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Conversas com Música  

"3 Músicos, 3 Percursos" 

Por ocasião da comemoração do Dia In-
ternacional dos Monumentos e Sítios o 
Museu do Hospital e das Caldas associa-
se ao Conservatório de Caldas da Rainha 
e à Semana Cultural 2013 e promove na 
Lavandaria do Hospital um momento a 
não perder! 

Moderada por Adelino Mota, maestro 
e director da Lusitanus Edita, a tertúlia 
contará com a presença de ilustres convi-
dados que nos falarão dos seus percur-
sos profissionais, nos contarão histórias e 
experiências passadas e com muitas sur-

presas e música pelo meio: Tim (Xutos 
e Pontapés), o pianista de Jazz Filipe 
Melo e Sérgio Carolino (vencedor do 
Prémio SPA 2013) 

18 de Abril—21 Horas 

Antiga Lavandaria do Hospital 

(entradas livres) 

 

 

 

Durante o mês de Abril iremos abrir dois 

novos núcleos na exposição permanente 

do Museu correspondentes por um lado 

aos tratamentos no Hospital Termal, 

através de uma abordagem aos ambien-

tes e instrumentos médico-científicos, 

por outro um espaço dedicado ao Parque 

D. Carlos I abordando a componente de 

lazer e a sua importância nos finais do 

século XIX para as termas caldenses e o 

grande projecto que foram os Pavilhões 

do Parque. 

A abertura dos novos núcleos será feita 

no próximo dia 18 e 19 de Abril enqua-

drando assim as comemorações do Dia 

Internacional dos Monumentos e Sítios. 

No Dia 18 de Abril as entradas serão gra-

tuitas a todos os que nos apresentarem o 

seguinte voucher:  

Café com História é uma iniciativa que o 

MHC passará a desenvolver diariamente 

a partir do próximo dia 18 de Abril.  

O mote é precisamente proporcionar a 

visita gratuita à exposição temporária do 

Museu  ao sabor de um café. Para o efei-

to o Museu disponibilizará café (0.40€) e 

o acesso à sua biblioteca onde poderão 

ser requisitados livros para leitura.  

Durante o decorrer desta iniciativa o 

Museu passará a abrir às 13.30H no perí-

odo da tarde. 

Assinalou-se no passado dia 19 de Mar-

ço os 120 anos do lançamento da pri-

meira pedra dos Pavilhões do Parque e a 

inauguração do Hospital de Santo Isido-

ro. Para assinalar a ocasião o MHC inau-

gurou a exposição “De Hospital a Ícone 

Local”.  

A mostra estará patente atá ao próximo 

dia 30 de Junho e poderá ser visitada 

diariamente no horário de abertura do 

Museu. 

Durante a exposição o livro “Pavilhões 

do Parque” de autoria de Jorge Mangor-

rinha estará à venda por um preço pro-

mocional de 6€.  

Sala de Exposições temporárias: 

Terça a Sábado: 10.00h-12.30h e 13.30h-17.30h 

Domingos: 9.00h-12.00h 

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!! 

DIA INTERNACIONAL DOS     

MONUMENTOS E SÍTIOS 

CAFÉ COM HISTÓRIA 

Rua Rodrigo Berquó 2500— 176 Caldas da Rainha 

mushospcaldas@sapo.pt 

www.museudohospital.wordpress.com 

www.facebook.com/pages/MHC/ 

DE HOSPITAL A ÍCONE LOCAL 

ABERTURA NOVOS NÚCLEOS 

DO MUSEU 

ABRIL  MÊS DO SOM E DO MOVIMENTO 

Em parceria com duas ex-alunas do curso 

de Teatro da ESAD.CR o MHC promoverá 

actividades dirigidas aos mais novos nos 

meses de Abril e Maio na Casa dos Bar-

cos. As inscrições podem ser efectuadas 

no Museu. 

CASA DOS BARCOS 

No âmbito das actividades de Férias da 

Páscoa que decorreram no Museu foram 

desenvolvidos diversos ateliers  que 

abordaram aspectos diferentes do nosso 

património, entre as quais destacamos.  

No atelier de cerâmica foram desenvolvi-

dos azulejos de 

padrão com base 

nos roteiros cerâ-

micos dos edifí-

cios da cidade de 

Caldas da Rainha. 

No Dia Internacional da Árvore iniciámos 

o processo de reflorestação do Parque D. 

Carlos I através da plantação de 10 árvo-

res e arbustos de espécies diferentes, 

contanto com a ajuda da equipa do Par-

que D. Carlos I liderada pelo Sr. Carlos 

Leandro. 

 

REFLORESTAR O  

PARQUE D.CARLOS I 

 

 

O Museu do Hospital e das Cal- das associou-se ao Festival Ofélia, 

organização pelo 2º ano do Cur- so de Teatro da ESAD.CR, cuja festa 

de encerramento terá lugar na Antiga Lavandaria do Hospital no 

próximo dia 5 de Abril. 


