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Santa Isabel e as termas
As termas, que temos uma rivalidade… Tínhamos uma rivalidade com o
Vimeiro. Porque nós temos a água: a água é chamada do Vimeiro e é da Maceira!
Porque um dia uma Rainha Santa – as senhoras com certeza já ouviram essa história...
Não? Então, foi… A Rainha Santa, a Santa Isabel, passou por aqui e tinha uma doença
muito má de pele. E já havia lá uns tanques onde as pessoas se banhavam, já há mais
tempo. E então a Rainha banhou-se também ali. Banhou-se e curou! Mas como ela
estava no Vimeiro porque aqui não havia casas (aqui havia só uns casais) e era muito
longe das águas quentes (chamavam-lhe as águas quentes), era muito longe, ela estava
no Vimeiro. Ali perto, logo na entrada do Vimeiro – estava ali. E como ela se curou,
ficou chamando à água a água santa do Vimeiro. Porque ainda hoje se chama água do
Vimeiro! E depois então as pessoas não gostam. Não gostam porque afinal não são do
Vimeiro! Nós temos que dizer que somos do Vimeiro e não somos! Afinal: nós temos a
água, temos lugares aprazíveis, temos as boas rochas, temos a boa praia e é sempre,
temos sempre que dizer que somos do Vimeiro. Está mal, não está? Está mal.
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