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Terra de

Águas e
de

O hospital termal tem a particularidade ser o mais
antigo do mundo, originado pelo facto de a monarca ter
visto que as suas águas podiam constituir tratamento medicinal, com o sistema de banhos organizado no sistema
hospitalar. Hoje, o lema das Caldas da Rainha, «Terra de
Águas e de Artes», está ligado à sua génese por esses
dois fatores identitários.
O edil refere que “a evolução de terra de águas para
artes deveu-se à corte que trazia com ela os artistas. Com
a sua vinda, foram-se introduzindo ideias de criatividade
na concepção de peças que deram origem a uma cultura
de criação artística na cerâmica, com o seu auge aquando
da vinda de Rafael Bordalo Pinheiro para a cidade”. Este
desenvolvimento da cerâmica possibilitou a criação da
Escola Superior de Artes e Design, referência no país no
segmento industrial, tendo sido já referenciada como a
sétima melhor da Europa.
O hospital termal permitiu também o crescimento do
setor terciário. Assim, o ativo centro comercial ao ar livre
reinventou o comércio, ao mesmo tempo que o município
reabilitou urbanamente a cidade, tornando-a mais atrativa. A produçao agrícola contribui de forma evidente na
qualidade de produtos emblemáticos da região como a
Maçã de Alcobaça ou a Pêra Rocha do Oeste, a par das
iniciativas de promoção em feiras e festividades que têm
levado o concelho a crescer turisticamente, tendo triplicado
o número de dormidas em seis anos.
A urbanidade, a zona rural envolvente e a zona de
costa tornam o concelho das Caldas da Rainha ímpar. Nas
palavras do presidente, “a nível da costa, tem a praia da

Artes

O concelho das Caldas da Rainha,
situado no centro do país e com
uma área de cerca 250 km², tem a
particularidade de saber a data do
seu nascimento (1485), documentada
pela altura em que a rainha D. Leonor
mandou edificar o hospital termal
da região. O nascimento da terra
à volta do hospital definiu as suas
características, como explicou, em
entrevista connosco, o Presidente do
Município, Fernando Tinta Ferreira.
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Foz do Arelho, junto à Lagoa de Óbidos, e a praia de Salir
do Porto, na Baía de São Martinho. Mediadas por uma
paisagem de beleza singular, são alvo de cuidado especial
a nível ambiental, no que concerne à qualidade das águas
para a produção de bivalves, para a prática de desportos
de vento e para observação da fauna.” Assim, ambas as
praias têm beneficiado da bandeira azul e dourada, fruto
do bom trabalho municipal efetuado ao nível da promoção,
da consciencialização e da formação.
Do ponto de vista gastronómico, o concelho é conhecido pelos doces, influenciado pela conventualidade que
advém de Alcobaça. Recentemente, decorreu um concurso
promovido pela Associaçao Comercial dos Concelhos das
Caldas da Rainha e Óbidos, que produziu o Pastel Bordalo, que tem tido muito sucesso e procura. Não tendo
um prato típico, têm desenvolvido um prato, a Tronchuda,
aproveitando o cariz hortícola das Caldas da Rainha. Em
relação às festividades anuais, destacam-se o Oeste Lusitano, as festividades do Dia da Cidade, as tasquinhas e
festas no verão, a Feira da Fruta, o Caldas Night Jazz e
a iluminação de Natal.
Para o fututo, o foco está no hospital termal, “divulgando
as propriedades únicas das suas águas e aumentando a
sua importância por parte da tutela estatal”, sublinha o
presidente. Paralelamente, o desassoreamento da Lagoa
de Óbidos, assim como a requalificação da linha férrea
do Oeste, que liga as Caldas da Rainha a Lisboa, “são
objetivos de grande importância para a sobrevivência
do património natural e para a promoção da mobilidade
citadina”, conclui.

