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Resumo

Enquanto estância de cura, lazer e prazer, torna-se importante conhecer a estruturação da cidade termal 
por permitir perceber a fisionomia dos lugares onde a cidade se encontra implantada. No que concerne à 
mobilidade,  tenta-se perceber  a  sua dinâmica e  como afirma (Benévolo,  1987:14),  “…à medida que 
aumenta o número de habitantes,  muda a sua distribuição  no território…”.  Interessa perceber  a  sua 
localização na proximidade de praias: fruição, turismo, lazer, cura terapêutica e centro de repouso. 
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A  presente comunicação surge tendo por base o Projecto de Investigação, aprovado pela Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova Lisboa, para o Curso de Doutoramento em Sociologia 
Rural e Urbana. Visa ainda reflectir sobre a identidade de uma cidade termal – Caldas da Rainha. 

Projectoi sobre a cidade termal  das Caldas da Rainha,  enquanto detentora  de uma unidade de saúde 
hospitalar, com a particularidade de ser um Hospital Termal único no mundo e desempenhar a dupla função 
de estância termal e hospital. O objectivo da investigação, é compreender os processos de desenvolvimento 
territorial urbano/rural local que aconteceram nesse concelho desde o início da sua fundação, procurando 
analisar as mudanças que foram surgindo a níveis distintos: Autarquia; Tensões entre administração local e 
Hospitalar; desarticulação dos modos fundamentais de gerir o território e ainda dos modos de reproduzir 
padrões sociais, económicos e culturais. Concretamente, tem como objectivo, a especificidade de ser uma 
cidade termal, que possui um hospital termal e ser uma estância termal aberta todo o ano. O facto de ter 
nascentes de água sulfurosa e servirem para fazer tratamentos distingue – a quanto aos equipamentos, por 
a  especificidade do hospital assentar no facto de ser o lugar de estruturação de vários campos. Além, de ter 
contribuído para o ordenamento espacial e social. Daqui decorre a necessidade de apresentar o Hospital 
Termal Rainha D. Leonor, como o lugar onde a identidade pessoal se confunde com o projecto de grupo, 
devido à frequência sazonal do aquista. Grupo que confere segurança – protecção colectiva.

 E  ainda  por  ter  contribuído  para  ordenação  territorial  em  áreas  naturais,  (local  de  implantação 
posição/localização), por meio de processos de adaptação aos seus recursos naturais – olhos de água – 
das nascentes de águas medicinais, ao serem aproveitadas como fins terapêuticos. No caso das Caldas da 
Rainha, é importante falar-se da fundação do hospital, como estância termal, por o mesmo ter determinado 
a estruturação urbana que de forma progressiva se foi  estendendo e desenvolvendo.  O centro  urbano 
absorveu espaços rurais integrando novas freguesia rurais, hierarquizando-as, definindo e equipando os 
seus próprios papéis de metrópole. A transformação da antiga zona histórica de albergarias, fundada na 
ideia de “Misericórdia”, tratamento para os mais necessitados, atraiu tanto os grupos sociais com recursos 
económicos e  culturais  elevados,  como os grupos menos abastados e  pobres.  Ao construir  uma nova 
imagem de “Vila Termal” expande-se para uma zona mais elevatória conquistando terreno e alargando as 
suas fronteiras, com a construção de novas artérias, habitação, praças, fontes de abastecimento de água, 
saneamento e construção da linha de caminho de ferro. Da cidade termal interessa pois compreender que 
uso se faz da instituição hospitalar enquanto hospital termal, que classes sociais dele se servem e ainda 
compreender a importância dos novos espaços residenciais em construção

1. O Primeiro Hospital Termal do Mundo:

Real Hospital de Nossa Senhora do Pópulo

O Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, edificado em 1485, o primeiro Hospital Termal, compunha-se de 
rés-do-chão e primeiro andar.  Começou a funcionar com sete enfermarias num total  de dezoito camas 
destinado a acolher doentes pobres. Numa das enfermarias havia três camaratas que se destinavam a 
pessoas – fidalgos e nobres – que podiam custear as despesas efectuadas com os seus tratamentos, 
verificando-se uma divisão de classes quanto aos aposentos a ocupar.

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, hoje Igreja Nossa Senhora do Pópulo, por onde doentes e 
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religiosas circulavam internamente. O primeiro hospital termal do mundo, foi mandado edificar pela Rainha 
d. Leonor, ao constatar In loco a existência de águas termais como o refere, o seu actual Director Clínico Dr. 
José Franco (Franco, 2007:1):

 “ Coube á Rainha D. Leonor, esposa do Rei D. João II, ao viajar entre Óbidos e a Batalha decidir 
mandar construir um hospital à custa das suas jóias e tensas, num local que ficou a ser conhecido 
como Caldas da Rainha, aí fazendo instalar no lugar das poças de Água fumegantes, tanques e a seu 
lado  enfermarias  que  davam para  a  Igreja,  permitindo  assistir  concomitantemente  às  cerimónias 
religiosas”.

Imagem 1 – Hospital Termal Rainha D. Leonor: função assistencial.

Caldas da Rainha, 2007

O processo de construção, edificação e de reconstruções é acompanhado por alterações em datas não 
muito precisas do nome que se atribui ao edifício, sendo-lhe ao longo dos séculos atribuído vários nomes, 
tais  como:  Hospital  de Nossa Senhora do Pópulo,  Real  Hospital,  Hospital  Real  das Caldas e Hospital 
Rainha D: Leonor. Processo contínuo que se desenrola e desenvolve até à actualidade, por se encontrar 
integrado no conjunto do parque hospitalar, com a designação de Hospital Distrital de Caldas da Rainha. 
Constata-se  nos vários  documentos manuscritos  “pergaminhos”  que  houve  por  parte  da monarca,  não 
somente cuidados com a construção/edificação, mas também com a laboração e funcionamento do hospital, 
conferindo-lhe logo na sua primeira concepção as características de instituição organizada e estruturada. A 
rainha  elabora  um  documento  intitulado  “O  Compromisso”, actualmente  conhecido  por  “Livro  do 
Compromisso e ou o Compromisso da Rainha”, composto e onde se podem ler vários artigos e normas 
regulamentares  de  funcionamento  que  deixam  perceber  a  estruturação  e  organização  inicial  de 
funcionamento como de acolhimento dos aquistas e função social. No mesmo documento estabelece regras 
sócio-institucionais, quanto ao recebimento, encaminhamento, e de tratamento dos pobres e doentes que 
desejassem usufruir dos benefícios instituídos e da utilização das águas sulfurosas.

Verifica-se que havia preocupação por parte dos monarcas em reformar os estabelecimentos assistenciais – 
politicas proteccionistas. Aliadas às necessidade de reformular a assistência, sobressaem as qualidades 
caritativas que a rainha D. Leonor possuía, a sua formação por saber ler e escrever e que associadas à 
oportunidade de concretização do seu projecto de criar as Misericórdias, vieram consolidar a vontade de 
construir o primeiro hospital assistencial termal. É no contexto assistêncialista que o edifício vai crescendo 
incorporando dependências para albergar religiosos,  pobres, pessoas que detinham poder económico e 
ainda peregrinos, que a instituição vai aumentando as suas dependências e diversificando a mão de obra, 
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trabalhadores que vão desde escravos, oficiais, médicos, enfermeiros entre outras categorias profissionais. 
“Não longe do Agro Pissâno estão huns banhos chamados Caldas da Raynha tão suaves que servem de 
delícia aos corpos sãos e convalescentes principalmente na Primavera até meado de Julho. (…) também 
neste Hospital se curão quada anno seis centos e sette centos Enfermos, se enterrão os mortos com toda a 
pompa funeral, se agazalhão os Peregrinos, se vestem os necessitados &. (…) Conveniencia pera era os 
pobres necessitados do Reyno: …, esta generosa empreza do seu magnifico Hospital das Caldas e pera 
seu especial  louvor  de ser  a primeira  fundadoura de hum Hospital  único de banhos em que todos os 
doentes pobres assy do Reyno, como estrangeiros achassem todas as commodidades pera suas curas” (…) 
Foy  finalmente  a  fundação  deste  Hospital  generozo  das  Caldas  obra  da  maior  perfeição,  da  maior 
excelência cifra e quinta essência de todas as obras da nossa Rainha D. Lienor.”.” (Paulo, 1656:61/64)

A instituição foi ao longo dos tempos favorecida com leis proteccionistas por parte do Estado, verificando-se 
que é com D.  João V que sofreu remodelações arquitectónicas,  conservando o seu carácter  e função 
assistencialista. Junto ao Hospital funcionavam as albergarias, confundiam-se com os hospícios/hospitais, 
serviam de abrigo a viandantes/peregrinos e para tratamento de doentes com permanência limitada: pobres 
e estropiados e que por vezes dispunham de duas ou três camas para religiosos e sacerdotes, constituindo 
uma forma de assistência à pobreza na época. Inicialmente o Hospital ficou apetrechado com enfermarias 
de pequena capacidade, distribuídas conforme as classes sociais, o sexo dos enfermos e a gravidade das 
doenças. Só no último quartel do séc. XIX foi criada uma secção de banhos de água comum em tina e 
pagos.

2. A Água Termal: bolhas de água quente

O fenómeno natural das águas fumegantes - nascentes das águas sulfurosas – situadas em local distante 
do centro da Vila de Óbidos e a sua utilização pelos pobres e andrajosos daquela localidade, pessoas que 
se banhavam nas águas quentes, chamam a atenção da rainha D. Leonor numa das suas passagens pela 
localidade.  Esta ao certificar-se do interesse do uso das mesmas águas e dos resultados que aquelas 
gentes  obtinham  emergindo  nas  águas  quentes  curando  suas  enfermidades,  pensa  em  construir  na 
localidade,  um  hospital.  Este  aproveitamento  das  águas  sulfurosas  para  curas  de  enfermidades  e 
tratamentos termais, contribui para a construção de um hospital termal, ainda actualmente único no seu 
género, com capacidade de albergar os doentes e pobres que procuravam as nascentes, qualidade das 
águas, que naturalmente brotavam num baixio de uma planície. “olhos de água”, nas imediações da então 
Vila medieval de Óbidos, tornavam-se apelativas para as populações locais como para os transeuntes e 
peregrinos que faziam as suas caminhadas.

Refere (Paulo, 1968:93), acerca dos banhos naturais de água termal:

“E diz Galeno que os banhos de agoa quentebou por natureza ou por arteficio he medicamento de 
que sempre uzarão os médicos antiquíssimos em muitos generos de Enfermidades por respeito dos 
minerae de enxofre e salitre por onde passão suas agoas; bem se segue logo que as Caldas da 
Nossa Senhora Rainha D. Leonor como passão por estes minerais om algũas partes ígneas por 
respeito dos bolhões de agoa quente e fumos com que nassem tomão a virtude potencial do salitre e 
enxofre  são  muito  medicinaes,  como  diz  Galeno,  e  a  experiência  o  tem  monstrado  nas  várias 
enfermidades a que derão perfeita saude (…) e que muito que estas agoas das Caldas seião tão 
opulentas de virtudes medicinaes e  tão prosperas em curarem tanta  variedade de Enfermidades 
quando as Agoas conforme a Pierio Valeriano Laveto e outros são symbolo da mesma prosperidade”.
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Imagem 2 – Água termal: função curativa. Caldas da Rainha, 2008

As termas das Caldas da Rainha, passam a ser frequentadas por elites e tornam-se as termas da moda. 
Das destacadas figuras que frequentaram as termas do Real Hospital destaca-se o Marquês de Pombal em 
1775, que toma a iniciativa de revogar o compromisso da Rainha, adaptando assim o funcionamento do 
organismo com normas modernas, seguindo a mesma linha de orientação e de protecção estatal e social. O 
uso das águas sulfurosas, conceituadas pelas suas propriedades químicas, como tratamento estivera, na 
base da evolução da estância termal. As termas das Caldas da Rainha, foram durante largo tempo o local 
preferencial das classes abastadas, tanto para os tratamentos como estancia da moda, como local de lazer 
e veraneio, contribuindo para o desenvolvimento do turismo e da dinâmica urbana da cidade.

3. A Expansão do Termalismo: equipamentos, turismo e lazer

A questão do termalismo, enquanto função terapêutica é centralmente um problema da cidade que tem a 
ver  com  a  sua  situação  histórica  quanto  à  sua  origem  e  desenvolvimento  e  enquanto  motor  de 
deslocação/fixação das massas que procuram bem-estar  e lazer.  Esta  questão é tanto  mais  complexa 
quanto  nos  deparamos  com  as  questões  do  desenvolvimento  humano  e  a  preocupação  que  parece 
constatar-se em cada indivíduo quanto à necessidade de orientar o seu projecto individual, do qual parece 
emergir a “Sociologia do Individuo” particularmente no que concerne à sua saúde, formação académica, 
moral, social e da escolha do espaço a habitar, das distâncias ou proximidades do que é o seu centro de 
interesses. O progresso e expansão que a cidade conheceu como estação balnear da moda definiram os 
valores da cidade, identificados como familiares, inerentes a este processo terapêutico, comercial e turístico, 
aproximaram-se  dos  próprios  interesses  da  edificação  da  urbe,  transformação  acompanhada  pelo  seu 
carácter de instância termal e veraneio. Uma época que marca o desenvolvimento de produtos locais com 
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forte  repercussão no comércio  com destaque para o fabrico  de doces regionais,  cerâmica,  olaria e ao 
aparecimento da primeira farmácia. A cidade Termal das Caldas da Rainha, insere-se a nível nacional num 
conjunto de trinta duas estâncias termais, sendo considerada a mais antiga do mundo, trata-se pois de um 
fenómeno particular de urbanização que se vem desenvolvendo. Constata-se que a estruturação do espaço 
no lugar das Caldas de Óbidos e a estruturação da vida social aumentou com a instalação do caminho-de-
ferro  em 1888,  desenvolvendo  o  aglomerado  e  transformando-o  em importante  centro  comercial  e  de 
veraneio (Quinteiro, 2006). Esta lógica de modernização pode também ser entendida com a emergência de 
novas formas de humanização e de quanto à eficácia da sua utilização, como afirma (Baptista, 2005:47) ao 
pensarmos ludificação dos territórios “…que a concepção de territórios lúdicos permite clarificar de que 
modo o espaço físico  das sociedades contemporâneas é atravessado por  uma dinâmica específica do 
usufruto lúdico”. 

O desenvolvimento da estância termal das Caldas da Rainha, verifica-se segundo documentos históricos a 
partir  da construção do primeiro hospital  dos Banhos, “Hospital Real”.  As populações que procuram as 
termas,  fazem-no pela  qualidade e  propriedade  das suas  águas e  por  poderem livremente escolher  o 
hospital (livre arbítrio) onde pretendem fazer os seus tratamentos por o mesmo funcionar durante todo o 
ano, margem de liberdade do aquista de poder associar a cura termal com o pretexto de fazer turismo 
associando ainda o tempo de férias, podendo assim desfrutar do que a região tem para lhe oferecer: serra, 
mar, cidade, compras e aquisição de produtos regionais. 

Do ponto de vista patrimonial, torna-se possível localizar na cidade das Caldas da Rainha monumentos e 
museus que parecem ter desenvolvido produtos turísticos a partir da tradição das antigas peregrinações a 
caminho de Santiago e que potenciaram actividades industriais e comerciais e habitualmente associadas à 
temática das águas sulfurosas com propriedades curativas para algumas doenças, temática que lhe confere 
significado.  Com a construção do Hospital  Termal e a pratica do termalismo terse-á desenvolvido uma 
actividade económica e actores especializados numa relação privilegiada entre o turismo patrimonial e a 
cidade, criando-se um ambiente de urbanidade que terá diversificado os ambientes e ao que parece agir 
sobre o meio ao mesmo tempo que parece haver um reconhecimento e valorização da condição humana, 
do homem e da sua condição de existência.

A cidade sofreu, ao longo da história, transformações em termos urbanísticos e na relação com os espaços 
com que interage e que se alteraram com o tempo. O desenvolvimento de equipamentos, como construções 
de hospitais e reconstrução da estancia termal, de auto-estradas e implantação de zonas industriais com 
grandes centros comerciais transformou completamente a paisagem da cidade, obrigando o meio urbano a 
acompanhar  a  mudança  que  levará  a  estagnar  ou  a  evoluir,  e  o  seu  modo  de  vida  urbaniza-se.  A 
significação – composição espacial da cidade transforma-se, o símbolo dá lugar ao signo, as solidariedades 
mecânicas dão lugar às orgânicas – as duas coexistem. A localização é marcada pela diferença e não pela 
pertença herdada. Há por parte das pessoas diferentes formas de apropriação do espaço, entenda-se o 
espaço,  como  uma  construção  social,  um conjunto  de  marcas  da  sociedade,  como  o  dá  a  conhecer 
(Baptista, 1999:3):

“A cidade e as suas populações são inseparáveis do fenómeno do crescimento urbano. Com ele, a 
morfologia dos espaços e das relações sociais apresenta novas configurações. As formas físicas que 
áreas sujeitas a processos de urbanização, mais ou menos rápidos, adquirem não param de nos 
surpreender quer pela permeabilidade que os lugares já existentes experimentam na multiplicidade de 
novas utilizações (…), quer nas possibilidades de inovação que áreas ainda não edificadas conhecem 
(seja para as preservar ou para as refazer).”

Num  tempo  em  que  as  questões  da  mobilidade,  de  toda  a  ordem,  se  mostram  decisivas  para  a 
compreensão da(s) realidade(s) social(ais), também entre nós, mesmo que profundamente marcadas, por 
processos  de  imobilismo  secular,  importa  questionar  o  sentido  das  transformações  que  lhe  estão 
associadas.  Nesta linha de pensamento e de acordo com estes autores,  creio que a distribuição sócio 
espacial nas Caldas da Rainha – fixação das pessoas – terá tido alguma dificuldade em se processar, por o 
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lugar não deter infra-estruturas que permitissem instalar as pessoas conforme os seus recursos disponíveis. 
E também por “Caldas de Óbidos”, ser um local  periférico da vila medieval principal que era na época 
Óbidos, como se pode constatar no mapa – Imagem 3 – Cartografia de localização da cidade das Caldas da 
Rainha.  Encontrava-se territorialmente nos limites dos coutos de Alcobaça,  zonas de caça e ermos de 
matas. 

Imagem 3 – Cartografia de localização da cidade das Caldas da Rainha

Num  contexto  urbanístico  e  numa  perspectiva  de  diversificação  de  ambientes  e  tendo  presente  o 
pensamento de diversos teóricos simultaneamente aludindo ao pensamento moderno torna-se possível 
reconhecer o desenvolvimento de uma sociologia do individuo, um património de experiências e vivências 
humanas  na  procura  de  diversificar  experiências  e  de  obtenção  de  sucesso.  Como  refere  (Pujadas, 
2005:31)  quando  diz  que  Manuel  Castel  “sempre  insistiu  na  caracterização  dos  sujeitos  sociais 
organizadores em movimentos de base cidadã para os quais a luta por melhores condições de vida urbana 
era uma continuidade de luta de classes.”

À  nova  dinâmica  individual  podem  estar  também  associadas  novas  dinâmicas  no  uso  de  espaços 
humanizados resultante da apropriação de espaços e de novas utilizações e a que outro autor, (Baptista 
2005:49) apelida de “concepção de territórios lúdicos (…) o espaço físico das sociedades contemporâneas é 
atravessado por uma dinâmica específica de usufruto lúdico”. Numa perspectiva de modernidade, Caldas da 
Rainha perece ter difundido um modo de vida lúdico que nos chega ao conhecimento través de dados 
históricos e imagens transmitidas por televisão, imprensa e Internet. O conhecimento histórico dá-nos conta 
do que foram os anos áureos, 50/60 do século vinte, a importância social e económica local e nacional. 
Dinâmica  que  estimularia  como  diz  (Baptista,  2005:49).“…estimular-se-iam  os  anseios  individuais, 
individualizando a oferta  de produtos,  alimentando a ilusão  do produto  dirigido  individualmente  a  cada 
consumidor…”. Ao que parece Caldas da Rainha terá sido protagonista de um grande centro de turístico, 
diversão e capital lúdico, com cenários de nova economia e de liberdade, onde foram concebidas novas 
formas  territoriais  em atenção  aos  visitantes  e  turistas.  Criaram-se  parques,  feiras,  mercados,  praças, 
jardins e exposições.
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É no séc. XIX, que as Caldas da Rainha são reconhecidas como estância termal. Contava então com a 
presença de 8.000 a 10.000 de visitantes durante o verão. E com a existência de equipamentos de lazer tais 
como o Parque e a Mata, à semelhança do que  se passava noutras termas, no Luso com a Mata do 
Buçaco, os Parques da Cúria. Daí a importância da implementação e conservação de espaços de lazer, 
nomeadamente  de  áreas  verdes  no  espaço  termal,  por  desempenharem  uma  função  fundamental  de 
complemento ao tratamento termal,  ao proporcionar convívio,  distracção, passeio e desporto e lazer.  O 
arquitecto, (Mangorrinha, 2000:72) esclarece-nos quanto aos efeitos concretos da actuação do poder central 
e local na requalificação do Hospital Termal e da Vila dizendo que:

“…entretanto Caldas da Rainha, realidade com quatro séculos de história termal, acabava de usufruir 
da crise instalada nos trabalhos do Ministério das Obras Públicas, de Fontes Pereira de Melo, na 
medida  em que  desse  corpo  recebeu,  na  década de 1880,  um contingente  de cerca  de  quatro 
centenas de operários, para levar a cabo o surto construtivo que se iniciara na Vila e que se previa 
maior com a chegada do comboio. Tanto o Hospital como a Câmara Municipal, sem grandes meios 
técnicos e financeiros para acudir às obras necessárias, solicitaram o apoio do Ministério das Obras 
Públicas para a construção de redes de abastecimento de água e de escoamento de esgotos, por 
forma a separar-se estes dos encanamentos das águas termais sobrantes e para a construção de um 
novo cemitério, mais distante do centro da Vila. Ficaria esta, portanto, preparada para enfrentar o 
desenvolvimento esperado, sobretudo por via das novas acessibilidades construídas na região.”

Na história das termas das Caldas da Rainha, o papel da administração hospitalar até ao séc. XIX não 
inferiu um incremento especial digno de nota. Porém, as administrações seguintes souberam pôr em prática 
um conjunto de trabalhos de melhoramento que tentaram aproximar esta estância do que de melhor se fazia 
na Europa. A partir de meados do século XIX, a discussão sobre a modernização destas termas tornou-se 
um ideal para as sucessivas administrações, tendo em vista qualificar a estância e os serviços, de forma a 
garantir uma frequência termal heterogénea através da captação de classes sociais mais elevadas. Para tal, 
em meados deste século, iniciou-se a discussão acerca da separação física entre classes e a construção de 
um equipamento complementar ao Hospital, de forma a agradar a essas classes.

“No final do séc. XIX, as nascentes localizadas nesta região tiveram uma maior procura por parte da 
população local e um maior interesse por parte dos proprietários e investidores, tal como se passou, 
aliás,  em todo  o  país.  Para  as  Caldas  da  Rainha  o  Estado  preparou  uma reforma profunda  no 
Hospital, por forma a divulgá-lo no País e no estrangeiro, e as Águas Santas receberam o interesse 
do município das Caldas (…) A Câmara Municipal explorou desde 1853 o estabelecimento balnear 
denominado  de  Águas  Santas  localizado  a  2Km  do  centro  da  então  Vila  em  terrenos  da  sua 
propriedade, junto à ribeira dos moinhos. As virtudes terapêuticas destas águas foram empiricamente 
certificadas, em 1852, por um residente no bairro, lugar do concelho de Óbidos, a que se seguiram 
outros doentes, que a procuravam no tratamento de dermatoses.” (Mangorrinha, 2000:52)

Tendo por objectivo a captação das classes mais elevadas, já que as classes pobres estavam confinadas às 
“Águas Santas”, as administrações apetrecharam o “Hospital Real” e a Vila de equipamentos que foram um 
pouco dispendiosos e que levaram a que as actuais administrações esquecessem o motivo inicial que levou 
a Rainha, no séc. XIV a construir estas instalações – assistência aos mais pobres.

As transformações operadas nos equipamentos assistenciais – Hospital Real e Águas Santas – decorrentes 
da política das várias administrações, Câmara e Hospital, vieram alterar e a hierarquizar as classes sociais 
e o quadro geral das relações sociais, numa cidade dominada por uma cultura assistencial, transformando-a 
em lucrativa – preocupação económica. O equipamento hoteleiro atingiu, a partir do séc. XIX, um especial 
desenvolvimento  e  importância.  A  maior  parte  dos  equipamentos  que  forneciam uma função  hoteleira 
encontravam-se em torno do hospital. A hotelaria fornece às termas um leque de equipamentos, os quais 
assumem especial importância pelo seu significado económico e pela garantia de permitirem uma estada 
repousante aos banhistas, embora com diferentes níveis de conforto. 
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A par da florescente população aquista e do crescimento populacional e económico desenvolve-se o ensino 
com a criação e instituição da Instrução Primária em treze de Outubro de 1855 em algumas freguesias 
(Alvorninha,  Salir  de Matos e Tornada),  a vila  de Caldas da Rainha,  passou a dispor de 5 escolas.  O 
progresso da Vila, associado aos fins terapêuticos para os quais se destinava, impulsionou o crescimento 
do comércio, nomeadamente o ligado à restauração e à doçaria. O seu carácter de estância termal e de 
veraneio deu origem, a partir desta época, ao desenvolvimento de produtos locais com forte repercussão no 
comércio da Vila com destaque para o fabrico de doces regionais, cerâmica e olaria. E à criação de um 
espaço  comercial  de grande  importância  nas  estâncias  termais,  sobretudo  quando estas  atingem uma 
dimensão considerável,  é a farmácia. Desde os seus primeiros anos que o Hospital teve a sua própria 
“botica”, no séc. XIX já existiam 3 farmácias na Vila, separadas do próprio Hospital. O engarrafamento de 
águas minerais de mesa é a principal indústria ligada aos recursos termais. De uma forma paralela mas 
significativa,  uma  outra  indústria  se  destacou  quanto  ao  apreço  demonstrado  pelos  veraneantes, 
funcionando como atractivo turístico. Trata-se da indústria de cerâmica das Caldas, que no último quartel do 
séc. XIX em paralelo com o desenvolvimento termal local a indústria cerâmica – louça das caldas – um tipo 
de faiança fundamentalmente decorativa, de inspiração naturalista tornou-se a principal indústria local. 

Citando Ramalho Ortigão (Serra 1995:49), refere-se à louça das caldas como a,

«…tradicional indústria das Caldas (…) cujos antigos modelos preciosos, constituindo um importante 
museu, se perderam por desleixo e delapidação com os despojos do convento da Madre de Deus 
(… ) essa «indústria» atingira um ponto alto seguindo-se uma decadência que só a entrada em cena 
de Rafael Bordalo Pinheiro, dois anos antes permitira na opinião deste autor interromper…»

Enaltecendo as qualificações da olaria caldense, (Serra, 1995:50) enaltece ainda as sucessivas gerações 
de oleiros que cimentaram uma “tradição forte nas áreas da modelação e da vidração”.

A primeira fábrica de faianças de que há conhecimento, é criada nos anos oitenta dos finais do séc. XIX, 
altura em que na vila é construído um dos primeiros estabelecimentos de ensino técnico criados no País, 
com o fim de ministrar Formação Profissional aos operários. Esta nova modalidade de escola foi promovida 
pelo Ministério das Obras Públicas e Comércio. Em 1884 cria-se a Escola de Desenho mais tarde elevada a 
Escola Industrial constituindo um prestigiado equipamento entre as classes urbanas e instalada num dos 
edifícios do Hospital Termal.

Disto nos dá conta (Serra,  1995:51) quando se refere a este propósito acerca dos professores que ali 
leccionavam:

“…entre os professores da escola, na viragem do século contaram-se nomes como os de Rafael 
Bordalo Pinheiro e diversos estrangeiros como o austríaco Karl VonBonhorst, o alemão Karl Holthoff, 
o suísso Emile Possoz (que se ocuparam da Química Aplicada às Artes e especialmente à Cerâmica, 
entre 1887 e 1890), o alemão Hugo Richeter e, mais tarde, o austríaco Joseph Fuller (que trataram de 
matérias de desenho e Pintura) …”.

A partir de então a produção de cerâmica é redimensionada passando por três níveis: produção popular, 
produção artística e sofisticada, acompanhando o crescimento termal.

Assistiu-se então a uma viragem de laboração na fabricação e produção menos apurada e imaginativa 
destinada ao consumo popular, escoada através de feiras e mercados paralelamente com uma produção 
mais cuidada e sofisticada que se adaptava às exigências e posses das classes abastadas e eram vendidas 
em lojas próprias nas Caldas da Rainha – a chamada rua das loiças junto ao hospital termal. Além desta 
produção sofisticada e popular, a artística, produção de pequenas peças complexas em que ressalta e é 
dominante  o  aspecto  artístico  da  representação  de  motivos  da  natureza  (representação  de  motivos 
naturalistas), atribui-se o exclusivo ao artista reconhecido que foi Rafael Bordalo Pinheiro.
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No séc. XX, intensificou-se a ocupação comercial e aumentou o espaço físico ocupado por esta actividade 
económica. A actividade económica e da indústria da cerâmica detêm a supremacia sobre todas as outras 
actividades. Nestes primeiros anos, o “Parque junto ao hospital” preencheu-se de mais atractivos, ficando 
com um conjunto de equipamentos de recreação, muito próprios da época: velódromo, ringue de patinagem, 
campos de ténis e de tiro, um restaurante com esplanada e um lago para passeio de barco.

A então Vila das Caldas da Rainha conhece um processo acelerado de desenvolvimento, o centro urbano 
absorve espaços rurais integrando novas freguesia rurais, hierarquiza-as, define e equipa os seus próprios 
papéis de metrópole. A imagem externa das Caldas é reconhecida pela qualidade das suas termas e da sua 
louça e o comércio impulsionou-se e implantou-se. A Vila é elevada a cidade em 1927, com cerca de 7 000 
habitantes e o seu núcleo urbano expandiu-se para o Norte da Avenida e para Oeste do caminho-de-ferro, 
originando um bairro de características populares – o de Além Ponte. Nesta altura é feita a captação e 
condução de água ao domicílio  subscrita por 50 contratos de fornecimento de água e procede – se à 
instalação  da  rede  telefónica  interurbana  instalando-se  telefones  em  todo  as  sedes  de  freguesia.  O 
regimento de infantaria nº5 instala-se nos Pavilhões do Parque e cria-se o primeiro Museu regional de 
Caldas  da  Rainha.  O  plano  de  modernização  expande-se  e  a  Câmara  aprova  um  novo  plano  de 
urbanização das cercas  de  Maria  Carolina  onde  se  edificou o  edifício  do Montepio  e  o  da  Rodoviária 
Nacional e o do Burlão que constitui  actualmente o epicentro da cidade,  a Praça 25 de Abril  onde se 
construiu, Palácio da Justiça, Igreja Nª Sra. da Conceição e os novos Paços do Concelho.

Deste processo de ascensão (Serra, 1995:53) reconhece a grande evolução afirmando:

“…culminando um longo processo de ascensão social, politicamente apoiada, a vila de Caldas da 
Rainha recebeu, em Setembro de 1927,  o estatuto  de cidade de certo  modo este estatuto legal 
consagrava  Caldas  da  Rainha  como  um  pólo  regional,  a  cuja  agressividade  concedia 
reconhecimento. O concelho teria então uns 28.000 mil habitantes e a sua capital cerca de 7500…”.

O autor, (Serra 1995:54/55) conclui:

“ «…estudo de urbanização» encomendado três anos antes pela Câmara ao jovem arquitecto Paulino 
Montês.  Ganha  forma  o  projecto  de  erguer  nas  Caldas  um Museu  de  Artes,  o  que  implicou  a 
realização de Salões de Artes nas Caldas em 1929, 1930 e anos seguintes, com a presença de 
artistas nacionais. O Museu virá a ser consagrado em 1934 ao próprio pintor José Malhoa. No ano 
seguinte a Rainha D. Leonor terá a sua estátua na entrada sul da cidade. Completava-se assim, sob 
a égide das artes plásticas, o ciclo da refundação iniciado com as exposições da década anterior.”

No dealbar do séc. XX, (anos vinte) Caldas da Rainha já se constituía como um dos principais centros 
hoteleiros do País. Todavia, as convulsões políticas por que a Europa passou durante as décadas de 30 e 
40 tiveram os seus efeitos nas Caldas, designadamente pelo afastamento de certo público que ajudava a 
indústria hoteleira local. A complicar a situação hoteleira local, a presença de refugiados judeus de guerra 
nas Caldas fez encher todos os seus hotéis de Austríacos, Ingleses,  Franceses, Belgas, Holandeses e 
Americanos, como o testemunhou uma refugiada de 81 anos ao semanário, “Gazeta das Caldas de 21 de 
Outubro de 2005, pág.4/5.

“…Renné Mariette Liberman Costa e Silva, refugiada da II Guerra Mundial, que veio para as Caldas 
da Rainha com a família em 1942, acabando por cá permanecer para o resto da sua vida ao contrair 
matrimónio (…) «De repente caímos no paraíso, nas Caldas havia de tudo! Era um milagre!»”

O  reconhecimento  das  Caldas  da  Rainha  como  concelho  ficou  a  dever-se  ao  processo  acelerado  de 
desenvolvimento,  reordenamento,  planeamento  agrícola  e  criação  das  vias  de  comunicação  a  par  da 
indústria,  comércio  e  turismo,  à criação da rede e  canalização de esgotos (bairro  de Além Ponte),  ao 
fornecimento de água canalizada ao domicílio, assim como ao lançamento da primeira pedra do edifico da 
Misericórdia e à inauguração do edifício da Associação de socorros Mútuos Rainha D. Leonor (Montepio). 
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Os anos 30 foram profícuos de acontecimentos e desenvolvimento social: construção do edifício da cadeia 
civil;  inaugurado  o  Teatro  Pinheiro  Chagas;  O  Cinema  Sonoro;  inauguração  do  Museu  José  Malhoa; 
Inauguração do Caldas Sport Club; Criação do Estádio das Caldas; inauguração da estátua da Rainha D. 
Leonor; Criação do Clube Columbófilo das Caldas; inclusão do Concelho na província da Estremadura; 
fundação da Sociedade de Instrução e Recreio “Os Pimpões”; início da construção do edifício da caixa 
agrícola; início da construção do edifício dos correios, telefones e telégrafos; Inauguração do Cine – Teatro 
Pinheiro Chagas.

Na década de 50 assistiu-se a outro impulso de desenvolvimento, nomeadamente com: o início das obras 
de urbanização do Borlão; inauguração do novo Quartel dos Bombeiros; inauguração da Igreja de Nª Sra. 
da Conceição; inauguração da Casa do Benfica; do novo Quartel do Regimento de Infantaria nº5, do Rotary 
Club das Caldas da Rainha; Posto de Turismo; Museu Joaquim Alves e o Palácio da Justiça.

Em Abril de 1962 é decretado o dia 15 de Maio como Feriado Municipal. Dois anos mais tarde é inaugurado 
o Museu de Cerâmica, num espaço anexo ao Museu Malhoa. Nesta época é, também, inaugurado o parque 
de campismo das Caldas,  e actualmente em estado avançado de degradação, instalado no Parque da 
cidade, o Hospital Sub – Regional, actual Hospital Distrital e iniciam-se obras de restauro na Igreja de Nª 
Sra. do Pópulo. No dia 16 de Março de 1974 existe uma tentativa de Golpe de Estado no Regimento de 
Infantaria nº5 das Caldas, acontecimento que antecedeu o 25 de Abril 1974 e em finais desse mesmo ano 
são inaugurados os transportes públicos urbanos.

No último quartel do séc. XX regista-se um elevado grau de desenvolvimento industrial, agrícola – mercado 
–  e  uma  urbanidade  fortemente  marcada  pela  estrutura  dos  serviços,  extensão,  regularização  e 
embelezamento da cidade, e destaque especial à escultura e à pintura de José Malhoa que data desde 
1926 para promoção das termas e espaços públicos e aos monumentos fundadores do centro urbano.

Assiste-se também nesta época à transferência dos Paços do Concelho para a Praça 25 de Abril – entre o 
Tribunal Judicial e a Igreja Paroquial Nª Sra. da Conceição – originando e polarizando a concentração, 
neste local, da actividade de serviços, remetendo a antiga área dos Paços de Concelho, Praça da Fruta – 
Rocio, para área Histórica da cidade. A expansão urbana concentra-se à volta desta zona, desenhando um 
novo espaço central e actual.

Com a construção da Praça da República “Praça da Fruta”, onde actualmente se realiza o mercado diário, 
relegou-se para segundo plano o primeiro centro histórico – Hospital Termal, Igreja Nª Sra. do Pópulo e 
Largo João de Deus, continuando a ser o centro das actividades mais importantes da cidade das Caldas da 
Rainha, rivalizando com o novo e actual centro constituído pela Praça 25 de Abril e Avenidas 1º de Maio e 
da Independência Nacional que integram a estação de Caminho de ferro, acompanhando a requalificação 
agora levada a cabo na Rua Miguel  Bombarda,  verificando-se uma circularidade do fechamento em si 
mesma voltando às origens, primórdios da requalificação urbana levada a cabo aquando da abertura das 
primeiras artérias e alargamento urbano com a construção da linha-férrea e da estação.

A tradição mantém-se, o ponto de encontro social – cafés, mercado, lazer, lojas de qualidade (Rua das 
Montras, antiga Rua do Jogo da Bola) – de idosos, reformados, notáveis, turistas continua a ser o velho 
centro que integra a Praça da Fruta e a sua área envolvente.

O actual planeamento urbano parece agora querer transmitir-nos o que foi o planeamento do território desde 
os primórdios da fundação da cidade, a partir da fundação do hospital termal, dos seus momentos áureos 
até às novas formas dominantes de rentabilização, uso e reorganização do espaço, com a expansão da 
cidade em todas as direcções e ainda com a construção de novos equipamentos, como o Centro Cultural 
que será inaugurado no dia 15 de Maio de 2008, dia da cidade e coincidente com a abertura oficial das 
termas – abertura  oficial  da época balnear.  O Hospital  Termal,  parece assim,  continuar  a ser  o factor 
identitário da cidade – cidade termal  -  a avaliar,  pelo interesse que as escolas locais demonstram em 
transmitir a história local aos seus alunos e também por ainda ser objecto e notícia e procura por parte de 
aquistas tanto estrangeiros como nacionais. Assim como o interesse por parte da actual Administração 
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Hospitalar,  preservando,  restaurando,  conservando  ao  mesmo  tempo  que  proporciona  visitas  às 
instalações: Hospital Termal, Museu do Hospital e das Caldas, promovendo a participação e intervenção 
social e cultural através de projectos, concretamente com os estabelecimentos escolares locais.
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