TERMAS DO GRANJAL

Itinerário Caramulo - Granjal

No concelho de Santa Comba, mais concretamente
no Granjal, freguesia de Treixedo, existe o que alguns
autores denominam de “Termas a Céu Aberto”. Tratase de um fontanário do qual brota água sulfúrea sódi-
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ca, fluoretada e hipotermal que tem origem numa
captação do tipo mina com cerca de 18 m de comprimento e cuja água abastece um conjunto de tanques
que em tempos poderá ter sido usado como termalismo coletivo e comunitário. Este pequeno complexo,
de interessantes características sob os pontos de vista

arquitetónico e histórico, é de granito porfiroide explorado no local, e apresenta uma inscrição datada de
1877. Esta água com propriedades terapêuticas, terá
origem numa grande falha geológica, que se desenvolve ao longo de cerca de 90 km segundo um alinhamento NE-SW, e que será a responsável pelas ressur-

Organização

gências que servem várias unidades termais, ou seja,
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as Caldas da Cavaca a norte, depois para sul, as Termas de Alcafache, as Termas de Sangemil e por fim
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ainda mais a sul, na zona terminal, junto a Santa Comba Dão, a ressurgência do Granjal. Com um caudal
diário de aproximadamente 3450 litros e a uma temperatura de 23ºC, esta água é apontada como sendo

A DOIS PASSOS DO SEU BEM—ESTAR
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altamente benéfica no tratamento de doenças de
pele.
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As estâncias termais, procuram captar novos segmentos de mercado, desenvolvendo e promovendo serviços e novas modali-

dades de tratamento como forma de diferenciarem o produto, que sejam mais próximas das tendências e necessidades de
consumo dos atuais clientes que deixaram
de se preocupar apenas com a sua saúde
A aldeia do Granjal fica situada na margem
esquerda do rio Dão, freguesia de Treixedo. A

para se preocuparem também com o seu
bem-estar, forma física e aparência. Pode
falar-se hoje numa “nova era do termalismo”, o “turismo de saúde e bem-estar”.

fonte situa-se depois da capela numa travessa à direita, perto do edifício do antigo jardim-escola. A água é sulfúrea e é utilizada
sobretudo para doenças de pele, afeções
bocais e reumático (uso popular).

A SAÚDE PELA ÁGUA

Santa Comba Dão em Imagens

