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O Museu do Hospital e das Caldas inau-
gura no próximo dia 19 de Março a ex-
posição “De Hospital a Ícone Local”. Sob 
o pretexto da comemoração dos 120 
anos do lançamento da primeira pedra 
do Novo Hospital D. Carlos I, o MHC pro-
curará explorar a história daquele que é 
o mais enigmático conjunto arquitectó-
nico da cidade de Caldas da Rainha: Os 
Pavilhões do Parque. 
Mais do que apenas abordar o passado, 
procuraremos que esta mostra se possa 
constituir como objecto que contribua 
para a construção do presente e de uma 
perspectiva futura, nesse sentido será 
feito o convite a todos os participantes 
para uma participação mais interactiva 
na exposição. 
A mostra ficará patente até ao dia 30 de 
Junho e poderá ser visitada diariamente 
dentro do horário de funcionamento do 
Museu. 
Durante o este período, irão decorrer 

conferências e debates sobre a temática 

em apreço, cujo programa iremos divul-

gando. 

 

Sala de Exposições temporárias: 

Terça a Sábado: 10.00h-12.30h e 14.00h-17.30h 

Domingos: 9.00h-12.00h 

 

Há semelhança dos anos anteriores, o 
Museu do Hospital e das Caldas irá reali-
zar ateliês com diversas temáticas, dispo-
nibilizando um conjunto de actividades 
lúdicas, para a ocupação de tempos li-
vres. O objectivo principal será proporci-
onar às crianças participantes momentos 
de animação e entretenimento, sendo ao 
mesmo tempo o museu, um espaço de-
safiador e rico em experiências e oportu-
nidades de aprendizagem. 
As actividades decorrerão durante as 
férias da Páscoa, nos dias 19 a 22 e de 26 
a 28 de Março, estando sujeitas a marca-
ção prévia, com um preço de 3 euros por 
criança/ por tarde. Poderão inscrever-se 
crianças entre os 5 e os 12 anos. O horá-
rio de realização será das 14h30 às 
16h30, sendo que em cada um dos dias o 
tema é diferente: 
19, 20 e 26 de Março – Atelier de Cerâmica 
“Paredes de Azulejo”  
21 de Março – Dia Mundial da árvore ou da 
floresta  
22 de Março – Dia Mundial da Água 
27 de Março – Páscoa no Museu – O Mistério 
dos ovos desaparecidos da Rainha D. Leonor 
28 de Março – Páscoa no Museu – As Recei-
tas do Coelhinho da Páscoa  

Contactos: 262 830 300  
mushospcaldas@sapo.pt 

 

Adoptando a Água como elemento origi-
nal do Hospital Termal Rainha D. Leonor, 
não podia o Museu do Hospital e das 
Caldas deixar de se associar às comemo-
rações do Dia Internacional das Água. Da 
mesma forma e tendo em conta o imen-
so e riquíssimo património natural em 
que se constitui o Parque D. Carlos I e a 
Mata Rainha D. Leonor, seria incontor-
nável para nós a comemoração do Dia 
Internacional da Árvore. 
Nesse sentido o MHC irá promover di-
versas acções durante estes dias que 
procuraram aproximar o participante 
com a natureza local. Despertaremos os 
cinco sentidos, dando a conhecer os 
cheiros, as cores, as texturas, os sons e 
também os sabores que o nosso patri-
mónio nos faculta. 
As actividades estarão disponíveis nas 

nossas páginas do Facebook e blog. E 

poderão ser dadas mais informações por 

correio electrónico. 

O Museu do Hospital e das Caldas tem 
vindo a reformular a sua exposição per-
manente. Algumas das motivações que 
nos moveram foram não apenas a ne-
cessidade de troca de algumas peças do 
acervo museológico, mas também a opi-
nião que vamos recolhendo junto dos 
nossos visitantes. 
Não vamos para já desvendar a totalida-
de, levantamos apenas um pouco o véu 
referindo que teremos uma maior apro-
ximação à componente de tratamentos 
termais e ambiente hospitalar, entre 
outras novidades. 
A apresentação pública destes novos 

espaços está prevista para o mês de 

Março, ficando desde já o convite a to-

dos os que nos queiram visitar. 

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!! 
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