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Por ocasião da comemoração do Dia Internacional dos Museus, cujo tema é              

CRIATIVIDADE + MUSEUS = MUDANÇA SOCIAL,  o Museu do Hospital 

e das Caldas recebe nos seus aposentos  o MEETING # 10 em modo  

CR&ATIVA SOCIAL CLUB. 

Para os mais desatentos a plataforma CR&ATIVA objectiva reflectir sobre te-

mas de Cultura Urbana, Espaço Público e Território na cidade e região das Caldas 
da Rainha. 

Convidam-se todos os cidadãos e cidadãs a participar, de forma gratuita, neste 
serão que se pretende SOCIAL CLUB!  

Traz a tua comida e bebida, mas traz também uma ideia para partilhar! 

A noite, contará com DJ´S Chistian DJor e thosepocketsarepeople! 

 

18 DE MAIO  

A partir das 21 horas  
MUSEU DO HOSPITAL E DAS CALDAS 

 

 

CAFÉ COMPARTILHADO 

O QUE É? 

Imagina que chegas para beber café e já 

tens um café pago por alguém que dei-

xou anteriormente, com uma mensagem 

agradável! 

Depois basta retribuir a simpatia e deixar 

também um café pago para outra pes-

soa. 

Fácil e agradável!! 

Brevemente os melhores ARTCAKES do 

mundo estarão disponíveis no Museu, 

em edição limitada!! 

10.00H—12.30H e das 13.30H às 17.30H 

O Museu do Hospital e das Caldas irá 

participar uma vez mais na Semana In-

fantil que se realiza na Expoeste entre 

os dias 20 e 25 de Maio. 

Teremos disponíveis várias actividades 

integradas no tema: “O MAR”! 

O Mote: Através da visita ao Museu do Hospital e das Caldas, poderá conhecer a história do 

Hospital Termal Rainha D. Leonor. Uma história com mais de 500 anos!! 

18 MAIO: DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS 

CAFÉ COMPARTILHADO E   

ARTCAKES NO JARDIM           

DO MUSEU 

Rua Rodrigo Berquó 2500— 176 Caldas da Rainha 

mushospcaldas@sapo.pt 

262 830 300/2474 

www.museudohospital.wordpress.com 

www.facebook.com/pages/MHC/ 

SEMANA INFANTIL 2013 

MAIO  MÊS DA CIDADE 

Em parceria com duas ex-alunas do curso 

de Teatro da ESAD.CR o MHC continuará 

a promover actividades dirigidas aos 

mais novos no mês de Maio na Casa dos 

Barcos. As inscrições podem ser efectua-

das no Museu. 

ACTIVIDADES NA CASA DOS 

BARCOS 

 

Tendo em conta os danos provocados 

pelo temporal do passado mês de Janei-

ro, que se traduziu na queda de cerca de 

800 árvores no Parque D. Carlos I, Mata 

Rainha D. Leonor 

e Pinhal de San-

to Isidoro, o Cen-

tro Hospitalar do 

Oeste e o Museu 

do Hospital e das 

Caldas têm vindo 

a desenvolver 

algumas acções 

com o objectivo 

de reflorestar as zonas mais afectadas. O 

ponto de partida foi dado com os grupos 

de crianças que o Museu do Hospital e 

das Caldas recebeu durante as férias da 

Páscoa, com os quais se procedeu à plan-

tação de 10 árvores com a colaboração 

do Sr. Carlos Leandro através das árvores 

existentes na estufa do Parque, assina-

lando-se assim o Dia Internacional da Ár-

vore.  Seguiram-se entretanto outras ac-

ções que contaram com o apoio da Asso-

ciação de Produtores Florestais dos Con-

celhos de Alcobaça e Nazaré, que nos 

ofereceram 35 árvores e com a colabora-

ção de duas voluntárias que semanal-

mente têm colaborado na manutenção 

do Parque D. Carlos I.: a Arquitecta Cristi-

na Rebelo e D. Rosa. Novas acções serão 

levadas a cabo após o período do verão, 

altura que será mais propícia à plantação 

de mais árvores e à garantia da sua so-

brevivência.  

 

REFLORESTAR O  

PARQUE D.CARLOS I 

 

11 de Maio, Andreia Tavares 

“Encantos do Oeste” no Céu de Vidro 

11 de Maio 17 H, Rafael Sil 

“Músicas do Mundo” na Antiga Lavandaria 

11 de Maio, Rui Miguel 

“A Descoberta”, Parque D. Carlos I 

22 de Maio, Beatriz Pedro 

“Serra do Gerez”, Parque D. Carlos I 

24 de Maio,  Joel Barros 

“Salmeja”, Parque D. Carlos I 

25 de Maio, Associação Nostrum 

Dia Internacional da Biodiversidade 

Céu de Vidro 

25 de Maio, DAR Design Advanced Re-

sources Association 

Exposição, Workshop de Papagaios, II Tri-

ciclo Tunning: Casa dos Barcos 

OUTRAS INICIATIVAS 


