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AS ÁGUAS DE SANTA MARTA  
NO ESPAÇO E NO TEMPO 



Introdução 
 

As origens e evolução  
das Termas de Santa Marta. 

 

Ir a Banhos na Ericeira  
como importante fator de  

difusão das potencialidades 
turístico-culturais mafrenses.  

 
Objetivos 

 

Dar a conhecer a importância  
das águas minerais naturais  
de Santa Marta no contexto  

das Termas Portuguesas. 

Dar a conhecer a importância  
do termalismo no âmbito da 

prevenção e bem-estar.  



1892 - Praia, Carlos Relvas phot. 



1897, Julho, 29 - Requerimento de António Lopes da Costa  
dirigido à Repartição de Minas do Ministério das Obras Públicas,  

Comércio e Indústria, pedindo a licença para exploração das nascentes.  

Na fundamentação realçada a localização estratégica da Ericeira “distanciada dez kilometros da Villa 
de Mafra, e vinte do apeadeiro do mesmo nome, do caminho de ferro de Torres, mas em comunicação 
com esta, por uma boa estrada Destrital. (…), com a Villa e estação de Cintra por uma bôa estrada 
Destrital de vinte e cinco kilómetros”, além da disponibilidade de estabelecimentos comerciaes da 
mesma Villa, e em trabalhos de campo e pesca”. 



1897 - Levantamento da planta e localização das nascentes 



1898, Janeiro, 20 
  

Atribuído o Alvará de 
concessão para a exploração 
das nascentes (3 de Janeiro  

e publicado no Diário do 
Governo n.º 22 de 29 de 

Janeiro) a favor de António 
Lopes da Costa.  

 
Sobre a nascente foi 

construído um pavilhão  
(com uma estrutura poligonal) 

que mais tarde seria 
reformulado e ampliado, 
sendo criado um jardim,  
com campos de jogos de 

croquete e de ténis.  



1898, Abril, 12 
 

O concessionário submete o  
projeto do Balneário à aprovação  

da Direção Geral Minas. O edifício  
seria construído num local entre as  
duas principais nascentes de água.  

 

As nascentes ficariam protegidas  
por um pequeno torreão octogonal,  

que seria erguido sobre cada um dos  
poços, e aí seriam instaladas as duas 
bombas de elevação e condução até  
aos depósitos do edifício principal. 

 
 

1898, Maio, 26 
 

Conselho Superior de Obras  
Públicas e Minas despacha  
favoravelmente e projeto é  

Aprovado por despacho  
ministerial de 22 de Junho  
e publicado em Diário do 

 Governo n.º 141 de 1 de Julho. 



1898 - Levantamento da planta e localização das nascentes  
Expropriação de um terreno baldio com 3000m2 da C.M.Mafra - rede adução 



1898 – Projeto Balneário, Poço e Jardim 



1906 - O médico e inspetor das águas Tenreiro Sarzedas relata  
que, na estância, a água é utilizada diretamente na nascente para  

ingestão, é engarrafada para exportação, e usada em banhos  
domiciliares, tendo os interessados que adquiri-la na fonte.  



1910 - Embarque da Família Real 



1918, Abril, 11 - A licença de transmissão a favor da empresa Beirão 
Magalhães & Ca. é publicada no Diário do Governo de 13 de Abril 
n.º 86 II série. Homologada por alvará de transmissão publicado no 
Diário do Governo n.º 61 II série de 18 de Março de 1919. 
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1920, Agosto, 20 
 

Aprovação do perímetro de protecção da nascente e publicação  
no Diário do Governo n.º 183 II série de 23 de Agosto de 1920. 

  
1922, Outubro, 14 

 

Concessão da licença de transmissão da exploração  
para a Companhia das Águas de Santa Marta. 

A importância das águas minerais naturais de  
Santa Marta no contexto das Termas Portuguesas  



A viragem para uma arquitetura moderna revela-se,  
à entrada dos anos 30, através de novas propostas para as  

Termas de Estoril, Vale da Mó, Cró, Monte Real, Castelo de Vide, 
Santa Marta, Luso, Salgadas da Batalha, Furnas e Monfortinho.  

 
Engenheiros e arquitetos denunciam o racionalismo  

arquitectónico que internacionalmente despertava e que  
em Portugal já se fazia sentir em obras públicas e privadas,  

ou mesmo em tipologias semelhantes às das termas. 





1931, Fevereiro, 11 - Torquato Pardal Monteiro  
solicita a homologação da transmissão da concessão. 

  

1931, Março, 16 - Alvará de transmissão dado  
por despacho presidencial, publicado no Diário  

do Governo n.º 115, II série, de 20 de Maio. 
  

1936, Abril, 6 - Torquato Pardal Monteiro solicita  
Autorização para transferir a concessão para  

uma sociedade a constituir entre o requerente e  
o Oficial do exército José Augusto Sá da Costa. 

 

1936, Julho, 8 – Publicação da escritura de  
constituição da Sociedade Águas de Santa  

Marta, no Diário do Governo n.º 157, III série. 





1936, Julho 
 

Projecto e “Memória Descritiva das instalações a fazer, provisoriamente,  
no recinto do Parque das Águas de Santa Marta, na Ericeira, concelho  

de Mafra”, da autoria do arquitecto Porfírio Pardal Monteiro. 



Diário de Lisboa (de 1936) noticiou o lançamento da  
primeira pedra como a "grandiosa obra de ressurgimento 

e valorização daquela encantadora estância", equipada 
com solário, balneário revestido a mármore e buvette.  





1938, Junho, 25 - A concessionária solicita a ampliação do  
balneário, prolongando-o para Nascente até ao largo contíguo. 

 

1 1939, Fevereiro, 1 - Memória Descritiva do anteprojeto de  
Modificação da captação, assinada por Eduardo Alexandre  

Barbosa Braga, incluindo planta de reconhecimento das águas. 
 

1947 - Abertura do estabelecimento termal. 



1947, Julho -– Os ministros da Economia e da Marinha visitam as termas.  
 

O Século acompanha a visita e relata: “A visita foi demorada, de modo a poder-se 
apreciar a excelência das instalações do balneário moderno, apetrechado para 
banhos salgados, medicinais, higiénicos, carbogasosos, duches geral, escocês, 
etc. Otimamente situado, dispõe ainda de solário preventivo, recintos de repouso, 
diversão e desportos, incluindo parques de ténis, voleibol, basquetebol, patina-
gem, tiro ao alvo, dança, jogos de sala, além de baloiços especiais para crianças, a 
par dos adultos. Os membros do Governo admiraram, também, o local onde se 
projeta a construção de uma praia e de uma piscina artificiais, reunindo-se, a 
seguir, todos os convidados, num lanche, durante o qual foram saudados pelo sr. 
tenente-coronel Sá da Costa (...) Os membros do Governo e os restantes convi-
dados dirigiram-se, depois, para o novo Hotel da Ericeira, onde uma azáfama 
intensa anunciava as vésperas da inauguração”.  



1948 - Encerramento prematuro e definitivo do estabelecimento termal. 



1955, Abril, 28 - A concessionária 
Águas de Santa Marta Limitada 

solicita a transmissão da licença de 
concessão para a Câmara Municipal 
de Mafra, pelo facto de a Portaria do 
Ministério das Finanças, publicada 

no Diário do Governo n.º 85 de 11 de 
Abril de 1955 autorizado a Câmara a 

adquirir o Parque das Águas e o 
Estabelecimento Termal. 

 
1955 - A Câmara Municipal faz 

melhoramentos no Parque das Águas 
adaptando-o a parque público. 

 
1956, Maio, 8 - Alvará concedendo à 

Câmara Municipal de Mafra a licença 
para explorar a nascente de Santa 

Marta, publicado no Diário do 
Governo n.º 117 III série de 16 de 

Maio de 1956. 



1957, Dezembro, 2 - Manuel de Ortigão Burnay, redator da  
Assembleia Nacional, destacado no S.N.I., propõe a instalação  

Em Santa Marta do primeiro centro de talassoterapia. 



1956, Junho, 9 – Inauguração do Hotel de Turismo da Ericeira 
localização privilegiada do junto ao mar, 50 quartos, salões de restauração,  

varandas e esplanadas,  
dancing-bar (mobilado pelos armazéns Alcobia),  

jardins, equipamentos desportivos (ténis ) e acesso à praia.   
 

o primeiro hotel funcionou no chalet da família João Ulrich,  
demolido para edificar o novo projeto. 

 



1958 - O concessionário apresenta superiormente a aprovação 
do projeto de revisão das captações das nascentes, da autoria do  

Agente Técnico de engenharia de minas Artur Augusto da Fonseca. 

         Planta do projeto da galeria de acesso às nascentes 



1981, Julho, 20 
 

A Câmara Municipal de Mafra, como concessionária, solicita à  
Direcção-Geral de Geologia e Minas o cancelamento da mencionada 

exploração. Nesta altura, sem conhecimento da Direcção-Geral, o 
Parque das Águas estaria a ser explorado pela Junta de Turismo. 

 

1984, Fevereiro, 8 
 

A Câmara Municipal de Mafra decide requerer,  
em reunião de Câmara, o abandono da concessão. 

 

2005, Março, 22 
 

Demolição do edifício do antigo estabelecimento termal pela  
Câmara Municipal, no âmbito do Concurso de ideias para a  

Requalificação e Animação do Parque de Santa Marta na Ericeira.  
 

O projeto vencedor, da autoria do arquiteto Carlos Rui  
de Sousa-RRCRS Arquitetos, previa a demolição do antigo  

Edifício termal, que funcionava como salão de jogos e, desde  
1990, como sede da Filarmónica Cultural da Ericeira. 
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1958, Corte da galeria de acesso às nascentes 


