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Resumo
Portugal tem há mais de cinco séculos um hospital termal pioneiro na Europa e cuja evolução
histórica reforçou o seu caráter único em termos medicinais e socioculturais. Todavia, as suas
instalações encontram-se neste momento encerradas, na sua vertente hidrológica, e o seu
vasto património natural está em risco de se degradar, pela falta de condições e interesse do
proprietário – o Estado central – e das entidades de tutela (Ministério da Saúde) e de gestão
direta (Centro Hospitalar do Oeste).
O carácter inovador deste microcosmo urbano, desde sempre ligado à saúde, tem o seu
principal fundamento nas características dos seus diversos patrimónios – ambiental, material e
imaterial –, expressão da história e potencial de futuro. Mas nesta passagem entre passado e
futuro há um presente, para o qual se exigem medidas urgentes, tendo em conta a perda
iminente das suas condições físicas e ainda a sua inclusão no quadro da estratégia recente do
Governo de Portugal no Turismo de Saúde.
A ser consequente este desafio estratégico, como pode o próprio Estado esquecer –
abandonar – as suas responsabilidades perante um património seu de há séculos e técnica e
cientificamente aceite como de interesse para a saúde e o turismo?
O património termal das Caldas da Rainha tem inegável interesse nacional e mundial, pela sua
singularidade no universo da história comparada da saúde por via da terapia das águas, desde
sempre ligado aos mais desfavorecidos, mas também conseguindo atingir uma procura mais
diversificada. À volta do seu elemento central – o Hospital Termal Rainha D. Leonor –
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nasceram e cresceram estruturas físicas e orgânicas que potenciam a criação de um parque de
saúde em pleno centro urbano, como dificilmente se alcançará noutra cidade portuguesa.
O conjunto de instalações do Estado, existentes no centro urbano das Caldas da Rainha,
desejavelmente reabilitadas e ampliadas, potencia o uso de uma água mineral natural de
características clinicamente eficazes no tratamento, na reabilitação, na promoção da saúde e
na prevenção de riscos, designadamente, em três valências essenciais:
1) Terapêutica, com as melhores técnicas hidroterápicas e complementares, associadas a um
centro de reabilitação física e ocupacional e a um programa de cirurgia reumatológica;
2) De diagnóstico e investigação de excelência no domínio do termalismo e especificamente
das doenças reumáticas, músculo-esqueléticas e respiratórias;
3) Complementarmente, programas de bem-estar.
Ao interesse terapêutico, associa-se o interesse social e económico. Uma estratégia para
Portugal no Turismo de Saúde não pode – não deve – fazer-se sem contar com as Caldas da
Rainha.
À sua referência histórica incontornável, juntam-se as condições geoestratégicas e urbanas
efetivas, necessárias para o investimento no quadro da estratégia nacional para tornar o País
num destino de excelência no Turismo de Saúde.
Neste domínio, as Caldas da Rainha, não só disponibilizam as suas condições naturais e
instalações na área do termalismo clássico, como têm condições para associar uma oferta de
programas de bem-estar (expansão de equipamentos e serviços), de relação estreita com
instalações de talassoterapia (proximidade ao litoral) e de produtos turísticos compósitos
(inserção urbana e regional).
O Estado deve contar com o seu património das Caldas da Rainha, de reconhecida capacidade
instalada na área da saúde, para um projeto integrado e nacional de saúde e turismo que, em
conjunto, proporcionem uma oferta com diversos fatores de diferenciação e elevada
qualidade.
Se a estratégia para o desenvolvimento do Turismo de Saúde é correta, o País não deve
desbaratar o que já possui em termos de valor de mercado.
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A situação atual de iminente abandono e negligência deste património é inaceitável e, assim,
desconforme com a anunciada e referida estratégia.
Por estas razões um grupo de conceituados especialistas nacionais em diversas áreas, direta e
indiretamente associadas ao problema deste hospital termal, defendeu publicamente uma
ação urgente, propondo a manutenção do conjunto termal uno e na propriedade do Estado,
de modo a poder integra-lo nas políticas publicas de saúde, ambiente, cultura e turismo

Conclusões
Das exposições e do debate realizados concluiu-se que:
1. O Hospital Termal das Caldas da Rainha e o seu património devem manter-se
como conjunto uno, mas de gestão autonomizada do Centro Hospitalar do
Oeste, de acordo com a matriz histórica anterior à criação do Centro
Hospitalar das Caldas da Rainha (1971), de forma a salvaguardar as suas
características físicas e culturais;
2. As condições do Hospital Termal das Caldas da Rainha recomendam que lhe
sejam atribuídas capacidade empresarial, autossustentabilidade e inovação,
no quadro da estratégia para o Turismo de Saúde em Portugal;
3. A partir das atuais instalações, deve reabrir o tradicional internamento e
retomada a missão que lhe foi atribuída pelo Ministério da Saúde, com base
na Hidrologia Médica, e desenvolver a Reumatologia (com um programa de
Cirurgia Reumatológica) e a Medicina Física e de Reabilitação, acompanhadas
de ensino e investigação;
4. O património atualmente sem uso deve ser estudado e projetado para a
criação de um Hotel Termal e de instalações de saúde complementares às já
existentes;
5. O património natural (Mata Rainha D. Leonor e Parque D. Carlos I) deve ser
salvaguardado na sua íntegra e sujeito, de novo, a condições exemplares de
manutenção, pela sua notável qualidade botânica e paisagística e
fundamental importância no ambiente termal;
6. O Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, através da Secretaria de
Estado do Turismo, e a Autarquia das Caldas da Rainha devem promover a
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construção de um projeto identitário para as Caldas da Rainha, fazendo
integrar mutuamente o centro urbano e a cidade (na sua globalidade), numa
estratégia de criação de uma verdadeira Cidade Termal, à escala europeia;
7. A Presidência do Conselho de Ministros, através da Secretaria de Estado da
Cultura, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a Comissão Nacional
da UNESCO, devem preparar uma candidatura a Património Mundial da
Humanidade para apresentar, a médio prazo, às devidas instâncias
internacionais, do conjunto termal e patrimonial das Caldas da Rainha, de
acordo com a ideia lançada em 2002 e os documentos iniciais entregues junto
da referida Comissão Nacional da UNESCO.
Desta forma se visa reconhecer o valor, a singularidade e a excecionalidade
do Hospital Termal Rainha D. Leonor e do património associado na história
comparada da Assistência e do Termalismo, à escala mundial.
O Grupo de Trabalho para Redacção das Conclusões,
Eng.º. João Caldeira Cabral
Arq. Jorge Mangorrinha
Dr. Jorge Varanda
Almirante Dr. Luís Gonzaga Ribeiro
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ANEXO
SINTESE DAS INTERVENÇÕES DOS CONFERENCISTAS
Lista completa dos conferencistas e títulos das respetivas palestras, nas quais se baseou a presente
síntese
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Cat. Doutor Luís Aires-Barros (Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa);
Prof. Dr. Pedro Cantista – “Hidrologia médica e evidências científicas. Situação atual”;
Prof. Doutor A. Pereira Coutinho – “Valor patrimonial e diversidade florística do Parque D.
Carlos I”;
Prof. Doutor António Tavares – “Saúde Pública, a Autoridade de Saúde e a utilização
terapêutica das águas termais em Portugal”;
Dr.ª Helena Rebelo – “Águas Termais em Portugal – Indicações terapêuticas e modos de
utilização”;
Prof. Doutor Luís Cardoso de Oliveira – “As Termas e a Saúde. Seu enquadramento no conceito
restritivo de uma crise económica – Lugar do complexo hospitalo-termal das Caldas da Rainha”;
Dr. Jorge Varanda – “Hospital Termal, anos 80. Valorização histórica, expansão e
modernização. Lições para o futuro”;
Prof. Doutor José Martins de Carvalho – “Recursos Hídricos Termais – Aquíferos termais –
Modelos conceptuais de funcionamento. O caso particular do Oeste e das Caldas da Rainha”;
Dr.ª Helena Gonçalves Pinto – “O Património Termal das Caldas da Rainha no Contexto
Universal”;
Eng.º João Caldeira Cabral – “A importância do Parque D. Carlos I e da Mata Rainha D. Leonor
na qualidade e identidade das Termas das Caldas da Rainha”;
Prof. Doutor Arq. Jorge Mangorrinha – “Em Busca da Cidade Termal: A Política e o Futuro das
Caldas da Rainha”;
Prof. Doutor Henrique Lopes – “Termalismo um potencial de geração de riqueza para o país”;
Prof. Dr. António Queiroz – “Turismo em mudança de paradigma e o papel do Termalismo”;
Deu ainda o seu contributo escrito o Dr. Mário Gonçalves, intitulado “Sobre o futuro do
Hospital Termal Rainha D. Leonor, o que fazer?”.

Introdução
•

•
•

•

•

O Hospital Termal Rainha D. Leonor foi fundado em 1485. Alia ao seu carácter inovador, o
espírito beneficente com que foi criado. Existe ininterruptamente desde 1485. Trata
maioritariamente reumatismos crónicos e subagudos, doenças degenerativas das articulações e
afeções das vias respiratórias. A riqueza do seu património histórico e cultural, o valor
terapêutico das suas águas e as suas áreas verdes adjacentes elegem-no para um lugar único no
termalismo em Portugal. O seu encerramento e o abandono dos seus espaços verdes não
podem ser aceites.
Historicamente, a actividade termal está umbilicalmente ligada à saúde. Nas civilizações grega e
romana a ida às termas era uma prática social com benefícios terapêuticos.
Hoje, o que diferencia o termalismo de outras terapias continua a ser o recurso à água mineral
natural, 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 favoráveis à saúde. O sucesso do termalismo está
na conjugação dos benefícios da água termal com fatores geográficos e comportamentais.
As estâncias termais são lugares de cura, repouso e reencontro com a Natureza. Prestam
cuidados de saúde, pelo aproveitamento das propriedades terapêuticas da água mineral
natural.
As águas minerais, o clima, a Natureza (os jardins e parques florestais, os lagos, o mar, o céu
azul, o silêncio…) são fatores estimulantes, favoráveis a modificações positivas no organismo
humano. Constituem ingredientes capitais para o aproveitamento racional do termalismo e do
turismo de uma região e de um País.
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•

•

•

•

•

•
•

Distinguem-se os conceitos de Hidroterapia, Balneoterapia e tratamentos Spa. A Hidroterapia
usa a água comum. A Balneoterapia emprega água mineral termal, em spa ou não. O
tratamento Spa consiste numa composição de diferentes tratamentos, incluindo Hidroterapia,
Balneoterapia, numa ‘atmosfera de férias’.
As águas minerais com efeitos para a saúde são medicamentos, que, para além da sua eficácia
demonstrada com base científica, dispõem de uma enorme margem de manobra, pois o espaço
que vai entre a dose terapêutica e a dose tóxica é muito largo, traduzindo-se em efeitos
adversos reduzidos e de pequena expressão clínica.
A crenoterapia é utilizada principalmente na estimulação das funções fisiológicas em pessoas
doentes para potenciar a sua auto-cura, com a influência evidente dos factores circunstanciais.
Não apresenta, em geral, riscos associados, requer um período de tempo de tratamento e é um
método de grande acessibilidade. Os processos de avaliação de resultados da crenoterapia
resultam de uma longa experiência adquirida nos séculos passados. Os riscos e os resultados
são conhecidos e é perante estes dados que actualmente o médico prescreve esta terapêutica.
Nos finais do Séc. XX surgiu o conceito alargado de turismo de saúde e bem-estar, aliando ao
tradicional carácter curativo das termas, o repouso físico e psicológico, o relaxamento, a
harmonia, conciliando a utilização das propriedades da água termal a vertentes lúdicas e de
bem-estar: melhoria da saúde geral e da aparência.
A vida e o dinamismo de muitas estâncias termais dependem da diversificação das atividades
de lazer, complementares das atividades terapêuticas, respondendo a clientelas sem
problemas de saúde graves, relativamente abastadas, experientes em turismo e muito
exigentes. A nova procura está particularmente interessada em melhorar a saúde geral e a
aparência, em revitalizar o corpo e a mente.
Os espaços verdes da envolvente termal são elementos fundamentais para completar o efeito
hidroterapêutico e apoiar o desenvolvimento do turismo de saúde e bem-estar.
Há hoje uma mudança de paradigma com a ascensão do Turismo Cultural, ligada a uma nova
classe média instruída e culta e ampliada com a emancipação da mulher pelo trabalho. O
Turismo Cultural, aliado ao Turismo de Natureza transformam-se em Turismo Ambiental,

gerando uma inversão funcional da relação entre as cadeias de serviços e valores e o
Património. Essa mudança de paradigma integra e altera o Termalismo, na sua missão
e estratégia.

Termalismo e Saúde
Os tratamentos em estâncias medicinais podem ser aplicados a diferentes grupos de pessoas: desde os
indivíduos saudáveis a portadores de transtornos específicos e a doentes com problemas de saúde
definidos, com objetivos diferentes:
•
•

Promoção da saúde, para uma melhoria da saúde, do bem-estar e da capacidade de regulação,
bem como uma redução e/ ou eliminação dos fatores de risco.
Prevenção, com vista à redução do risco em condições específicas de saúde (p. ex. doenças
cardiovasculares, doenças metabólicas, entre outras).
o Prevenção primária: redução da incidência de doença sintomática, incluindo medidas
como a mudança de comportamento (v.g. a melhoria da atividade física), a redução
dos fatores de risco nutricional e melhoria da capacidade de regulação das funções
corporais diferentes (v.g. as funções do aparelho circulatório, as funções musculares,
funções metabólicas).
Prevenção secundária para diagnóstico e tratamento precoce de doenças.
Prevenção terciária, com o objetivo de prevenir a recaída da doença, melhorar o
funcionamento, reduzindo complicações e educar para conviver com os danos.
Tratamento: supressão ou redução dos sintomas da doença (p. ex redução da dor, aumento da
amplitude do movimento, redução da pressão arterial, melhoria da função pulmonar, entre
outras.
o
o

•

•

Reabilitação, para melhoria de funcionamento, de acordo com a definição da OMS, e
melhoria da qualidade de vida relacionada com o estado de saúde, incluindo
estratégias que permitam às pessoas com deficiência e com doenças crónicas
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incapacitantes, uma compensação e adaptação do ambiente às suas necessidades
específicas

Medicina baseada na evidência
Têm vindo a surgir estudos com desenhos e metodologias da chamada ‘Medicina Baseada na Evidência’.
Todavia, algumas das tipologias destes estudos não são aplicáveis à Medicina Termal. A dupla ocultação,
por exemplo, só muito excepcionalmente pode ser aplicada. Será desejável o incremento de estudos de
grupo controlados, dando preferência a estudos randomizados com ocultação simples ou mesmo dupla
se isso for viável, para uma definitiva aceitação da crenoterapia.
Existem ensaios clínicos que evidenciam a eficácia clínica da balneoterapia, nomeadamente a nível de
fatores de risco cardiovascular, das doenças músculo esqueléticas, da psoríase e das doenças
psiquiátricas.
Embora a maioria desses estudos lide com distúrbios do sistema locomotor, há ainda
evidências de efeitos benéficos em doenças da pele, do foro otorrinolaringológico, de doenças
pulmonares, síndromes metabólicas, problemas gastrointestinais e distúrbios psicossomáticos.
Há disponíveis, apesar de escassas, revisões sistemáticas e meta-análises. A maioria delas
analisa os efeitos no caso da osteoartrite. As conclusões são em geral favoráveis aos
tratamentos crenoterápicos, porém, dada a grande variedade de intervenções, a maioria dos
resultados é inconclusiva. O mesmo se aplica aos estudos de custo-efetividade.
Para se provar a eficácia da crenoterapia como um todo é necessária, pois, uma pesquisa eficaz
acerca dos seus efeitos sobre os parâmetros de saúde do paciente e não uma pesquisa apenas
de ensaios clínicos que avaliam o efeito da crenoterapia isoladamente num sintoma.
Um vastíssimo trabalho de conceptualização, definição, correspondência, tradução,
sistematização, classificação e ratificação por consenso internacional é indispensável e urgente.
Termalismo e desenvolvimento económico
O verdadeiro boom do termalismo em Portugal ocorreu nos séculos XIX e XX, em sintonia com o resto
da Europa. O termalismo social conheceu nos anos 70 algum desenvolvimento e o Estado estabeleceu
comparticipações significativas nas despesas com tratamentos e estadia termal. Algumas termas
experimentaram um grande desenvolvimento com essa política.
Porém, no começo da década de oitenta, o panorama mudou. Cessou a comparticipação da estadia e
iniciou-se um período de crise.
Nos últimos 20 anos, porém, investiu-se no sector termal em Portugal, como há muito tempo não há
memória. O parque termal tem agora excelentes instalações, belíssimos equipamentos, infraestruturas
de qualidade. Os aquíferos estão preservados. As autoridades estão atentas e preparam uma renovação
legislativa. Todos os sectores que interferem com o termalismo, Direção Geral de Saúde, Instituto
Geológico e Mineiro, Ordem dos Médicos, Associação das Termas de Portugal, Sociedade Portuguesa de
Hidrologia e Climatologia, Institutos Superiores de Hidrologia e Associação dos Municípios Portugueses,
estão desde 2005 empenhados na valorização do sector, disponibilizando-se para além dos objetivos
que a lei estritamente lhes confere, a ajudar, sensibilizar, estimular e promover o diálogo com os
intervenientes.
A imagem de marca predominante das Termas é a de Centro de Cura de doenças crónicas, de lugares
para a meia-idade. A água é um medicamento, em transição para o bem-estar e o lazer. A sua situação
estratégica corresponde a uma ligação dominante ao setor de saúde, com um público pluriclassista,
intergeracional, multinacional. É valioso para este público: preservar ou recuperar a saúde física e
mental; desfrutar da água com todos os sentidos; desfrutar de uma alimentação segura e saudável
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(dieta mediterrânica, produtos genuínos e funcionais); estar inserido em locais aprazíveis sem
conflituosidade urbana e com qualidade ambiental.
Por isso, há que proceder à diversificação da oferta pelo produto, valorizar o tempo e as atividades além
do tratamento.
Estratégia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reforço da ligação ao setor de Turismo de Saúde, ao Turismo Gastronómico e Enológico
(Alimentação segura e saudável). O mesmo, no que se refere ao Turismo Ambiental: Turismo
Cultural, de Natureza e em Espaço Rural (Rotas e Circuitos)
Afirmação de uma identidade no domínio terapêutico, face à proliferação dos denominados
SPA urbanos, mas incorporando os seus serviços.
Utilização das potencialidades promocionais, informativas e comunicacionais do ciberespaço.
Defesa e valorização dos aspetos estéticos e ambientais identitários: construções com valor
arquitetónico e integradas nos parques e jardins termais.
Gestão ambiental de edifícios e equipamentos.
Valorização da qualidade do serviço.
Qualificação e certificação de pessoal e produtos.
Preservação da identidade, a unidade e promover a diversificação.

Para o desenvolvimento do termalismo propõe-se como objetivo geral: explorar dois terços do potencial
termal nacional. E como objetivos específicos: posicionar Portugal como destino de Bem-estar
(Wellness); reposicionar o cluster para captar vários segmentos do Bem-estar (Wellness); dinamizar
economicamente o interior do País; criar emprego; apostar no mercado externo; e, por essa via, apoiar
a Balança de Serviços
Para isso, que é necessário:
•
•
•
•
•

Duplicar o número de estâncias termais em exploração
Intensificar o número médio de hotéis de 4 para 6 por estância.
Associar algumas das estâncias a serviços de saúde curativa para cross-selling com o turismo de
saúde
Especializar algumas estâncias em outros segmentos de Bem-estar (Wellness): controlo de
peso, turismo de natureza, condições laborais, etc.
Efetuar uma ação de promoção, cobrindo os mercados Alemão e Austríaco com intensidade, os
mercados Suíço, Italiano e do Reino Unido, com média intensidade, e o Japão e Países do Golfo,
com baixa intensidade.

Resultados possíveis (criação mínima de postos de trabalho):
Nova hotelaria, em novas estâncias termais

3000*

Nova hotelaria em atuais estâncias termais

1000*

Alargamento dos períodos de abertura

700*

Postos indiretos na economia

1500*

Faturação anual

500 MM€/ano

Objetivo de quota de mercado

2/3% da exportação europeia
0,25% do mercado mundial

*Postos de trabalho
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Condições para atingir os objetivos: agir como cluster; apostar no mercado internacional como
investidor, financiador, fonte prioritária de clientes; incluir o cluster como destinatário do próximo
Quadro Comunitário de Apoio.

O caso das Caldas da Rainha
O Hospital Termal, o único que, com a sua vocação sob a tutela do Ministério da Saúde, possui o
Estatuto de Hospital Central Especializado.
Caracteriza-se por um desígnio de promoção da melhoria de qualidade de vida dos seus utentes, de
prevenção, de reabilitação e de cura, sobretudo de doenças músculo-esqueléticas, reumatismais e do
foro respiratório. Tem mantido as características que marcaram o seu aparecimento pioneiro há cinco
séculos, acompanhando desde a sua fundação o movimento científico na esfera da sua atividade, de
forma adaptada ao saber de cada época.
A qualidade e a quantidade do recurso hidromineral das suas águas são um argumento muito forte a
favor do desenvolvimento do termalismo nas Caldas da Rainha.
Os caudais atuais são cerca de 14 l/s à temperatura de 34,8ºC, sendo possível um reforço de caudais, a
maior profundidade.
O caudal e a temperatura das águas permitem soluções geotérmicas para a Estância Termal e edifícios
emblemáticos da cidade, constituindo uma mais-valia para o desenvolvimento termal.
As Caldas da Rainha são uma cidade de origem termal com mais de cinco séculos em que o seu mais
notável património é 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.
O carácter inovador das Caldas da Rainha é baseado nas características dos seus patrimónios ambiental,
material e imaterial. Os espaços consolidam-se como pluridisciplinares, pela abrangência de atividades
que contêm e por aquilo que potenciam.
O património do Hospital Termal Rainha D. Leonor integra as estruturas orgânicas do Turismo Cultural
(Museus, Monumentos e o seu património imaterial) e do Turismo de Natureza (Parques e Jardins), de
importância nacional e não apenas local e regional, dado o seu carácter único.
Inúmeros desafios se colocam ao desenvolvimento futuro da oferta turística associada às termas:
compatibilização entre o turismo, preservação de património, ordenamento e ambiente.
Daí a importância do conceito e implicações de uma Cidade Termal, ecossistema cujo modelo de
desenvolvimento se suporta num recurso essencial – a água mineral natural –, a qual é
simultaneamente produto primário, competitividade e marca identitária. A esta identidade devem
incorporar-se outros desempenhos estratégicos que a cidade foi ganhando, com benefício mútuo para o
conjunto termal e a cidade no seu todo.
O conjunto termal surge como um território completo e criado estruturalmente para constituir um
cenário idílico, habitado durante o período em que decorre a cura termal.
O seu papel inovador só se manterá, adotando estratégias inovadoras e exemplares de mudança e
progresso, designadamente na articulação entre o ordenamento do território e o turismo, como
sinónimo de bem-estar social, cultural e material.
O relançamento do termalismo local deve passar por potenciar o uso da água mineral natural em três
valências essenciais: 1) terapêutica, com as melhores técnicas hidroterápicas e complementares,
associadas a um centro de reabilitação física e ocupacional e a um programa de cirurgia reumatológica;
2) de diagnóstico e investigação de excelência no domínio do termalismo e especificamente das doenças
reumáticas, músculo-esqueléticas e respiratórias; 3) complementarmente, programas de bem-estar.
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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.
A atração turística da cidade não se esgota no complexo termal. Há que integrar o património cultural,
arquitetónico e artístico, a Praça da Fruta, as faianças, a doçaria, as praias e a Lagoa, bem como
potenciar as condições de organização de congressos, a proximidade de Lisboa e a existência de alguns
dos melhores campos de golfe do País. O potencial regional de concelhos geograficamente próximos é
uma mais-valia a explorar.

O estado actual do Hospital Termal e do Parque e Mata
Nos anos 80 o Hospital atingiu o segundo lugar quanto ao n.º de aquistas tratados em Portugal, situação
mantida até à suspensão do seu funcionamento em 30 de Janeiro de 1997, por contaminação
bacteriológica da rede de distribuição da água mineral natural.
Uma vez debelada esta contaminação, seria expectável que a frequência termal aumentasse
progressivamente, considerando o valor terapêutico creditado das suas águas e dos serviços prestados.
O hospital, porém, não beneficiou do renascimento do termalismo em Portugal e tem-se limitado desde
então a uma frequência inferior a 2000 aquistas. Não há memória de tão baixa frequência, facto que
representa uma ameaça de decrepitude que urge vencer, pelo valor que representa, tanto para a
economia, como para a saúde, e ainda como imperativo de salvaguarda de um valor patrimonial único,
tanto material como imaterial.
De facto, no dealbar do século atual surgem indícios de que estes valores possam estar ser
questionados por intenção da tutela estatal, facto lamentável que reflete uma insuficiente identificação
com a ímpar relevância que, no domínio assistencial, o Hospital Termal tem desempenhado no nosso
País, desde a sua fundação, em 1485.

Espaços verdes do Hospital Termal
Os Espaços Verdes Termais são essenciais à potenciação dos efeitos hidroterapêuticos e à proteção 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 correto crescimento da estância
termal, permitindo o aumento e renovação das captações de água mineral natural, 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.
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, em via de classificação como património
nacional, estão representadas 64 famílias das plantas vasculares, das quais 38% são espécies
autóctones, constituindo 16% das 400 famílias vasculares do mundo.

Não é admissível o estado de abandono a que os espaços verdes termais estão neste
momento votados, sem pessoal e equipamentos mínimos de manutenção. 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 de prejuízos.
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Propostas referentes ao Hospital
A existência sempre autónoma do Hospital ao longo de séculos contraria qualquer integração, como se
passou nos últimos 50 anos com os Centros Hospitalares a que foi ligado, perdendo relevo,
personalidade e as mais-valias que gerou.
O espírito de Misericórdia da sua criação deve estimular o Estado a situá-lo no domínio das Instituições
de Solidariedade Social.
Tudo o que foi dito relativamente ao paradigma do moderno termalismo implica a manutenção do
acervo patrimonial existente num todo único com a função termal – edifícios e áreas verdes –
valorizando-o economicamente.
Defende-se sem margem para dúvidas e sem descanso a reabilitação do Hospital, promovendo as ações
imprescindíveis e inadiáveis, que o reconduzam a um nível consentâneo com os pergaminhos que
dominam a história da Instituição, as necessidades em saúde e o potencial de desenvolvimento regional
associado. Cabe-nos a responsabilidade de assumir, como desígnio, a justa ambição de construir o seu
futuro à medida do seu valor atual, da sua história e do seu património.
Julga-se que Hospital Termal deve retomar a sua autonomia administrativa, financeira e patrimonial que
teve ao longo da quase totalidade da sua história, sob a direção de um Órgão restrito, competente, com
um mandato preciso e a reconhecida acuidade para cumprir objetivos que conduzam à credibilização da
atividade do Hospital.
Há ainda que recuperar a sua capacidade de internamento e tratamento, de forma a recuperar e
superar, progressivamente, os índices de frequência verificados no final do século passado, garantindo a
sua sustentabilidade financeira e a sua permanente inovação.
Complementarmente, a criação de um Hotel Termal corresponde ao objetivo de promover a
qualificação e o aumento da frequência da Estância Termal, realidade que se enquadra nas exigências
impostas pela mobilidade, pelos padrões de procura e de utilização, em função das necessidades da
população considerada.
Em súmula:
Em face da situação antes referida, defende-se o seguinte conjunto de medidas e orientações:
•
•
•
•
•
•

Autonomizar o Hospital. Conferir-lhe capacidade empresarial. Torná-lo autossustentável,
qualificado e inovador.
Reabrir o Internamento.
Manter a missão que lhe foi atribuída: com base na Hidrologia Médica, desenvolver a
Reumatologia (com um programa de Cirurgia Reumatológica) e a Medicina Física e de
Reabilitação, acompanhadas de ensino e investigação.
Cooperar com os Cuidados de Saúde Primários, numa perspetiva de gestão da doença.
Renovar a Estância Termal (conceção, instalações, técnicas hidrológicas, imagem), ganhando
capacidade concorrencial.
Respeito integral pela unidade patrimonial, pela origem e valores assistenciais da sua história.
O Grupo de Trabalho para Redação das Conclusões,
Eng.º. João Caldeira Cabral
Arq. Jorge Mangorrinha
Dr. Jorge Varanda
Almirante Dr. Luiz Gonzaga Ribeiro
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