
Em Busca da Cidade Termal: A Política e o Futuro das Caldas da Rainha 
  
Este meu contributo parte de um quadro de referência atual, que condiciona o tema: por um lado, a 
crise económico-financeira e, por outro, a desvalorização, sem precedentes, do Hospital Termal e do seu 
património por parte do Ministério da Saúde. Portanto, como já há dias eu disse publicamente, a uma 
crise financeira associa-se, lamentavelmente, uma crise de valores. 
  
Mas do que é que fala o título desta intervenção? 
  
Cidade Termal é um ecossistema cujo modelo de desenvolvimento se suporta num recurso essencial – a 
água mineral natural –, que é simultaneamente produto primário, competitividade e marca identitária. 
A esta identidade deve-se incorporar outros desempenhos estratégicos que a cidade foi ganhando, com 
benefício mútuo para o microcosmo termal e a cidade global. 
  
Política é a ciência e a arte para tratar das relações humanas com o objetivo de gerir os negócios de 
interesse público. Não pode é apenas ser a distribuição do poder. 
  
Futuro é o tempo que virá, construído no presente. 
  
E as Caldas da Rainha, uma cidade de origens urbanas com mais de cinco séculos, nos quais o seu mais 
notável património passa por um hospital pioneiro à época e que manteve até à atualidade a sua 
imagética e funcionalidade próxima do apoio aos mais desfavorecidos, alargando ao mesmo tempo a 
sua procura e os seus espaços. 
  
Para esta sessão, importa lembrar o Plano Estratégico do Concelho das Caldas da Rainha, concluído em 
2004, para um arco temporal até 2013, que não foi minimamente cumprido. E esta falta de 
cumprimento não se prende por questões financeiras, mas por questões de opção política e, como tal, 
sujeita à crítica construtiva de quem o promoveu, no quadro do mandato como vereador que exerci 
entre 2002 e 2005.  
  
O documento traça um plano de ação específico para devolver às Caldas a condição de cidade termal, 
subdividido em diferentes ações, das quais sublinharia, neste contexto: Classificação do Conjunto 
Termal; Projeto Integrado de Valorização e Expansão do Termalismo; Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Turístico; Construção de uma nova Unidade Termal contemplando as áreas da saúde, 
do lazer e da medicina desportiva; Criação de um Centro Reumatológico Nacional; Criação da Escola 
Nacional de Termalismo; Criação da marca “Caldas da Rainha: património das águas”; e Realização de 
um evento anual relacionado com esta marca. 
  
Verificamos que apenas o primeiro ponto – a Classificação do Conjunto Termal – teve uma evolução, se 
bem que, presentemente há sintonia quanto à necessidade de alargar a área territorial “em vias de 
classificação”. 
  
Mas, nada foi feito, tanto ao nível do planeamento sectorial, ou seja, o Projeto Integrado de Valorização 
e Expansão do Termalismo e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico; tanto ao nível da 
expansão das instalações, ou seja, a construção de uma nova Unidade Termal; tanto ao nível do ensino, 
ou seja, a criação de um Centro Reumatológico Nacional e de uma Escola Nacional de Termalismo; como 
criar e potenciar, finalmente, a Marca associada ao “Património das Águas”. 
  
Hoje em dia, face à crise, a cidade deve ainda tomar um sentido estratégico para o seu futuro. Face à 
crise, a cidade deve ser planeada, gerida e vivida incorporando um ecossistema tão singular em todo o 
território global. A visão sistémica, em que tudo está relacionado com tudo dentro de um mesmo 
sistema, e a visão holística, em que o todo é maior do que a soma das partes, são dois aspetos 
importantes neste contexto. 
  
Sabemos como o Presente é o rascunho do Futuro. Mas para construirmos um Futuro é preciso 
amarmos o Presente. E creio que isso não se passa com quem quer despachar, cegamente, o património 
termal das Caldas da Rainha e, também, com alguns responsáveis pela gestão urbana da cidade. 



  
Às principais instituições da Cidade, temos de pedir contas. 
  
Sabemos como as Caldas da Rainha têm condições singulares nos campos da Saúde, do Ensino e do 
Turismo. Vejamos: 
  

a) Na Saúde: 
  
O relançamento do termalismo local pode passar por potenciar esta água mineral natural na criação de 
um centro com três valências essenciais: 1) terapêutico, com as melhores técnicas hidroterápicas e 
complementares, associado a um centro de reabilitação física e ocupacional e a um centro de cirurgia 
ortopédica reconstrutiva e traumatológica; 2) de diagnóstico e investigação de excelência no domínio do 
termalismo e especificamente das doenças reumáticas, músculo-esqueléticas e respiratórias; 3) 
complementar para programas de bem-estar. Para estes três pontos complementares entre si, ao 
edifício do Hospital Termal devem-se associar outras instalações – reabilitadas ou novas –, para além de 
que importa conciliar no Hospital Termal os circuitos de saúde com os do usufruto patrimonial. 
  

b) No Ensino: 
  
Falávamos de um Centro de Conhecimento e de uma Escola Nacional de Termalismo. A criação de um 
centro com características de divulgação científica e tecnológica destas áreas de conhecimento em 
complemento com a realidade do edifício do Hospital Termal. Seria a criação de espaços interativos de 
divulgação permanente para as escolas e para o público em geral. A sua fácil acessibilidade poderia 
torná-lo num equipamento de particular importância para a divulgação dos aspetos relacionados com as 
ciências da água e com o termalismo em particular, a partir de exposições e atividades lúdicas, onde o 
visitante encontrará o prazer da descoberta, da navegação no mundo real e virtual, do desvendar das 
fronteiras do conhecimento. A sua criação nas Caldas da Rainha potenciaria a história, o património e os 
conhecimentos relacionados com a exploração da água termal para fins terapêuticos, representando um 
elemento valorativo no âmbito da modernização das termas. Por seu turno, a criação de uma Escola 
para formação em termalismo poderia apoiar a funcionalização de parte do património arquitetónico 
ligado às termas, ou outro, em articulação necessariamente com o próprio edifício do Hospital Termal, 
neste caso com excelente vocação para trabalhos de experimentação científica ao nível da ciência da 
água e dos materiais. 
  

c) No Turismo: 
  
Importaria consensualizar um projeto integrado de valorização da atividade termal em articulação com 
um plano de regeneração do centro urbano das Caldas da Rainha, porque o termalismo não deve existir 
sem uma envolvente económica e culturalmente capaz. 
 
O desenvolvimento de uma cidade como as Caldas da Rainha deve basear-se numa perspetiva 
multidisciplinar, com clara orientação para o reforço de sectores que podem induzir dinamismo de 
competitividade. Seria uma aposta válida para o futuro das Caldas da Rainha, mas não exclusiva. O 
progresso das atividades industriais, agrícolas, comerciais e terciárias avançadas é indispensável. Eu 
direi, é desejável e possível, apesar dos tempos de crise. 
  
Por isso, a atração turística da cidade não se esgota no complexo termal. Há que integrar o património 
cultural, arquitetónico e artístico, a Praça da Fruta, a doçaria, as praias e a Lagoa, bem como potenciar o 
facto de se terem condições de organização de congressos, de se estar tão próximo de Lisboa e de 
alguns dos melhores campos de golfe do País. No mesmo sentido, o potencial regional de concelhos 
geograficamente próximos é uma mais-valia mútua a explorar. Em mais de um ano e meio que viajei 
pelo País como presidente da Comissão Nacional do Centenário do Turismo em Portugal, um dos lemas 
que defendemos foi que o turismo não deve ter fronteiras. E, em tempos de crise, há que potenciar 
ainda mais as sinergias entre concelhos vizinhos. 
 
O que defendemos há dez anos como importante para estruturar o pensamento do futuro mantém-se. 
Um Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico seria uma aposta interessante para as Caldas. E, 



também nesta ação, Caldas tem filhos da terra com formação, experiência e credibilidade no turismo, 
para o fazer com apelo às suas raízes e, não tanto, tal como aconteceu recentemente com um outro 
estudo concretizado, absorvendo valores significativos do erário público para, afinal, não servir para 
coisa alguma. Traçar a matriz estratégica do turismo nas Caldas passaria por definir os mecanismos de 
articulação entre todos os agentes da oferta turística regional, tendo sempre presente que o turismo 
não se esgota dentro de si próprio, dependendo de outros sectores locais, como o saneamento básico, 
os transportes e as acessibilidades, a saúde, o ambiente, a cultura, os desportos, designadamente. 
 
Neste propósito, seria importante, de uma vez por todas, organizarmos e potenciarmos as Marcas que, 
na sua evolução histórica, a cidade foi construindo. Duas das marcas mais originais são, efetivamente, as 
do termalismo e da Praça da Fruta, como polo nuclear do comércio do centro urbano. Uma e outra 
alimentam-se. Também há dez anos iniciámos essa tarefa, associando a Câmara a outras entidades de 
valor acrescentado, como o Centro Português de Design, na criação das marcas CR-Hidrodesign e Praça 
da Fruta. Estas marcas estariam associadas a planos de regeneração de ambas as atividades e dos seus 
espaços. Estes projetos deixaram de ser importantes para a autarquia, embora se saiba da recente 
intenção cidadã em avançar com a marca Praça da Fruta, no quadro do Orçamento Participativo. 
 
As Caldas esperam assim por quem olhe por elas. Sabemos que, apesar da crise, há grupos económicos 
interessados na Saúde, vista do ponto de vista holístico, para o que as Caldas têm condições de exceção 
para se criar no seu centro urbano um Parque de Saúde, potenciando espaços e serviços instalados, 
criando redes de cuidados diversos e especializando-se num centro de reabilitação física e ocupacional, 
de cirurgia ortopédica reconstrutiva e traumatológica, de diagnóstico e investigação de excelência no 
domínio do termalismo e, especificamente, das doenças reumáticas, músculo-esqueléticas e 
respiratórias. 
 
Parafraseando o Dr. Jorge Varanda, no célebre quanto esquecido Congresso das Caldas, de 2000, que 
dizia: “Faço ainda um voto final, que a cidade das Caldas da Rainha tenha a força e a clarividência 
necessárias para defender com sucesso as suas origens e uma parte essencial de si mesma, ameaçada 
de desaparecimento sem quase ninguém dar por isso.” 
 
Caro Dr. Jorge Varanda, entre 2002 e 2005, do lado da autarquia, houve essa visão esclarecida, porque 
técnica e cientificamente informada, no sentido de dar visibilidade ao significado histórico do hospital 
termal e seu património e do seu potencial urbano e turístico, mas tarefa muitas vezes boicotada. 
 
O quadro de referência do País é hoje diferente dos anos 80 e 90, quando houve projetos de 
desenvolvimento termal; diferente do ano 2000, quando se debateu o problema no Congresso das 
Caldas; diferente de 2004, quando o Município traçou o Plano Estratégico e um Projeto de 
Relançamento do Termalismo, assumindo ineditamente na sua orgânica um pelouro do Termalismo, a 
par do Planeamento Urbanístico e do Património Histórico-Cultural, pelo valor estratégico assumido, 
mas que apenas durou um mandato. 
 
Porém, hoje, tudo está pior. 
 
Mas, aproximando-se um novo ciclo autárquico, este pode ser o leitmotiv para um novo impulso, 
porque sabemos que são as pessoas que fazem as instituições, as estratégias, as cidades, o bom ou o 
mau futuro. Mas não chega. As Caldas precisam da diáspora caldense; precisam de potenciar as redes 
de contatos nacionais e internacionais, precisam dos seus amigos, dos amigos que não só dela se 
lembram quando dela precisam, mas que mantêm um interesse permanente e uma visita regular. 
 
Um melhor termalismo nas Caldas é seguramente um melhor termalismo para Portugal. Um centro 
urbano qualificado à volta das suas duas marcas essenciais – a saúde e a Praça da Fruta – é seguramente 
uma melhor cidade. Uma melhor cidade para as Caldas da Rainha é seguramente um melhor concelho e 
uma melhor região. Melhores cidades significam um melhor país, porque estou convencido de que parte 
da volta que o País tem que dar passará por qualificar a rede de cidades, tarefa que, em contexto de 
crise, tem que fazer apelo, não só ao erário público, mas também à imaginação criativa e ao 
aprofundamento da relação colaborativa entre eleitos e cidadãos. 
 



O futuro das Caldas passa por serem os mais capacitados para os desafios a estarem nas instituições 
políticas locais, por serem eles a preocupar-se por este valor reconhecidamente nacional, diria, 
universal, que é todo o património termal associado à história singular das Caldas da Rainha.  
 
Aquilo que distingue. Aquilo em que as Caldas podem ser líder. Aquilo que incentiva a visita. Aquilo que 
gerará riqueza. 
 
A qualidade é fundamental: nos produtos turísticos locais, nas opções estratégicas e gestionárias das 
instituições e nos seus quadros políticos. 
 
As Caldas precisam de Todos, dos que nela habitam e dos que a visitam. Este encontro é a prova disso 
mesmo. 
 
Sociedade de Geografia de Lisboa, 15 de Novembro de 2012 
 
Jorge Mangorrinha 
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