 

Ferreira (2004:94) 

 

http://www.netcaldas.pt/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:M_ciclismo_3.jpg
http://www.guiadoestudante.ipleiria.pt/wp-content/uploads/2007/09/jose-malhoa.jpg
http://www.guiadoestudante.ipleiria.pt/wp-content/uploads/2007/09/museu-de-ceramica-2.jpg
http://www.guiadoestudante.ipleiria.pt/wp-content/uploads/2007/09/museu-antonio-duarte.jpg
http://www.guiadoestudante.ipleiria.pt/wp-content/uploads/2007/09/museu-joao-fragoso-wwwoestedigitalpt.jpg
http://www.guiadoestudante.ipleiria.pt/wp-content/uploads/2007/09/museu-barata-feyo.jpg
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Fotografias e composição de Margarida Rézio (2009/2010) 

Fonte: do próprio e Comércio local 

 

 

 

 

O Comércio Local 

 
Água Termal 

Hotéis 

Quartos 

Particulares 

Restaurantes 

Lojas 

Pastelarias 

Cerâmica 

Artigos regionais 

Frutas e legumes 

Peixe 

Artesanato 
Água Termal 

Fonte: 

Hospital Termal 

Pastelaria Baía 

Pastelaria Java 

Alojamento: 

Termalistas/Aquistas 
Em quarto particular 
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3.6.2.2 Espaços Residenciais: Hospedagem, Hospedeiras e Hóspedes 

Fotografias 2008 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias e composição de Margarida Rézio (2008/2010) 

Fonte: Hospedeiras de aluguer de quartos 

“Alugam-se inúmeras casas 

mobiladas, com tudo o que é preciso e 

com número de camas que convenha a 

cada família. (…) alugam quartos 

podendo o banhista comer num 

restaurante ou mandar fazer a comida 

à sua vontade, para o que lhe 

fornecem cozinha. A praça é 

abundantíssima, sendo proverbial a 

magnífica fruta da região Gazeta das 

Caldas (1928:6) In “Caldas da 

Rainha”, Publicação 

“…as Caldas da Rainha, oferecem como nenhuma outra estância um conforto 

excepcional aos seus hóspedes. Nada ali falta, desde a hospedaria pacata e de 

casas de hóspedes em que estes compram os géneros que a hospedeira cozinha 

ao gosto de cada um, até aos luxuosos restaurantes e aos hotéis bem montados 

e confortáveis.” Manuel Ferrari (1930:259), In Hospital Termal das Caldas da 

Rainha 
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3.6.2.3 Espaços Turísticos 

“Aqui tem lugar de honra a dominante ideológica das férias, do descanso/corte 

necessário para contrariar o stress do quotidiano. Há que dizer que esta 

ideologia se encontra hoje sustentada em novas actividades económicas…” Luís 

Baptista, (2005:52) In “Cidade Lúdica Cidade Residencial”, Fórum Sociológico 

 

 

 

 

 

NAZARÉ 

Foz do Arelho 

Salir do Porto 

Peniche Óbidos 

Alcobaça 

Centro Histórico das Caldas 

Rainha 

 

São Martinho do Porto 

 

Fotografias e composição de Margarida Rézio (2009/2010) 

Fonte: do próprio 

 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://fotos.sapo.pt/topazio1950/pic/000gyts8&imgrefurl=http://topazio1950.blogs.sapo.pt/248241.html&usg=__nOdLVjQ9xK-bVyDqFztNmE21uYo=&h=600&w=800&sz=164&hl=pt-PT&start=1&zoom=1&tbnid=VRDesilzCCar9M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=alcoba%C3%A7a&um=1&hl=pt-PT&sa=X&biw=1020&bih=415&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.hardmusica.pt/Turismo/%C3%B3bidos.jpg&imgrefurl=http://www.hardmusica.pt/noticia_detalhe.php?cd_noticia=2115&usg=__-sXeg3wBgXPTp1gij5cmXh5Nk0c=&h=331&w=480&sz=21&hl=pt-PT&start=1&zoom=1&tbnid=YfdGJYJ2YGbEwM:&tbnh=89&tbnw=129&prev=/images?q=obidos&um=1&hl=pt-PT&sa=X&biw=1020&bih=415&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.fotodependente.com/data/media/11/FORTE_DE_PENICHE-PSCOA-20041213_700_x_539.jpg
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3.6.2.4 Barro: As Fábricas e a Cerâmica Caldense 

 

 

 

         

                         

 

 

 

Fotografias e composição de Margarida Rézio (2009/2010) 

Fonte: do próprio 

“Alternância de grés e de argilas (…). 
Entre a Foz do Arelho e Carregal, os 

afloramentos calcários sofrem uma 
interrupção local (…) alternância de 

grés e de argilas…” Almeida e 

Zbyszewski (1960:22). In Carta 
Geológica de Portugal – Caldas da 

Rainha 

  ҈ 
“As primitivas peças são atribuídas 

pelo dr. Joaquim de Vasconcelos à 

época da Rainha D. Leonor. Desde a 
fundação da vila que nela houve 

oleiros e desde sempre procuraram 

aliar á utilidade um pouco de arte. A 
primeira ceramista de nomeada foi a 

Maria dos Cacos, que espalhou pelas 

feiras de todo o Paíz…” Gazeta das 
Caldas (1928:8) In “Caldas da 

Rainha”, Publicação 

“Bordalo Pinheiro 
que imprimiu à 

faiança caldense uma 
feição nova.” Gazeta 

das Caldas (1928:8) 

In “Caldas da 
Rainha”, Publicação 

Herculano Elias 

 

 

“Muita gente vem às Caldas para ver a louça do Bordalo e em muita parte as Caldas são conhecidas pela 

«terra do Bordalo». Dos actuais ceramistas sobressai Francisco Elias, Avelino Belo, José Carlos dos 

Santos, Acelino Carvalho, Eduardo Elias, Salvador Fausto de Sousa, Raul Figueiredo, José Belo, Germano 

da Silva, Francisco do Couto, Herculano Serra entre outros, havendo em todas as fábricas trabalhos de 

muito merecimento que colocam a faiança caldense num lugar de destaque.” Gazeta das Caldas (1928:8) In 

“Caldas da Rainha”, Publicação 

 

Fábrica Rafael Bordalo Pinheiro 
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3.7 Considerações finais 

 

Da Interacção social, entre a Instituição, os Termalistas/Aquistas e os locais 

sobressai o relacionamento estabelecido com as diversas entidades locais por 

representar uma evolução do conceito de “abertura ao exterior”, por parte da estância 

termal. Por implicar de forma alargada, o debate público com outras instituições do 

destino a dar ao Hospital Termal, no momento de redefinição por parte da Tutela do 

parque hospitalar local a nível assistencial, por essa mesma área espacial de assistência 

se ter alargado territorialmente e aglutinado as cidades de Alcobaça e Peniche, como 

pode ler-se no jornal local “Gazeta das Caldas” (N.º4812 de 11/06/2010, pág.1) ao 

informar que “O novo hospital Oeste Norte será afinal a remodelação e ampliação do 

actual Hospital Distrital da Caldas da Rainha, como chegou a estar planeado 

anteriormente. (…) Caldas da Rainha terá que oferecer novas acessibilidades para o 

hospital de maior dimensão que passará a ter acesso por uma circular nascente que vai 

ligar S. Cristóvão ao Casal Belver e à Mata.” 

Uma técnica fisioterapeuta, em entrevista informal, a nível assistencial termal do 

ponto de vista social do utente, esclarece também “É muito importante a combinação 

dos tratamentos termais com a fisioterapia, a reabilitação é mais rápida. A água, o 

calor da água e as suas propriedades ajudam à recuperação. Acho muito conveniente a 

conjugação das duas técnicas. Tenho pena que a piscina tivesse fechado, era um bom 

meio de trabalho, tanto para nós como para os doentes. (…) A água termal é um bom 

coadjuvante do tratamento, que é rentabilizado e reforçado com a fisioterapia. Técnica 

fisioterapeuta, em entrevista informal 

Das actividades lúdicas disponíveis verifica-se existir diferença na escolha delas 

de acordo com o contexto social familiar em que o termalista está inserido. Se o 

termalista/aquista se encontra sozinho, as suas actividades circunscrevem-se a visitas 

guiadas ao próprio complexo Termal - das que lhe são oferecidas – ao descanso no 

espaço da Estância Termal, aos passeios pedestres no parque, mata, jardim e pela 

cidade. Ou então, fazer pequenas compras, visitar museus, ler, fazer trabalhos manuais, 

como simplesmente bordar, tricotar e fazer croché. 

A tendência crescente, para se incorporarem novos conceitos de tratamentos 

termais e redefinirem estruturas, possibilitou também a redefinição de uma nova forma 

de prevenir, tratar e cuidar do corpo com água termal, permitindo uma moderada 

alteração da estrutura física do Hospital Termal das Caldas da Rainha. 
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Constata-se também que de uma forma geral, espaços de tratamento e beleza 

como as clínicas, vocacionadas na vertente estética se implantam na cidade sendo 

procuradas pelas pessoas que habitualmente frequentam spa's ou espaços similares, 

como se pode ler no artigo do Jornal das Caldas, “As clínicas de Estética estão a ser 

mais procuradas. Verifica-se cada vez mais a valorização da imagem, tendo esta vindo 

a assumir particular importância na sociedade moderna.” Marlene Sousa, Jornal das 

Caldas, N.º952, pág.8 de 28 de Julho de 2010 

Rui Amorim refere também que “A imagem, tem vindo a assumir particular 

importância, conduzindo as pessoas a percepcionarem a beleza como o “ingrediente 

chave” para o sucesso na sua vida.”, Rui Amorim, Clínica Amo-te Corpo, Jornal das 

Caldas, N.º952, pág.8 de 28 de Julho de 2010 

A importância e valorização da imagem social individual, que actualmente se 

defende da apresentação pública do corpo, levam a que muitos indivíduos adiram aos 

tratamentos de estética, tanto os homens como mulheres, como esclarece Marlene Sousa 

“…o culto ao corpo não é só assunto para mulheres. Os homens estão a mudar esse 

“preconceito” e preocupam-se cada vez mais com o físico e a aparência. Sem timidez o 

sexo masculino já frequenta clínicas estéticas nomeadamente de redução de medidas 

abdominais.” Marlene Sousa, Jornal das Caldas, N.º952, pág.8 de 28 de Julho de 2010 

Estas clínicas de bem-estar e institutos de beleza e mini spa, são dirigidas por 

pessoal especializado em estética e licenciado em Enfermagem e Medicina Desportiva, 

responsáveis pelos tratamentos técnicos que ali se aplicam, enquanto instituições 

caracterizam-se por serem organismos privados com administração e direcção própria 

com fins lucrativos. Possuem nas suas clínicas e ou institutos programas próprios, 

diferindo umas das outras segundo o conceito como se definem “conceito exclusivo de 

programas globais de nutrição e cuidados para o corpo e rosto.” Ou “personifica um 

conceito inovador no qual valorizamos a essência de cada individuo apresentando 

soluções pensadas para os clientes…” e ainda, “…saúde e bem-estar com a vertente 

técnica (…) vocacionada para o estudo e tratamento da dor crónica e aguda…”. Sendo 

norma, em todas as mesmas clínicas, como requisito de acesso aos tratamentos, a 

exigindo de uma primeira consulta, onde são aconselhados a cada indivíduo os 

tratamentos as técnicas de tratamento a realizar, independentemente da opinião 

formulada que traga ou não de cada tratamento a realizar, como nos esclarece Rui 

Amorim, o “…atendimento personalizado onde o paciente é avaliado numa primeira 

consulta e é-lhe aconselhado que tipo de tratamentos deve fazer.” Rui Amorim, Clínica 
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Amo-te Corpo, Jornal das Caldas, N.º952, pág.8 de 28 de Julho de 2010 

Verificando-se também que as mesmas clínicas aconselham regras de higiene 

alimentar como dietas alimentares e práticas desportivas porque “Saber comer e fazer 

exercício físico é o caminho para uma vida saudável, (…) ensinamos os utentes a 

fazerem uma alimentação saudável e demonstramos técnicas de exercício físico que o 

cliente pode fazer em casa”. Nelson Carvalho, Clínica PainCare – Wellcare, Jornal das 

Caldas, N.º952, pág.9 de 28 de Julho de 2010 

Constata-se que em todas as vertentes, a saúde constitui para o ser humano, um 

bem inestimável em todos os contextos socioculturais. Um dos bens, para adquirir 

saúde, tanto ontem como hoje é a acessibilidade aos tratamentos hidrológicos, 

constituindo um recurso para satisfazer as necessidades mais imediatas dos aquistas na 

aquisição de mais e melhor saúde através de processo natural, evitando a ingestão de 

fármacos. Ou conjugando-os disciplinarmente sob a orientação clínica de um médico. 

O acesso aos tratamentos termais com água mineral natural, enquanto 

promotores de saúde e bem-estar, constituem actualmente uma realidade em obter 

saúde, sendo muito procurados, embora as comparticipações sociais atribuídas aos 

termalistas, pelo Sistema Nacional de Saúde, sejam reduzidas, quase nulas. A enorme 

variedade de tratamentos e aplicações na área termal na nova vertente, a da estética e a 

diversidade de preços praticados, assim como o tempo gasto para os realizar seja 

reduzido, parece seduzir muitas pessoas, á realização dos mesmos, “Pode dizer-se que 

uma água mineral tem vida na nascente (…) é um todo, um bloco, como o ópio, a 

digitalis, a beladona…” Ferrari (1930:149) 

Também Claudino Ferreira (1994) quanto á manutenção da saúde do corpo 

defende, “O meu argumento é o de que o consumo das terapêuticas termais deve ser 

interpretado como um trabalho de investimento na preservação e reprodução do corpo 

interior.” Claudino Ferreira (1994:188) 

Outro autor, em defesa da Saúde Pública, quanto ao bem-estar e ao aumento de 

longevidade das populações actuais faz saber que “cada vez mais uma proporção 

significativa de idosos terá uma velhice normal, saudável e progressivamente com 

aspecto físico melhor e mais jovem. Uma projecção que resulta directamente da 

melhoria das condições de vida e do ambiente, do manto sócio cultural e económico, da 

Qualidade de Vida – a percepção individual da posição na vida no contexto da cultura 

e do sistema de valores em relação aos objectivos, expectativas, padrões e 

preocupações de cada um -, e do bem-estar, conjunto de sentimentos acerca da vida e 
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duma inquietude que chega à espiritualidade, à religião e às crenças.” Entende ainda, 

o mesmo autor quanto á qualidade de vida versus saúde e citando Lobo Antunes que, 

“A saúde é um direito civilizacional. Estão consagrados valores como equidade e 

universalidade …” Henrique Pinto (2002:12) 

Partindo desta constatação, verifica-se uma mudança de paradigma, quanto á 

assistência a prestar e a quem, que púbico alvo a atingir com a acessibilidade 

generalizada aos tratamentos termais. Verificando-se que foi a partir da passagem de um 

regime caritativo ao assistencialista para o de providência, que assentava na ideia de 

compatibilidade entre crescimento económico e políticas sociais de saúde, que surgiu o 

termalismo social. Constata-se contudo que embora toda a população nacional tenha 

acesso aos cuidados termais, a realidade é que nem todas as pessoas têm a possibilidade 

de lhes aceder, por o SNS (Serviço Nacional de Saúde), não fazer a cobertura total dos 

tratamentos, sendo a cobertura parcial diminuta. Os aquistas são particularmente 

sensíveis a esta realidade e ante dilemas sociais que consideram de primeira 

necessidade, parecem relegar para segundo plano a procura das estâncias termais, 

mesmo reconhecendo os benefícios dos tratamentos optam por não os fazer, como 

declarou uma aquista, utente habitual que aguardava a sua consulta de hidrologia em 

Maio de 2009 dizendo “…Não sei que tratamentos a médica vai mandar fazer, vamos 

ver se os consigo fazer todos, alguns são caros e com a despesa do quarto (…) vamos 

ver…” Aquista”utente, entrevista informal 

O banho, com o subsequente descanso e resguardo, ou seja conjunto de regras e 

rituais a que ao mesmo banho respeitava, consiste na submersão do corpo em água 

designada nesta primeira fase por água termal com componentes próprios, que estes 

mesmos banhos são salutares por ajudarem a reabilitar o corpo físico de doenças. 

Constata-se que primeiramente, o indivíduo por ir a banhos era o banhista, já a 

instituição era designada de “termal” por proteger nascentes de água com características 

especiais, térmicas por serem quentes, libertarem gases e odores que a diferenciavam 

das outras águas e os seus frequentadores de “banhistas” por com ela limparem o corpo 

e através da mesma água adquirirem saúde. E também por a mesma água constituir 

unicamente de per si, um remédio, e ser encarada como tonificante que melhorava o 

corpo. Assim o banhista propriamente dito, era aquele indivíduo que realizava 

unicamente o banho e obtinha melhoria física ou cura de uma debilidade física através 

da água termal. Verifica-se que mais tarde, com a evolução da ciência, o que veio 

permitir que a água dita “termal”, fosse analisada, se soubesse exactamente qual a sua 
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composição química – componentes essenciais da água – e a mesma fosse classificada 

de “Água Mineral Natural” bem assim, como considerada cientificamente um remédio, 

tornou-se possível categorizar esta água conforme as propriedades que detém com 

aplicabilidade própria. 

Constata-se também, que a partir deste momento se foi adequando cientifica e 

socialmente o consumo deste produto a um tratamento específico conforme as suas 

propriedades e o tratamento a aplicar, passando-se assim a diversificar desta forma as 

práticas termais, como nos dá conta Luís Acciaiuoli (1955) dizendo, “Em 1914, o Prof. 

Charles Lepiere fez o «Estudo Químico e Bacteriológico das Águas Termais das Caldas 

da Rainha», recaindo as análises sobre quatro nascentes: Buvete, Piscina, Homens e 

Mulheres. (…) Em relação à análise de 1876, este estudo acusa a presença do lítio (…), 

explicável pelo progresso da ciência química no século XX.” Luís Acciaiuoli (1955:14) 

Verifica-se também, com a diversificação das práticas termais, a água sulfurosa 

utilizada, ter passado então a ser utilizada segundo duas modalidades. A primeira, 

fazendo-se submergir o corpo a tratar na “Água Mineral Natural” em espaços termais 

diferentes, as piscinas, uma prática que se extinguiu, com o encerramento definitivo e 

permanente destas piscinas, como refere a sua directora clínica por terem sido 

“Desactivadas das que funcionaram a que se chama dos homens e das mulheres são 

duas. São consideradas tanques. Fala-se em reabilitá-las mas não se sabe ainda nada 

acerca do assunto” Conceição Camacho, directora e médica hidrologista do Hospital 

Termal Rainha D. Leonor, entrevista informal 

Constatando-se actualmente, que nas piscinas – da Rainha, Inalações, mulheres e 

dos Homens - ainda existentes no actual Hospital Termal Rainha D. Leonor a “Água 

Mineral Natural” emerge naturalmente através de chão de areia (fundo da piscina) 

fazendo-se a mesma notar através de bolhas de ar que rebentam à superfície emergindo 

e exalando um cheiro activo e intenso, semelhante ao cheiro de ovos podres 

encontrando-se aqueles espaços envolvidos por um manto de vapor, que nem sempre se 

verifica ser com a mesma intensidade, figuras 41/42 da página 150. 

Constata-se que a segunda modalidade destas práticas passou a diversificar o 

banho e este passou a ser feito em “tinas de mármore”, como inicialmente se 

designavam, as primitivas banheiras, recipientes construídos apropriadamente para o 

efeito, incorporando-lhe um tapete com orifícios por onde se faz sair ar, criando-se um 

novo tratamento, “Banho Bolha de Ar”. As tinas ou banheiras constituíam-se e ainda 

actualmente por recipientes, uma peça única, construída de pedra mármore, para onde se 
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fazia através de braço humano escoar a “Água Mineral Natural” e se fazia submergir 

individualizadamente o indivíduo a tratar, entre 20 a 30 minutos. Actualmente a água 

termal chega á tina por meio de canalização apropriada e vedada por torneiras. A tina 

encontrava-se, assim como ainda hoje se encontra, num espaço individualizado 

designado por “quarto” que continha unicamente a banheira dentro da qual se colocava 

água termal. 

Verificando-se existir uma mudança social ao nível do uso da água termal, com 

o encerramento ao público das piscinas ditas dos homens e das mulheres, factor que 

permitiu pensar e diversificar as práticas termais, e os tratamentos, assim como as 

categorias profissionais do quadro de efectivos profissionais com a contratação de 

técnicos especializados em áreas distintas dos tratamentos a aplicar. Como também de 

se individualizar cada tratamento de per si em espaço fechado, reservado para o efeito, 

em que o individuo mantinha salvaguardada a sua intimidade durante o tempo de 

realização do mesmo tratamento. Espaço este, socialmente considerado institucional e 

de utilização público privada por parte dos indivíduos frequentadores, os termalistas, 

numa época que se verifica coincidir com a massificação do uso social das termas, 

período designado de termalismo social. 

Os espaços privados termais, embora institucionalizados, tornavam-se públicos, 

por a maioria dos tratamentos em, ou nas “Caldas” ou “Termas”, serem oferecidas 

gratuitamente a quem as procurava. E não só os espaços eram utilizados gratuitamente 

como a água termal que desempenhava socialmente um papel importante, por ter 

aplicações diversas podendo ser também ingerida como forma de tratamento. O 

tratamento hidroterápico – quente ou frio – aplica-se e está indicado para tonificação 

corporal, estímulo á digestão, no alívio da dor, actuando nos sistemas imunológico, 

nervoso, circulatório. O método utilizado é também muito diversificado actuando como 

auxiliar e ou complementar do tratamento de várias doenças do foro reumatológico, 

cardíaco, pulmonar, neurológico, dermatológico, traumatologia e outras, como exemplo 

a obesidade acreditando-se ser rejuvenescedor do corpo. Durante o período de 

realização destes tratamentos, recomendam-se alguns cuidados como: beber água antes 

e depois da aplicação, e repousar 15 a 30 minutos e seguir uma alimentação cuidada.  

A estância termal da das Caldas da Rainha esteve sempre, organizada com dietas 

alimentares próprias, direccionadas ao banhista como a que se pode observar na fig. 65 

da pág.203, a chamada “Tábua do Almoxarife” que desempenhava um papel social 

importante na distribuição da alimentação designada de dieta alimentar termal. 
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Figura 65 Tábua do Almoxarife – “Conta da Ração de Carneiro”: Dieta Alimentar 

 

 

 

 

 

 

Margarida Rézio 

Fonte: Museu do Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON 

 

Ferrari (1930) conta o “…que se dá de jantar aos enfermos (…) Copa Real do Hospital 

de Nossa Senhora do Pópulo. Datado de 1667-1668 representa nas colunas da direita, 

o algoritmo da multiplicação de 3/4 de 1 arrátel de carneiro de ração para o jantar de 

cada doente. Este documento administrativo azulejar permitia (…) distribuição do 

carneiro evitando erros nas contas. O painel, pouco vulgar …” Ferrari (1930:29) 

Museu do Hospital Termal Rainha D. Leonor. Constata-se também que aliada a uma 

alimentação saudável o bem-estar das populações, nos meios urbanos, parece atingir-se 

através de suportes sociais, como os termais, lúdicos e turísticos, por visarem uma 

integração social das pessoas, através de inter relações convergentes a um mesmo fim, o 

do bem-estar, atendendo aos seus projectos de vida. Assim, estes utilizadores do 

termalismo, na versão do turismo dirigido a uma faixa etária mais envelhecida da 

população, fig. 66/67, parecem procurar as estâncias termais por situações relacionadas 

com a manutenção da saúde ou tão-somente, com factores lúdicos que se prendem, com 

a qualidade de vida, como degustar um prato regional, as viagens, o recreio e o 

descanso, mas também na tentativa de melhorar a sua condição existencial de vida. 

 

Figura 66/67 Actividades e Programas Turísticos curtos de Cultura e Lazer 

 

 

 

 

Digitalização Margarida Rézio 

Fonte: Internacional Hotel das Caldas da Rainha; Curso Termalismo da ETEO e  

 Animação Turística Caldense, Unipessoal, LDA 
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Estes, grupos turísticos, ligam-se a operadores turísticos, que organizam viagens em 

grupo, fig. 66/67 a custos módicos, identificando-se individualmente e colectivamente 

por indivíduos essencialmente pertencentes á classe média e média baixa. Nesta vertente 

do termalismo versus lazer torna-se importante falar de uma Instituição de cariz social, 

o INATEL – Instituto para o Aproveitamento dos Tempos Livres – fundado em 1935 

através do Decreto-Lei n.º 25 495 de13 de Junho, sob a designação de Fundação 

Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT), que tem desenvolvido ao longo do tempo 

áreas e programas de lazer na vertente do turismo social, organização de tempos - livres 

da cultura e do desporto, fig.67. 

Esta instituição de cariz social, inicialmente começou por apoiar e promover os 

tempos livres dos trabalhadores activos. Com o 25 de Abril de 1974 e a democratização 

dos tempos - livres, a partir de 1976 renova e recria na sua missão social com programas 

alargados, apoiando o trabalhador na época balnear em instalações próprias ou 

coadjuvadas com estâncias termais. Actualmente associa aos antigos programas, novos, 

direccionados a faixas etárias da população mais envelhecida, ou seja para pessoas em 

situação de reforma e ou aposentação, com preços adequados às suas possibilidades 

económicas. 

 

Figura 68 INATEL da Foz do Arelho 

 

       Fotografias de Margarida Rézio 

Fonte: do próprio 

 

Constata-se e conclui-se que actualmente está a emergir e a desenvolver-se um 

novo conceito, o de turismo versus termalismo. O que deixa transparecer esta 

emergência surge do facto de se estarem a reabilitar termas que estavam fechadas ou em 

decadência assim como o surgimento e aparecimento de estâncias remodeladas, ou 

novas, a nível nacional, conforme se constata através do exemplo verificado nas Termas 

de Monte Real e Termas da Piedade no Distrito de Leiria. ▄ 
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CALDAS DA RAINHA 

 

Cultura Termal Urbana 

 

 

GRAFFITI: 

 

 

Representação da Água Termal e Água Comum de Consumo materializa entre 

dois pontos destacados: 

► Hospital Termal 

► Chafariz das Cinco Bica 

 

 

Fotografia de Margarida Rézio (2009) 

 

Fonte: Colégio Rainha D. Leonor e Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha 

 

► Pontos destacados e marcantes, encontram-se em toda a extensão do graffiti, 

como as imagens esbatidas à esquerda a representarem a fundação da cidade e a 

evolução patrimonial, do banho termal para o termalismo e urbanística. A pintura 

representativa da cidade das Caldas da Rainha encontra-se na parede de um edifício na 

Rua Miguel Bombarda, uma zona de urbanização e expansão da cidade no último 

quartel do séc. XIX, com a construção da linha férrea, entre a estação de caminho de 

ferro e o Hospital Termal, que durante muitos anos serviu de comunicação e passagem 

dos termalistas que viajavam de comboio e faziam os seus tratamentos termais na 

Estância Termal do Hospital Termal Rainha D. Leonor. ▄ 

 
  Fotografia de Margarida Rézio 

Fonte: Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha 

Dois motores desenvolvimento: As Águas Sulfurosas  e Cerâmica Bordalo Pinheiro  
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Cidade e Urbanização: Pontos Marcantes 

 

 Primeiro arruamento – Rua Nova 

 

 Ergue-se em plano inclinado ascendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de Margarida Rézio (2010) 

Fonte: Do Próprio 

 

 

 

 

 

O primeiro arruamento, designado por Rua Nova   e 
anteriormente identificado por Caminho de Santiago   que  
passava frente ao  Hospital Termal    e seguia  pela parte  
mais  elevatória pela actual praça da fruta. 
Actualmente,  esta rua    é  designada  por  Rua  Rafael 
Bordalo Pinheiro, espaço que separa o vestuto Hospital 
Termal    do  Balneário  Novo,    Pavilhões do Parque    e 
do parque propriamente dito, constituído por jardim e mata 
florestal, propriedades totalmente pertencentes e sob tutela do 
Hospital Termal. 
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ANEXO IV 

 

“CALDAS, TERMAS E TRANSFORMAÇÃO URBANA” 

A 

CARTOGRAFIA 

 

DAS 

 

CIDADES TERMAIS 

 

 

 

 

 

“Partir de férias com a família praticar um desporto em equipa, ou associar-se (…) 

apenas constituem acções colectivas as actividades através das quais um grupo procura 

agir sobre o ordenamento social e promover a reivindicação de que é portador.”  

In dicionário de Sociologia (1998:9), Plátano, Edições Técnicas 
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“CIDADE DE CHAVES: TERMAS e CARTOGRAFIA” 

 

 

 

Digitalizado por Margarida Rézio  

 

Fonte: Município de Chaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O urbanismo, esforço racional para adaptar a cidade aos seus habitantes, (…)” 

In Dicionário de Sociologia (…) Publicações D. Quixote 

 

ÁGUAS E TERMAS DE CHAVES 
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CHAVES (Continuação) 

 

   Chaves 

 

 

 

“ «…a água é levada para várias pensões vizinhas nem só modestas mas sórdidas, onde 

são dados os banhos. A água termal anda perdida entre as areias nas margens do 

Tâmega, rebentando à superfície em diferentes pontos….» “ Mário Carneiro (1964:9), 

In “As Caldas de Chaves” 

 

 

 

Digitalizado por Margarida Rézio  

Fonte: Município Chaves 
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“CIDADE DE ALCOBAÇA: TERMAS DA PIEDADE” 

 

Ordenação do Território da Cidade de Alcobaça: Freguesia Urbana e Rurais 

 

 

Digitalizado por Margarida Rézio (2011) 

Fonte: Câmara de Alcobaça 

“…o papel da cidade pode ser variável 

em função do seu tamanho, dos seus 

equipamentos (…) continua a ter um 

papel importante a desempenhar nas 

sociedades humanas. (…) uma 

organização medianeira entre os 

indivíduos e grupos locais, por um lado, 

e o meio exterior por outro. (…) porque 

a cidade, pelas suas diversas 

características, desempenha também 

um papel de écran protector ou 

perturbador, de agente de transmissão e 

de transformação, quer entre o citadino 

e o meio natural, quer entre os homens 

e as sociedades, sob diversas formas: 

económicas, sociais, políticas; mas 

também locais, regionais, nacionais, 

mundiais.” Jacqueline Beaujeu - 

Garnier (1980:23), In Geografia 

Urbana, Fundação Calouste 

Gulbenkian. 
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ANEXO V 

HOSPITAL TERMAL RAINHA D. LEONOR: 

 

 

 

“AS ÁGUAS E A CIDADE DAS CALDAS DA RAINHA” 

 

Digitalizado por Margarida Rézio 

Fonte: Hospital Termal Rainha D. Leonor, Património do CHON e Junta de Freguesia 

de Nossa Senhora do Pópulo. 

 

 

“…como a cidade é vivida, como é observada e com quais as zonas que o citadino vê 

como parte da sua vida e que aparecem recortadas no seu mapa mental…” Luís 

Baptista e João Pedro Silva Nunes (2010:55), In Portugal Invisível, Mundos Sociais 
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“DINÂMICA TERMAL TURÍSTICO LÚDICA” 

 

 

“…ambientes…lugares…Acolhem a mais complexa e avançada divisão do 

trabalho…estendem-se ao longo de territórios vastos. São espaços de residência para 

as populações… Luís Baptista e João Pedro Silva Nunes (2010:53), In Portugal 

Invisível, Mundos Sociais 
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“TRANSFORMAÇÃO URBANA E VIVÊNCIA DA CIDADE TERMAL” 

CALDAS DA RAINHA 

 

O QUE A CARTOGRAFIA ESPELHA

 

  Digitalizado por Margarida Rézio 

Fonte: Câmara Municipal das Caldas da Rainha 
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CALDAS DA RAINHA E A SUA URBANIZAÇÃO 

 

 

“Visibilidade Urbanística e Social” 

 

 

Digitalizado por Margarida Rézio 

Fonte: Câmara Municipal das Caldas da Rainha 

 

   Rua Almirante Cândido dos Reis 

   Igreja de S. Sebastião 

   Praça da Fruta 
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Digitalizado por Margarida Rézio 

Fonte: Câmara Municipal das Caldas da Rainha 

CIDADE DAS CALDAS DA RAINHA 



216 
 

 

 

 

TERMAS DA PIEDADE 

TERMAS DAS 

CALDAS DA RAINHA 

TERMAS DE CHAVES 

CARTOGRAFIA: Plantas de localização (ortofotomapa) 

Escala: 1/2000 

Fonte: Câmaras Municipais, Alcobaça, Caldas da Rainha e Chaves 
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REPRESENTAÇÃO DO ANDRAJOSO 

CALDAS DA RAINHA 

 

A imagem do homem, do meio e dos tempos: representações 

 

Fotografia: Margarida Rézio (2008) 

Fonte: Américo Teodoro Barros 

 

 

 

 

 

 

● Rua Cândido Almirante Reis, antiga 

Rua da Bola, Vulgo Rua das Montras. 

Zona e centro comercial perpendicular à 

praça da fruta. Na proximidade do 

Hospital Termal 
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CALDAS DA RAINHA: URBANIZAÇÃO EM LEQUE 

 

 

Digitalizado por Margarida Rézio (2007) 

Fonte: Junta de Freguesia de Santo Onofre 

 

 

 

“Os grandes conjuntos são aqui entendidos como forma urbana, e consequentemente 

portadores de qualidades espaciais específicas que se impõem no quotidiano das 

populações residentes. Daí poderem desempenhar a função de revelador da experiencia 

residencial suburbana. (…) sobretudo a partir da demografia, do alojamento e da 

circulação.” João Pedro Silva Nunes (2007:5), In Tese de Doutoramento “Florestas de 

Cimento Armado Os Grandes Conjuntos Residenciais e a Constituição da Metrópole”  
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HOMENAGEM 

500 Anos do Livro do Compromisso (1512-2012)  

 

“Livro do Compromisso e ou o Compromisso da Rainha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de Margarida Rézio 

Compromisso, Inventário N.º: 7.1./1 - CHCR A. CT. 96 

Fonte: Museu do Hospital e das Caldas Hospital Termal Rainha D. Leonor  

 

“O Livro do Compromisso, manuscrito, datado de 18 de 

Março de 1512, documento elaborado pela Rainha 

D. Leonor, compõem-se por um “ conjunto de regula- 

entos que visavam um correcto funcionamento 

hospitalar   ” In Livro do Compromisso 

 

“Queremos e mandamos que se façam três compromissos 

deste teor escritos em pergaminho, dos quais, um, estará 

na Torre do Tombo da cidade de Lisboa, e outro, estará 

no cartório de Santo Elói em Lisboa . 

E outro, estará no dito hospital, em arca das escrituras…" 

Livro da Fundação do Hospital Termal” In Livro do Compromisso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vertente lúdica termal o “Museu do Hospital e das Caldas convida por ocasião das 

comemorações dos 500 anos (…) da assinatura do Livro do Compromisso pela Rainha D. 

Leonor (1512-2012) para MatrizCaldas: assume-se como um projecto integrado de arte 

contemporânea e animação museológica que procura reflectir o interesse pela cidade, pela 

região e pelo Museu do Hospital e das Caldas em particular, por parte de artistas de várias 

gerações com laços recentes ou mais antigos, biográficos ou profissionais à cidade de Caldas da 

Rainha. Juntam-se-lhes vários especialistas em áreas diversas (Saúde, Química, História, 

Museologia, Cidade) num programa expositivo e editorial desenvolvido entre Outubro de 2011 e 

Março de 2012.” 

 


