
Ir a Banhos 
A Dimensão Europeia do Termalismo.  

 
 

No auge do seu crescimento, o microcosmo termal torna-se  
no cenário de salões de difusão cultural onde convergiam  

aquistas de diferentes origens geográfica, desenvolvendo-se  
em torno dessa matriz cultural, sob os paradigmas territoriais.  

Bastaram poucos decénios para que o microcosmo termal  
se afirmasse como lugar de saúde e de ócio.  

 

IR A BANHOS. O NASCIMENTO DE UM TERRITÓRIO NOVO: 
O MICROCOSMO TERMAL 



Construções de grandes balneários, dando origem a uma nova 
produção arquitectural, com a recuperação dos modelos da 

antiguidade clássica e a busca de uma nova monumentalidade. 

Estas surgem no século XVIII em diferentes países e sob 
variados tipos, dentro ou fora dos balneários, mas desde o 
inicio do século XIX que tomam um concepção especifica, 
associadas a uma galeria interior ou exterior, neste caso 

com a designação germânica de Trinkhalle, sendo o 
exemplo mais famosos o de Baden-Baden (arquitecto 

Heirich Hubsch, 1840), suporte do ritual Passear as águas. 





Nos séculos XVIII e XIX, quando o saber 
científico se declara e as sociedades descobrem 
novos territórios de culto, as termas europeias 

adquirem uma importância distinta constroem-se 
edifícios que dão corpo a uma lógica funcional e 

diversidade estética, mas também, a uma procura 
cada vez mais exigente em diversos locais 

e diferentes países:
 

- Boubon-l’Archambauld, em França
- Baden, na Suíça 

- Gastein, na Áustria 
- Bagni di Lucca, em Itália 

- Baden-Baden e Wiesbaden, na Alemanha 
- Bath, Malvern e Well, na Inglaterra.











República 
Cecha



Budapeste Guellert



Friedrichsbad



Bath



Vichy, banhos de 1.ª classe, ca. 1903

Aix-les-Bains 



A INVENÇÃO DE UM TERRITÓRIO IDEAL

MICROCOSMO TERMAL   

PATRIMÓNIO AMBIENTAL
 

•  RECURSO HIDROLÓGICO
•  PAISAGEM
•  PARQUES, MATAS e ALAMEDAS

PATRIMÓNIO EDIFICADO
•  BALNEÁRIOS
•  BUVETTES
•  HOTÉIS
•  CASINOS
•  CAPELAS
•  EDIFÍCIOS de ENGARRAFAMENTO
•  ESTAÇÕES de CAMINHO-de-FERRO
•  LOJAS 
•  PAVILHÕES DE NASCENTE



A expressão “ir a banhos” ou “ir a águas” 
foi baptizada por Ramalho Ortigão 

Era um fenómeno entendido como uma mudança quotidiana, 
de espaço físico e ambiente, encontrando-se nas estâncias 
termais um espaço propício a alterações nas actividades 
rotineiras, alimentares e ambientais, contribuindo para 
predispor o indivíduo a tratar da saúde, mas também a 

realizar actividades lúdicas, dando origem ao que 
actualmente chamamos de turismo de saúde. 

Os enfermos procuravam serviços médicos e para 
a sociedade endinheirada, de aristocratas e burgueses, 
“sujeitos que não têm que fazer e vão para as Caldas 

Em partida de recreio” (Ramalho Ortigão).

As termas constituíam um itinerário turístico de eleição, 
ponto de encontro sazonal, onde nasceram ritos 
próprios das motivações dos utentes, tanto por 

necessidade de “cura”, como pela diversão e lazer. 



CURISTAS, AQUISTAS E TURISTAS “PEREGRINOS DA VIDA NOVA”











�Mudança de ares, exercício ameno, banhos, 
copinho, peregrinação, entretenimento, 

    vita nuova!...� 

   Júlio César Machado
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