
Hospital Termal Rainha
D. Leonor

A Importância do Parque D. Carlos I e Mata Rainha
D. Leonor na identidade e qualidade das 

Termas das Caldas da Rainha

Comunicação realizada na SGL em 15 de Novembro de 2012 por João da Fonseca Caldeira Cabral 



Parque D. Carlos I

Mata Rainha D. Leonor

Hospital Termal

Hospital Distrital



Os Espaços Verdes elemento essencial para 
potencializar o efeito hidroterapêutico

• A garantia da qualidade do Ar
– A oxigenação e a fixação do dióxido de 

carbono
– O aumento da humidade relativa através da 

evapo-transpiração, da intersecção da radiação 
e da consequente regularização da temperatura 
em exterior

– A filtração e fixação de gases, fumos, partículas 
e poeiras



Bacias de drenagem – A circulação gravítica do Ar e da Água



Os Espaços Verdes elemento essencial para 
potencializar o efeito hidro-terapêutico

• A protecção aos aquíferos minero-
medicinais
– Controle da qualidade e da quantidade das 

águas infiltradas
– Controle da erosão do solo (Camada protectora) 
– Protecção contra as poluições concentrada e 

difusa, em particular nas zonas superficiais dos 
aquíferos elásticos e em situações de 
falhamento 

– Reserva para novos furos hidrotermais 



Zonas imediatas de 
protecção 

Zona de Protecção 
alargada

Zona Intermédia de 
protecção

Decreto Lei 90/90Estudo do Perímetro de Protecção

DATAGEO -1999



Furo AC3

Furo em 
Exploração

Adaptação do Estudo do Perímetro de 
Protecção

DATAGEO -1999

Nascentes Termais

A proteger

Furo selado

Furos a 
proteger

Novo furo em 
experiência



Os Espaços Verdes elemento essencial para 
potencializar o efeito hidroterapêutico

• A integração de actividades de recreio e lazer
– Recreio activo - Exercícios variados adequados à

capacidade do doente e acompanhante, para o que se 
exige áreas especializadas em qualidade, quantidade e 
dimensão suficientes 

– Recreio passivo – Situações variadas de estar, 
contemplar e observar a natureza, com estimulação 
sensorial através das diferenças de luz, de cor, de  
escala, de humidade relativa, de temperatura etc., em 
ambiente calmo e seguro.     



Cerca do Hospital
Na descrição de 1656  referem-se os “dilatados bosques , alegres jardins, férteis hortas copados pinhais, 
regalado vinhago , amenos pomares, cercados em torno de fortes muros” lugar bastante concorrido 
durante a estada dos aquistas .  “No meio do terreno … um comprido Jogo da Bola ordinário exercício 
dos Reis, religiosos, titulares e Senhores..”



O Passeio dos Convalescentes – 1799 / 1807

“ O da Copa onde os doentes passeiam ordináriamente as águas à sombra de velhos 
plátanos e faias seculares” in “Banhos de Caldas e Águas Minerais”- Ramalho Ortigão



Construídos, na sua forma actual, pelo Arquitecto Rodrigo 
Berquó, no final do século XIX (1889/1892), o Parque D. 
Carlos I e a Mata Rainha D. Leonor sofreram múltiplas 
alterações no decurso do sec. XX.

No Parque foram marcantes as intervenções do Arq. Paulino 
Montês com a construção do Museu Malhoa e o arranjo dos 
espaços envolventes e do Prof. Arq. Paisagista Francisco 
Caldeira Cabral com a modificação da envolvente do Lago e na 
construção dos pavimentos das ruas envolventes. 

Na Mata Rainha D. Leonor foi infelizmente determinante a 
construção do Hospital Distrital e do estacionamento junto à
Administração, a transformação do centro hípico em campo de 
futebol e a construção do pavilhão Gimnodesportivo.
. 
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Livro do Dr. Vasco Trancoso

Vistas do Lago inaugurado em 
Junho de 1892 – 120 anos



Ante-Projecto do Prof. Arq. 
Paisagista Francisco 

Caldeira Cabral – 1949

Intervenção no Lago em 
1951



A intervenção de 
Francisco Caldeira Cabral  

1951

A renaturalização da envolvente norte 
do Lago e da Ilha

O alinhamento dos Plátanos segue ainda 
as  plantações do “Passeio dos 

convalescentes”

Nas margens surgem agora os Choupos 
das zonas húmidas substituindo as 
palmeiras do final do século XIX



Fotografias do 
Lago - 1982 Espaço aberto de comunicação visual



O Plano Geral de 1983 foi um instrumento orientativo
importante na gestão das zonas verdes, embora só
parcialmente cumprido no que respeita às intervenções de 
ampliação dos espaços e protecção dos aquíferos termais.

Nos últimos 10 anos, a manutenção e gestão dos espaços 
verdes termais sofreu profundas alterações com a 
substituição do corpo de jardineiros próprio por empresas 
externas na manutenção , tendo sido realizado um esforço no 
melhoramento da conservação do património e na execução 
de projectos de renovação.



Espaços Verdes – Proposta 1983



Áreas a recuperar para utilização Termal
Áreas disponíveis

Áreas de expansão a adquirir



As capacidades de Acolhimento do 
Espaço

e
a expectativa das necessidades Termais



Analise de Frequências
8.000 Aquistas

75.000

25.000

200.000



Frequência Futura
20.000 Aquistas

Entre Junho e Setembro – 8.000 Aquistas/mês 
4.000 Aquistas/dia

C/1 Acompanhante – 8.000 Utentes/dia
C/2 Acompanhantes – 12.000 Utentes/dia

População da Cidade 2.000 visitantes

Cargas totais máximas previsíveis
6.000 a 14.000 utentes-visitantes/dia

215 a 400 Pessoas /ha no conjunto do Espaço Termal (28 ha)



Capacidade 
de Uso 

recomendada

Parque Mata
Standard Americano



Situação prevista para 1.995 – 2.000 – Considerando a área disponível
e o crescimento lento da população termal.



• Redução e simplificação de 
caminhos

• Criação de amplos relvados 
centrais

• Uso exclusivo de Herbáceas 
vivazes

• Instalação de redes de 
drenagem superficial e interna

• Instalação de uma rede de rega 
automática e de gestão central 
computadorizada

Principais transformações Propostas

• Aumento e 
diversificação de 
equipamentos

• Reforço das áreas de 
estacionamento 
reservadas a aquistas



Situação existente – 1983/2003

O Parque, espaço a necessitar de uma 
profunda intervenção de simplificação 

e revisão de infraestruturas

A Mata, espaço fragilizado por 
diferentes intervenções e área 

degradada por desenvolvimento de 
infestantes e ausência de manutenção

O “Caso” particular das 
Caldas da Rainha

Hospital Distrital – Expansão em estudo

14,46 ha

14,11 ha

Parque Campismo -Orbitur



Ilha e Margens – Remodelação 
do Lago e áreas envolventes 

2005





Alguns aspectos do Parque D. Carlos I



Alguns aspectos do Parque D. Carlos I



Alguns aspectos do Parque D. Carlos I
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O Início de recuperação da Alameda



Requalificação da Rua 
Principal da Mata



Jardim da Rainha e Orla Poente







Hospital Termal Rainha D. Leonor
Zonas sensíveis de protecção de ruído dos Hospitais Distrital e Termal

Fachadas do 
Hospital DistritalDistância de protecção de 

200 m para Ln < 55 Db A Hospital Termal

Quadro 6
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Nascentes existentes a 
recuperar para rega

Nascente captada

Depósito de 
água de rega

Furo experimental a 
reparar

Mata Rainha D. Leonor
Água de Rega - Recursos

Quadro 7

Conduta de 110



Conclusão
Os Espaços Verdes Termais são essenciais à potencialização dos efeitos hidroterapêuticos e 
à protecção das captações de água termal constituindo uma unidade com o património 
edificado, pelo que a sua propriedade e gestão deverá continuar ligada às Termas.

A sua expansão para nascente e sul é uma garantia da possibilidade do correcto crescimento 
da estância termal, permitindo o aumento e renovação das captações de água minero-
medicinal, o controlo da qualidade do ar e da água nas bacias drenantes, o aumento, que se 
deseja, da capacidade de acolhimento da população turístico-termal e a continuidade 
espacial dos sistemas ecológicos.

Não é admissível o estado de abando a que os espaços verdes termais estão votados, sem 
pessoal e equipamentos de manutenção, praticamente desde Agosto. 
A flora e a fauna do Parque e da Mata são constituídas por seres vivos, muitos dos quais 
exóticos e que não podem ser abandonados sob pena de não conseguirem subsistir fora do 
seu meio natural. 

Como frisou o Prof. Pereira Coutinho, só no Parque D. Carlos I, estão representadas 64 
famílias das plantas vasculares, das quais 38%  são espécies autóctones, constituindo 16% 
das 400 famílias vasculares do mundo,.   

Os custos destes danos são enormes e muitos deles irreparáveis, dado tratar-se de áreas 
ajardinadas e florestais com centenas de anos, atingindo facilmente o valor de centenas de 
milhares de euros.
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