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Banhos das Caldas, Ramalho Ortigão 

A localidade de Monte Real 
está situada a 15 km a 

noroeste da cidade de Leiria. 
 

O núcleo ergue-se sobre um 
monte, na margem esquerda 

do Rio Lis, cujo vale forma 
uma planície fértil, onde a 

cultura do milho predomina. 
 

Ambos, monte e planície,  
são envolvidos pelo pinhal  

de Leiria, também conhecido 
como o Pinhal do Rei. 





 Ernesto Korrodi (1870-1944) 
 

Nascido em Zurique, concorre, na delegação do governo  
português de Berna, a um lugar de professor de Desenho  

nas Escolas Industriais Emídio Navarro. 
 
 

Projectos  
 

Pavilhão de Doenças Infecciosas do Hospital Civil de Leiria 
Consultório de Engenharia e Arquitectura Theriaga e Korrodi, 1904 

 
Novo balneário na Fonte Quente, Leiria, Korrodi, 1913 

 
Grande Hotel Universal, Caldas do Gerês, Korrodi, 1926  

 



Os projectos termais realizados por Ernesto Korrodi e Camilo 
Korrodi para Leiria, Monte Real e Castelo de Vide são resultantes de 

influências seguras do universo internacional, todavia reflectidas 
num planeamento arrojado de liberdade, mas por vezes confinado a 
uma exigência metodológica sentida principalmente nas expressões 

e formas do discurso arquitectónico.  
 
 

A expressão modernista bem assimilada no conjunto termal de 
Monte Real (1929; 1935-1939) contrasta com a solução mais 

tradicionalista e formal, na solução encontrada para  
o balneário de Castelo de Vide (1940).  

 



 
1884 - Requerimento de  dirigido à Repartição de Minas  
do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria,  

pedindo a licença para exploração das nascentes 

 

     Atribuição do Alvará de concessão para a exploração das nascentes 
(de Janeiro e publicado no Diário do Governo n.º 22 de 29 de Janeiro) 

 

Ortofotomapa 



José Ferreira de Assunção, alçado, corte e planta do projecto de balneário, 1915 
 



1916 - Início da construção do novo Balneário  
após a demolição da primitiva Casa dos Banhos . 

Vista parcial do Balneário em 1930, BPI  



1918 - Início da construção do Hotel Casino 



) 



Luso 
Porfírio Pardal Monteiro, 1936                                             

Cassiano Branco, 1937  

Estoril 
Vasco Lacerda Marques, 1935 



	
As soluções riscadas pelos arquitectos traçariam o destino 

destes territórios termais, tornando-os em centros de lazer e 
fomentando o desenvolvimento do conceito de centro termal.  

 
Este conceito de estância promotora de saúde, turismo e lazer  

foi encarado pelos técnicos como um elemento estruturante  
do planeamento estratégico, evidenciada pela inclusão dos 

elementos arquitectónicos, pelo desenho das artérias e áreas 
urbanas, dos parques e áreas verdes, dando particular atenção 

 à defesa paisagística, ambiental e cultural do vulnerável 
ecossistema termal. 

 
A intervenção da parceria familiar Korrodi promoveu no território 

nacional uma marca bem distinta da identidade dos territórios 
das águas, consolidando o conceito de Estância Termal.     

 



1925 - Construção da capela das termas 
 

No piso térreo do edifício da pensão, passam a funcionar os banhos  
de 2.ª classe e, no piso superior, o alojamento dos membros do clero  

e das religiosas. No resto do edifício, mantém-se o alojamento. 
 

1929 - Inauguração do Hotel Monte Real 
  

com projecto de remodelação do Hotel Casino, 
da autoria dos arquitectos Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi 



1929 - Inauguração do Hotel Monte Real  
com projecto de remodelação do Hotel Casino, 

da autoria dos arquitectos Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi 





1936 / 39 - Projecto de ampliação do balneário, 
da autoria dos arquitectos Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi 





1948 - Projecto de ampliação do balneário em torno  
do pátio, da autoria do arquitecto Camilo Korrodi  

 

1953 - Projecto de modificações do corpo do antigo  
Balneário e da  instalação de cabinas no balneário de  

2.ª classe, da autoria do arquitecto Camilo Korrodi. 



1939 - Projecto de ampliação do Hotel Monte Real,  
da autoria do arquitecto António Varela 



1944 - Projecto de alterações do Hotel Monte Real,  
da autoria do arquitecto Camilo Korrodi 



Ante Projecto de Plano Urbanístico, arq. Moreira da Silva,  1942 



Edifícios construídos e o Gráfico de Inscrições de 1926 e 1945, Cartaz de 1946 





1944, proj. ampliação Camilo Korrodi 

1955, ampliação Camilo Korrodi 



1988 / 89 - Projecto de remodelação e ampliação do Hotel Monte Real,  
da autoria do arquitecto José Fava. Não concretizado em obra. 

Lambris de azulejo aplicados nas salas de refeições e de descanso do Hotel. 



1967 - Projecto de ampliação e remodelação parcial  
do corpo central do balneário, da autoria dos arquitectos  
Camilo Korrodi e Célio Cantante, acoplando novas áreas 

à fachada anterior. Concretizado em obra. 
 

1973/74 - Projecto de ampliação do balneário, da autoria  
de Camilo Korrodi e Célio Cantante. Concretizado em obra. 



1973 / 74 - Projecto de ampliação do balneário, da autoria  
de Camilo Korrodi e Célio Cantante. Concretizado em obra. 





Buvette 



Hotel, ampliação de 1988 



2006 / 07 - Projectos de remodelação e ampliação do hotel  
e de novo balneário, da autoria do arquitecto António Garcia,  

com a colaboração da arquitecta Filipa Cordeiro 
 

2009 - Inauguração do novo balneário. 



Castelo de Vide,  
as obras 

 

 
 

Balneário das Termas 
 
 

Transformação de um prédio na  
rua da Arrochela, propriedade do Sr. 

Francisco José Bugalho, 1915 
 

Reconstrução da casa da  
Quinta da Luz, propriedade do  

Dr. António Flores, 1920 

 

 
Casa do Povo 

 
Cine-Teatro, 1940  

(com Ernesto Camilo Korrodi) 

 







 
 
 

1925 - A concessionária recebe autorização para  
principiar a exploração. Já se encontra edificada  

a casa para engarrafamento da Fonte da Vila. 
 
 

1940 - Anteprojectos dos balneários e das buvettes  
das nascentes da Fonte da Vila e da Mealhada, da autoria 

dos arquitectos Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi. 
 
 
 

	



1940 - Anteprojectos dos balneários e das buvettes  
das nascentes da Fonte da Vila e da Mealhada, da autoria 

dos arquitectos Ernesto Korrodi e Camilo Korrodi. 



1941 - Memória descritiva do projecto definitivo do balneário da  
Fonte da Vila, com reformulações relativamente ao anteprojecto 





1943 - Início oficial da actividade do balneário da Fonte da Vila.	







	
	

1958 - Encerramento do Hotel das Águas. 
 

1969 - Obras de remodelação do balneário sem projecto prévio. 
 

1974 - O balneário encontra-se em funcionamento,  
sendo a sua actividade. 

 
1982/84 - Plano Geral de Urbanização de Castelo de Vide,  

da autoria do arquitecto Nuno Teotónio Pereira e do  
arquitecto paisagista João Reis Gomes.  

 
 

Na memória descritiva, prevêem os autores, «como aspecto  
decisivo para a revitalização das termas de Castelo de Vide. 

 
 
 

1989 - A Operação Integrada de Desenvolvimento  
do Nordeste Alentejano (OID/NA) contempla a  

remodelação e beneficiação da estância termal. 



	

Conclusão 

 

 
As soluções riscadas pelos arquitectos traçariam o destino destes 
territórios termais, tornando-os em centros de lazer e fomentando  

o desenvolvimento do conceito de centro termal.  
 
 

A intervenção da parceria familiar Korrodi promoveu no  
território nacional uma marca bem distinta da identidade dos  

territórios das águas, consolidando o conceito de Estância Termal.     
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