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Descubra A Rota  
Europeia das  
Cidades Termais 
Históricas
Rota Cultural do
Conselho da Europa
desde 2010

As Rotas Culturais do 
Conselho da Europa
A Rota Europeia das Cidades Termais Históricas é uma 

das 40 Rotas certificadas pelo Conselho da Europa, 

todas assentes em temas relevantes para o património 

cultural europeu. O Programa das Rotas Culturais 

foi lançado pelo Conselho da Europa, em 1987, com 

a Rota de Santiago de Compostela, talvez a rota de 

peregrinação mais famosa da Europa, escolhida como 

um símbolo da unificação e identidade europeias. Como 

a própria Europa, o Caminho de Santiago foi construído 

“sobre uma história comum de trocas e encontros 

entre pessoas com origens, nacionalidades e crenças 

diferentes”. Desde então, caminhos e redes temáticas, 

como a Rota das Cidades Termais Históricas, aderiram 

ao Programa.

Ser certificada como Rota Cultural do Conselho da 

Europa é de extrema relevância para a “Associação 

Europeia de Cidades Termais Históricas” (EHTTA). A 

Associação valoriza o intercâmbio de boas práticas 

e ideias com outras Rotas Culturais do Conselho da 

Europa, a visibilidade a nível europeu através do trabalho 

do Programa e do diálogo que este promove entre 

instituições culturais e organismos de turismo.

A certificação “Rota Cultural do Conselho da Europa” 

é uma garantia de excelência. O Comité Científico 

da EHTTA avalia todos os potenciais membros da 

Associação e da Rota com base em critérios estritos, para  

garantir esta excelência. 

As Rotas Culturais do Conselho da Europa encorajam 

os visitantes a fazer “uma viagem através do espaço e 

do tempo” para compreender a herança cultural viva 

e comum da Europa. Todas as rotas do Programa são 

certificadas pelo Conselho da Europa, sendo reavaliadas 

periodicamente, de forma a que um certo nível de 

qualidade da experiência seja garantido aos visitantes.

O Programa das Rotas Culturais visa, ainda, contribuir 

para o desenvolvimento sustentável das regiões e das 

rotas culturais, enriquecendo o setor do turismo com  

novos produtos e empregos baseados no turismo cultural 

e patrimonial.

A história das cidades termais históricas da  

Europa entrelaçase com a história do continente 

europeu e do seu povo. Faz parte da memória, 

cultura e tradições partilhadas na Europa. 

Como rota cultural do Conselho da Europa, 

continuamos a contar esta história, a sensibilizar 

para a importância das nossas cidades, de 

forma a protegêlas para as gerações futuras, e 

a ajudar os jovens a descobrir e compreender 

as tradições, o património e a cultura que 

remonta a centenas de anos passados, mas que 

também pode desempenhar, no futuro, um papel 

importante no seu bemestar e saúde.

Bem vindos
Desde os tempos antigos que as pessoas são atraídas 

pelas águas minerais quentes e curativas da Europa. 

Ao longo dos séculos, os gregos, os romanos, os 

otomanos e outros estabeleceram tradições dos 

banhos e construíram complexos para aproveitar a 

água para que as pessoas pudessem banharse. As 

civilizações posteriores estabeleceram complexos 

médicos e cerimónias em torno das suas águas 

milagrosas e, durante o século 18, utilizar as águas 

para a saúde –beber e banharse nelas – tornouse 

quase uma forma de arte.
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Em cada uma das nossas cidades encontrará 

variedade no que se refere aos tipos de alojamentos 

(frequentemente com águas disponíveis em hotéis com 

spa incluído); entretenimento, como sejam festivais, 

concertos, teatros e eventos desportivos; monumentos 

históricos, muitas vezes interpretados de maneiras 

inovadoras para o ajudar a entender a vida passada da 

cidade e os seus famosos visitantes; galerias de arte e 

museus; e complexos de spa, históricos e modernos.

Rota Europeia das Cidades 
Termais Históricas
No coração de cada uma das nossas cidadesmembro 

existe uma fonte, ou talvez várias fontes, tendo, cada 

uma delas, empreendido uma jornada subterrânea que 

pode ter durado centenas ou mesmo milhares de anos,  

recolhendo minerais e energia termal, à medida que 

efetuavam o seu percurso, até chegar à superfície. Essas 

fontes foram o catalisador para o desenvolvimento de 

pequenos povoados que acabaram por se tornar vilas 

e cidades – um tipo único de forma urbana que está 

lentamente a ser reconhecida como tendo um lugar 

especial na história e memória europeias.

Os primeiros turistas dirigiamse às fontes e nascentes 

tendo em vista melhorar a sua saúde, muito antes das 

diferentes religiões atraírem peregrinos religiosos de 

todo o mundo para os seus santuários, como mostram 

evidências arqueológicas em várias das nossas cidades. 

À medida que os edifícios se desenvolveram em torno 

das nascentes para aproveitálas e permitir o seu uso 

prático, as unidades de alojamento desenvolveramse 

também, até que a cidade termal, como a conhecemos 

hoje, foi desenvolvida, com diversos elementos todos 

pensados para facilitar a cura que os visitantes buscam, 

não apenas para o corpo mas também para a mente. 

Café da Europa
As pessoas mais importantes da Europa tinham por 

hábito reunirse nos spas, para verem e serem vistos, e 

conforme as barreiras sociais aí começaram a quebrar-

se, artistas, escritores, filósofos, músicos e cientistas 

conviviam, lado a lado, com a nobreza e a realeza, 

estimulando a criatividade e a descoberta – este 

fenómeno era conhecido nos Spas do século XVIII 

como “Café da Europa”, um termo que adotámos nos 

tempos modernos para descrever o enorme potencial 

criativo das estâncias termais da Europa.
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