
Caldas da Rainha

Há uns tempos atrás fui passar um fim de semana às Caldas da Rainha. Apesar de estar aqui 
ao pé da porta – mau grado o péssimo asfalto da A8 fiz a viagem em 35 minutos – não ia lá vai para 
uns anos. É uma cidade sem grandes rasgos arquitectónicos e onde não abundam zonas que 
apelem particularmente à nossa atenção. Para além do Parque D. Carlos I, bonito, agradável e com 
um museu Malhoa possuidor de um bom acervo, atraíram-me algumas ruas pedonais agradáveis e 
íntimas.

O que mais me agradou, e me 
deixou vontade de voltar em breve, 
foi o ambiente que se respira no 
contacto com as pessoas e as coisas. 
Sempre senti uma certa nostalgia das 
pequenas cidades, eu que só vivo em 
Lisboa porque para aqui fui arrastado 
pela minha profissão. A confusão 
crónica entre a qualidade de vida e o 
nível de vida ou, pior ainda, o PIB – 
horror de palavra – de uma região, 
tem levado milhões de humanos a 
piorarem a sua condição e a dos 
outros, invadindo as grandes 
metrópoles e empanturrando-as de 
gente, de cimento, de tensão. Estas 
respondem à obesidade a que são 
condenadas regurgitando em cima 
dos seus habitantes os frutos dos 
excessos sofridos. O ritmo de vida e a 
proximidade entre as pessoas em 
cidades como Évora, Guimarães, 
Leiria ou Caldas da Rainha compensa 
largamente a menor oferta cultural e 
de oportunidades que que se 
encontra em Lisboa ou no Porto. 
Aliás, ninguém tem tempo para 

aproveitar 10 ou até 5% dessas ofertas o que torna parcialmente falaciosa a cobiçada abundância.
A foto que aqui se vê tirei-a numa rua sem carros, exceptuando o da imagem, e é parte de um 

painel de azulejos que reveste uma casa de esquina. Para além da sua beleza o mais notável é o 
facto de não se encontrar, em todo o painel, uma falha, um canto partido, um autocolante ou, 
milagre, uma pichagem. Em Lisboa duvido que uma obra destas resistisse um mês(?) sem levar em 
cima um “amo-te Cátia” ou um fuk qualquer coisa.

São pequenas coisas? Para mim não. Fiquei ali uns minutos largos relembrando vandalismos 
como as pinturas em cima da estátua do Eça ou no Metro do Chiado e prometi a mim mesmo 
voltar mais vezes às Caldas.


