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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 

 
 
 
 



Banho (no sentido lato) 

Para além das preocupações termais, 
estufas e banhos misturavam as suas práticas 
com as das tabernas, bordéis e casas de jogo. 

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



 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



TRATADOS DE HIDROLOGIA

1697, o médico John Floyer (1649-1734) 
 

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, 
Alfonso Limon Montero

1712, De aqua medicinal universali (?) 

1730, De noxio frigidae aquae simplicis, J. Hoffman 

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





	1747 - Hospital R. D. Leonor, Caldas da Rainha

 
 

		



Poços: 
Gerez

Caldelas
S. Lourenço 

		

Gerês
Projecto financiado 
por D. João V para 
um balneário (que 
ficou em alicerces) 
e uma Igreja (foi 

construída uma capela)
 

Poços concluídos 
em 1735 e 

demolidos 1896



 

 Novos edifícios - Banhos do Estoril (desde 1787) 

 
 

		



Vincenz Priessnitz (1799-1851) 

 Em 1822, abre a sua primeira clínica 
(primeiro sanatório de hidroterapia do mundo), 

e desenvolve ainda mais os seus métodos e aplicações. 

No seu estabelecimento construído com a ajuda do Governo 
austríaco, chegou a instalar 1.800 doentes por ano, oriundos 

De diferentes zonas da Europa. 

Publicou The Cold Water Cure, Its Principles, 
Theory and Practice, ca. 1835 e 1843.

As suas práticas de medicina naturista seria continuada 
pelo seu discípulo, J. H. Rausse (1805-1848).



 Métodos hidroterápicos 

Johann Schroth (1798-1856) e o 
sacerdote Sebastián Kneipp (1821-1897). 

Kneipp trabalhou no seu sanatório instalado 
nas termas de Bad Wörishofen

Tratamento 
Aplicação diferenciada da água, 

combinada com o exercício físico, a dieta, 
a alimentação natural e um quotidiano 

equilibrado entre a actividade e a relaxação. 

Alguns dos seus continuadores foram 
E.F.C. Oertel (1765�1850), Lorenz Gleich (1798�1865), 
Erns Brand (1827-1897), Louis J. D. Fleury (1814-1872) 

e Herman Brehmers (1826-1889) 





Princípios: 

Hidroterapia
 

(o melhor está na água) 

Terapia do movimento
 

(cada indivíduo deverá encontrar o equilibro) 

Fisioterapia
 

(os tratamentos naturais sem efeitos secundários) 

Terapia da disciplina
 

(é no equilíbrio e na calma que reside 
a força de cada indivíduo) 



Seu tratamento 
baseava-se em 

compressas sudoríferas 
seguidas de banhos 

frios, duches ao ar livre, 
ingestão de água fria, 

exercícios físicos e 
passeios, para além 
de recomendar uma 
alimentação baseada 

em pão integral, 
frutas e legumes 



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.  

 
Boubon-l’Archambauld, em França  

 

Baden, na Suíça  
 

Gastein, na Áustria  
 

Bagni di Lucca, em Itália  
 

Baden-Baden e Wiesbaden, na Alemanha  
 

mas também, de Bath, na Inglaterra. 
 


