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O que é que existe do outro lado 
do muro de um microcosmo termal?

             Amieira                                   Martigny les Bains



1. Sessão
O Banho e os territórios para a promoção da Saúde.  

Os conceitos de termalismo e de estância termal: o climatismo.
 A Dimensão Europeia do Termalismo. 

2. Sessão
A História e a Cultura Termal. 
O Termalismo em Portugal. 

A evolução e consolidação do Microcosmo Termal. 

2. Sessão
O Regresso aos Banhos. 

Que desafios para o Território das Águas? 
A importância do espaço urbano, da arquitetura e do património termal.

4. Sessão
Vista orientada ao Estoril e aos Banhos da Poça. 
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Ir a Banhos 
 

O Banho e os territórios para a promoção da Saúde.  
  

Os conceitos de termalismo e de estância termal  
o climatismo. 

 
A Dimensão Europeia do Termalismo.  
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Imagine-se os territórios nascidos das águas 

Imagine-se como eram há cinco séculos, 
ou há 100 anos, e quem os frequentava. 

Por que razão o faziam? 

Que rituais praticavam? 

Quais os cenários mais singulares 
desta história, e que ainda perduram? 

 
Quem procura as termas nos dias de hoje?



O Banho e os Territórios para a promoção da Saúde



Civilização Grega
 

 Veneração especial pelas nascentes, 
exprimindo o seu reconhecimento por meio 

de dádivas a ninfas e deuses protectores,

conhecimento em saúde no caminho científico, 
estudou a alteração dos humores

centros médicos utilizavam a prática hidroterapêutica: 
    

 inspirada é certo no empirismo e na observação e com 
referências espirituais a Asclepio, o deus grego da medicina, 

que deu nome aos balneários da época, os asclepias, 
quase sempre lugares peregrinação para muitos doentes, 

que eram tratados por sacerdotes. 

Ao culto da água, os gregos associaram o exercício físico 
- criando, para tal, os ginásios. 

 



Civilização Grega
 
Alguns autores 

- Homero (c. 850 a.C.) através do seu personagem Ulisses, de 
Odisseia, refere os prazeres dos banhos termais e descreve 
as tinas de banho na obra Ilíada. 

- O médico e historiador Heródoto (c.484-425 a.C.) refere-se 
aos agentes da medicina externa, para além de definir as 
primeiras regras termais – três semanas de tratamento – 
descreve os banhos de vapor de uma tribo nómada da região 
ucraniana, comparando-os com os banhos gregos. 

- O médico Hipócrates (c. 460-c.377 a.C.), autor de Dos Ares, 
Águas e Lugares, rejeitou a superstição e as práticas mágicas 
da “saúde primitiva”.



Civilização Romana

Os primeiros banhos conhecidos com estas características 
multi-funcionais datam do século II a.C. em Pompeia. 

No século seguinte, Agripa iniciou em Roma a construção de vários 
centros de arquitectura termal, sendo seguido por outros imperadores, 

consolidando a importância dos banhos públicos na vida cidadã: 

do meio-dia ao pôr-do-sol, por módicos custos ou gratuitamente, 
os cidadãos de sexos, idades e estratos sociais diversos, podiam 
partilhar dos espaços de um edifício preparado para ser fresco 

no Verão e aquecido no Inverno. 

As termas mais monumentais foram Caracalla, 
construídas no início do século III.



Em Roma os banhos públicos tinham diversas finalidades, 
nomeadamente a higiene corporal e a terapia pela água. 

Geralmente de manhã eram reservados 
às mulheres e à tarde aos homens. 

Cumpriam também uma função social e política. 

As termas converteram-se em lugares
 ideais de recreio e relação social. 

Mais tarde, destruíram-se balneários e instalações termais, 
pouco apreciados pela liberdade e promiscuidade...  

      
 .... a limpeza da alma à do corpo .... 

 
Coube aos árabes, quando invadiram o sul da Europa, 

restabelecer o prestígio dos banhos públicos. 



No norte da Europa, onde a influência romana e muçulmana 
foi mínima ou não existiu, desenvolveu-se um tipo de banho 
mais ascético e pessoal –a sauna–, enquanto que no sul se 
conservou, de algum modo, a tradição romana, mas com 

menor esplendor, centrando-se o culto na função higiénica.
 

De facto, os banhos romanos são mantidos durante algum 
tempo na Alta Idade Média ocidental, até nos mosteiros, 

mas são cada vez mais reservados aos doentes. 
Restam os rios e as piscinas das estações termais, 

como a de Aix, onde Carlos Magno adorava nadar com 
os seus convidados, muitas vezes mais de cem pessoas. 

Uma grande parte das cidades mediterrâneas manteve 
os banhos públicos herdados da civilização romana, mas 

convertidos em estabelecimentos que, geridos directamente 
pelo seu proprietário, não tinham qualquer significado espacial. 

 
Influências árabes e judias foram a causa, desde o século XII, 

da proliferação de banhos públicos no período medieval. 



Pierre d’Eboli, 1220
De Balneis Puteoloneis

PRIMEIROS 
TRATADOS DE 

BALNEOTERAPIA



REGIMEN SANITATIS, Estrasburgo, 1513



Entrando nos banhos...

”aí se lava o corpo de alguém, mas suja-se a alma. 
Sai-se da água e ... Monge veste-se de soldado, o soldado, 

como mulher, a mulher, como homem, graças a essa confusão 
de roupas, trocam-se beijos, homens e mulheres beijam-se”

Wiesbaden, Henri de Hassin

BANHOS 
maus hábitos, promiscuidade, escândalos, prazer 

 
 
 
 



O banho (no sentido lato) desempenhou 
um papel imitado e muito especial. 

Para além das preocupações termais, estufas 
e banhos misturavam as suas práticas com as 

das tabernas, bordéis e casas de jogo. 

Os banhos públicos e as estufas foram sobretudo locais 
de prazeres absolutamente específicos, e não tanto de 
higiene, até porque estes povos desenvolveram novos 

costumes e uma reacção progressiva contra o banho em 
comunidade, muito influenciada pela moral religiosa. 

O alastramento da lepra por toda a Europa, dos séculos XI 
a XIII, levou à criação de numerosos hospitais destinados 

aos leprosos – as gafarias–, que proliferaram e que se 
localizaram muitos deles junto às nascentes de água termal.



Banho



OS TRATADOS DE HIDROLOGIA

1553, De Balneis omnia quae extant apud Latinos et Arabos, Veneza

1562, Tratado, Bath

1571, Tratado, André Baccius 

1580, Discours admirables de la nature des eaux et fontaines, tant 
naturelles qu'artificielles, des métaux, des sels et salines, des 
pierres, des terres, du feu et des émaux..., Bernard Palissy

1581, Manual do Banhista, Bath 

1605, Traité des Eaux, Laurent Joubert

Recomendações
- Higiene

- Tratar das feridas (soldados)
- Práticas e rituais 



Banho

Jean-Léeon Géerome 
Terrace of the Seralio, 1886

Collier Smithers 
A Race of Mermaids 

and Trintons, 1895



 Afirmação das casas “Badestuben”, na Alemanha, 
levou ao desenvolvimento das termas internacionais, 

caracterizado pela democratização da cultura termal europeia.

A observação clínica alarga-se até ao século XVIII. 
Durante a Idade Média, as culturas árabes e bizantinas 

assimilam a medicina grega e conservam o prestígio 
da hidroterapia, ao contrário da prática cristã. 

No Renascimento, recuperam-se os valores da Antiguidade 
Clássica e imprimem-se tratados de balneoterapia. 

No período barroco ressurgem as técnicas 
Hipocráticas e com elas o uso da balneoterapia e da 

hidroterapia, associado ao desenvolvimento de diferentes 
Métodos de uso da água por parte dos médicos.



1697, o médico inglês John Floyer (1649-1734) compila as práticas 
hidroterapêuticas: An Enquiry into the Right Use and Abuses of the 
Hot, Cold and Temperate Baths in England

1697, El espejo cristalino de las aguas de España, de Alfonso Limon 
Montero

1712, De aqua medicinal universali (1730?, De noxio frigidae aquae 
simplicis), cujos métodos preconizados fizeram escola, J. Hoffman 

1779, Os Banhos de Vapor da Rússia, de Ribeiro Sanches, médico da 
corte russa entre 1739 e 1742


