
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. 

Associadas a uma galeria interior ou exterior, 
neste caso com a designação germânica de Trinkhalle, 

Baden-Baden (arquitecto Heirich Hubsch, 1840), 
suporte do ritual Passear as águas.



República 
Cecha



Budapeste Guellert



Friedrichsbad



Bath



« ... pode aferir-se do grau da 
civilização dum povo pelo cuidado 

e interesse que à administração mereçam 
as suas nascentes minero-medicinais 

e os estabelecimentos de que se utilizam »    
 

Decreto lei de 30 de Setembro de 1892



CURISTAS, AQUISTAS E TURISTAS “PEREGRINOS DA VIDA NOVA”



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

Era o 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. 





1849>56  Banhos de Luso



1879  Caldas de Vizela, T. Viana



1892  Termas dos Cucos, A J Freire 



1894  �Nascentes do Rio�, Caldas de Moledo, T. Viana



  

1901  São Vicente, Agostinho Lopes Coelho 



1908   Hotel, Vidago, José Ferreira da Costa 
1909   Balneário A. Rodrigues da Silva Junior



1914  Estoril, H. Martinet



1909>15  Pavilhão das Nascentes, Melgaço, Couto dos Santos





1917  Planificação do Lugar, Melgaço



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

    vita nuova!...� 

   Júlio César Machado
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