
AMAR CALDAS é
um grupo que tem 
como objectivo 
trazer uma nova 
vida à Cidade de 
Caldas da Rainha. 
É, no fundo, 
uma plataforma 

projectos que celebrem o que Caldas tem de 
melhor. Amar a cidade é a premissa fulcral 
deste grupo de Amigos e Mentores das Artes, 

Design, Aromas e Sabores. É nosso desejo 
recordar um passado glorioso de Caldas, 
procurando sempre construir um futuro 
risonho que traga à ribalta esta cidade, porque 
um povo que esquece o que em tempos foi, 
nunca será melhor. Amar Caldas valoriza 

áreas em que, através de abordagens 

fator de desenvolvimento e perpetuam 
o conhecimento através de abordagens 
pedagógicas e de responsabilidade social. 
É nosso  propósito envolver a comunidade 

os sentidos, a cultura e as artes. É nosso 
propósito Amar Caldas.
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Crónica

Célebre pelas te
soube destacar-
excelência. Poré
da Rainha acres
terra das águas,
da doçaria, terra
com conforto os
de 1927, a então

Agrícola, Pecuária, Industrial e de Automó
Artes, que marcaram a exposição, trazendo
nacional, dos diferentes sectores, a conce
Caldas acolheu louvores de toda a impren
desenvolvimento regional. 

De facto, ao parque acorreram repórter
representados o Diário de Notícias, O Séc

desenhados pelo arquitecto Paulino Montês
publicou uma edição especial homenagean

honraria de se intitular cidade. A actividade

cidade a nascer no Oeste. 

aprender com os erros do passado. A Histó

dever dos cidadãos recordá-la, festeja-la e, p
celebrar a cidade, não apenas no dia 15 d
seus moradores deixaram um marco na vel
no esquecimento dos próprios caldenses tã
a memória do que foi, para aqueles que hã

Investigador Integrado do Instituto de H

Dé um projeto, 
da iniciativa do 
grupo AMAR 
C A L D A S , 
que tem por 
objetivo unir 
os caldenses 

num evento que comemore uma tão especial 
efeméride para as Caldas da Rainha, mas tão 
esquecida para os seus cidadãos, a elevação 
de Caldas a cidade.

de agosto (segunda-feira), será desenvolvida 
em dois momentos; inicialmente pelas 20:00 

exterior do Museu do Hospital e das Caldas. 
Num segundo momento, apresentação da  
M´ama das Caldas (matrona do Olha-Te), 
animação / discurso de elevação a cidade. 
Convida-se toda a população a juntar-se e a 

Rainha. Seguidamente, momento musical 
com o Grupo Coral e Musical da Casa de 
Pessoal do CHCR e ainda a atuação da banda 
Three Cool Jazz.

 Assim, o objectivo do grupo AMAR 
CALDAS é, “comunicar a cidade”, envolvendo 

Caldas e o Museu da Cerâmica -, por forma a 
criar empatia e interacção com a comunidade. 
Promover o espírito identitário dos caldenses, 
levando-os a conhecer e reconhecer a história 
e origens da cidade de Caldas da Rainha. 

Maria José Rocha
Miguel Ribeiro Pedras

AMAR CALDAS

CALDENSES,

ESTÃO

CONVIDADOS!
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rmas, esta cidade logo lhes adoptou o nome e 
se no plano nacional como uma estância termal de 
ém, os séculos e Homens que passaram por Caldas 
scentaram-lhe algo mais. Nunca deixando de ser a 
, Caldas tornou-se também a cidade da cerâmica, 
a de artistas e da hospitalidade, acolhendo sempre 
s seus visitantes. Provando isso mesmo, em Agosto 
o vila, organizou no Parque D. Carlos I aquela que 

óveis. Ao seu nome faltaria ainda acrescentar-lhe as 
o-lhe algo de original. Convidando toda a produção 
entrar-se na vila naquele verão, a exposição das 

nsa, sendo elogiada pelo exemplo de dinamismo e 

res dos principais jornais do país. Ali estiveram 
culo, o Correio da Manhã, entre outros. A revista 

s foram de tal modo elogiados, a revista Arquitectura 
ndo o evento. 

e dos seus habitantes, a excelência das termas bem 

ria serve também para recordar e celebrar o que de 

porque não, reconstitui-la. É nossa responsabilidade 
de Maio, mas em todos os dias que esta terra e os 
lha cronologia do país. Não deixemos permanecer 
ão importante efeméride. É nosso dever perpetuar 
ão-de vir. 

 Miguel Ribeiro Pedras
AMAR CALDAS

História Contemporânea da Universidade Nova de 
Lisboa

Fotos:Hemeroteca digital



IV
23 | Agosto | 2013




