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

O Termalismo em Cascais. 

A evolução e consolidação do Microcosmo Termal. 

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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Cascais

Cascais, 1821, col. DGT





XXVI   Caldas de Cascaes

“Perto da Villa de Cascaes, (…), junto ao Convento 
dos Religiosos de Santo Antonio, em huma quinta 
chamada Estoril, está hum tanque, em cujo fundo 
nescem tres olhos de agoa, que ao romper da manhã 
está quase morna, e pleo dia adiante se põem 
menos fria, que qualquer outra agoa commua. (…).

São de utilidade os banhos desta agoa nas parlesias, 
e estupores espurios, nos reumatismos, nas 
convulsões, na gotta arthetica, nas hydropesias 
quentes, em diarrheas, fluxos mensaes immodicos, 
nas intetemperanças calidas das entranhas, dos 
hypocondriacos, do ventre, e do utero; e por isso 
muito conveniente nos affectos hypochondriacos, e 
flacos melancholicos; e finalmente para todas as 
queyxas espurias, e do calor o que nos consta por 
myutas experiencias, algumas proprias outras 
communicadas atraves de varias pessoas, 
particularmente Dr. Paulo Dias Polycão, Médico da 
Villa de Cascaes, de quem temos vinte e tres 
observações de diferentes achaques remediados 
felizmente com estes banhos. 

Assim elles se tomárão em  tanque cuberto, e com a 
comodidade, e reparo necessario, como elles são 
excelentes. Muytas pessoas que se curàrão com 
estas Caldas, tomàrão banhos dellas em suas cazas, 
e ainda assim melhoràrão, o que se consegirião mais 
macilmente, se tomassem os banhos no tanque, em 
que a agoa nace.��(1726, pp. 50-51) 



 Planta dos Banhos do Estoril, 1835





 
 

Planta da Quinta do Estoril,1845, col. AMCCS



Santa Casa Misericórdia de Cascais, 1894





Luís Filipe da Mata (concessionário das águas)
Jacinto Parreira, João Cândido de Morais 

e Eugénio Severino de Azevedo, 1894





José Viana de Carvalho 
Estabelecimento de Banhos, 1880/188 (ampliado)





José Viana de Carvalho (concessionário), Balneário neomourisco, 1894







Banhos Internacionais



  

Martigny-les-Bains, finais do século XIX



Plano de Biarritz, eng. Eugène Ducazau, 1881


