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Resumo: O presente artigo centra-se na reflexão sobre possíveis estratégias de dinamização do 
Território Rural, a partir do histórico e cultural uso/apropriação de nascentes com propriedades 
terapêuticas, através das quais se instituiu a prática do banho popular.Considera-se como território de 
estudo o Concelho de Mértola, Região do Baixo Alentejo, Portugal, onde se observa uma expressiva 
concentração de lugares de banho, hoje porém lidos como lugares dispersos e sem relação entre si. 
Pretende-se à luz da disciplina de Arquitetura, empreender a construção de um modelo de 
intervenção na paisagem, assumindo a criação de uma rede de lugares do banho, como meio de 
valorização da sua especificidade local e como suporte de renovadas e inventivas formas de pensar o 
território rural na contemporaneidade. A metodologia adotada integra para além da dimensão 
discursiva (de base teórica), os instrumentos de análise, interpretação e proposição, próprios da 
disciplina de Arquitetura. 
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Introdução 
 

O Território Rural – do abandono a um estado de alta probabilidade 

O Território Rural, como lugar de incerteza e em pleno processo de transformação, 

disponibiliza atualmente um “campo de oportunidade” profícuo e vigoroso, na construção de 

uma perspectiva que é simultaneamente prospectiva pela “vontade/necessidade de futuro”, 

e de digressão, na procura de estratégias que visam a sua dinamização, valorização e 

redesenho.  
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Os processos de desertificação associados ao Território Rural são hoje ampla e 

multidisciplinarmente reconhecidos. Muito embora não caiba aqui concretizar as razões 

históricas, sociais, culturais e económicas por que tal fenómeno se consolidou, nem tão 

pouco concretizar a genealogia do conceito “rural”, importa, no essencial, assinalar que a 

progressiva dissolução do modelo organizacional e vivencial, que tinha como base a 

atividade agrícola (motivado pelo 

 abandono dos campos), conduziu a um progressivo enfraquecimento da sua 

identidade / expressão colectiva, pressupondo agora uma atualização tanto teórica como 

operativa, sobre os possíveis sentidos da sua renovação e prováveis novos usos.  

É, pois, dentro desta lógica de reconhecimento de uma realidade que se alterou e 

transformou que importa refletir, assumindo, por um lado, que um certo discurso fatalista, 

que insista na impossibilidade de intervenção no território rural, favorece uma reação/ação 

empenhada em aferir o seu potencial de reaparecimento e, por outro, que o “abandono” 

favorece em si e de acordo com Clement  “um estado de alta probabilidade” (Gilles Clement, 

2012, p.16). 

Concretizar a ideia de uma paisagem de oportunidade capaz de ser suporte de 

consolidadas e inventivas formas de revelação de um território por agora de sentido 

suspendido é, pois, o argumento que se pretende aqui desenvolver à luz do âmbito 

disciplinar da Arquitetura e tendo como base uma problemática investigativa concreta que 

tem vindo a ser desenvolvida no âmbito específico de uma tese de Doutoramento. 

O tema de investigação está relacionado com as dinâmicas de uso e apropriação 

informal das águas com reconhecidas propriedades terapêuticas, a partir das quais se 

instituiu histórica e culturalmente a prática dos “banhos populares”. 

 Representativo de rituais de ocupação intensa no passado (e atualmente em 

progressivo processo de declínio) este “fenómeno” é agora (na presente investigação) 

reconhecido como instrumento de revitalização da Região Este do Baixo Alentejo, com 

especial enfoque no concelho de Mértola. 

A prática do banho popular afigura-se neste território como fenómeno de destacada 

incidência e especificidade local, hoje porém carente de um programa inovador e 

desejavelmente inventivo sobre o uso das águas, reclamando simultaneamente a 

redefinição da relação entre Homem e Paisagem. 
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Pretende-se deste modo empreender a construção de um modelo crítico e de 

possível intervenção com vista à criação de uma rede de lugares de banho (atendendo 

naturalmente à proximidade entre nascentes e ao potencial de interdependências e 

complementaridades que se podem gerar entre elas), permitindo valorizar memória e cultura 

local, bem como refletir sobre os possíveis processos de recapacitação do lugar rural na 

contemporaneidade.  

Com vista à operativação da ideia de reconfiguração do território rural a partir do 

redesenho da sua paisagem,  o presente artigo estrutura-se em três partes: 

A primeira parte centra-se na problematização das assimetrias e desequilíbrios 

existentes em Território Português, fundamentalmente decorrentes da histórica tendência de 

metropolitização do litoral, conduzindo os territórios do interior para uma certa 

marginalização geográfica, social, cultural e económica. 

A segunda parte procura abordar o específico e o distintivo como “valores” de 

capacitação e renovação do território rural, centrado neste caso concreto no potencial 

revelador da prática instituída dos banhos populares, a partir da qual se reequacionam 

possibilidades de intensificação e reinvenção da relação entre Homem e paisagem e, por 

conseguinte, de revelação do carácter de excepcionalidade e identidade do território. 

A terceira parte surge na interdependência dos anteriores capítulos e com um 

propósito operativo, sintetiza uma série de etapas que permitirão alicerçar as bases 

operativas de uma possível intervenção, com vista à criação de uma rede de lugares de 

banho, a partir da qual se deduzem novas possibilidade de significado deste território na 

contemporaneidade. 

Do ponto de vista metodológico, o desenvolvimento desta investigação compreende, 

num primeiro momento, a articulação entre os contributos de diversas áreas do 

conhecimento de que são exemplo a Antropologia, a Geologia e Hidrodeologia, surgindo 

posteriormente o projeto de redesenho da Paisagem como “entidade e produto” de síntese, 

e a arquitetura como disciplina de aliança multidisciplinar, capaz de produzir um 

conhecimento próprio através de um olhar especifico, de génese interpretativa e 

transformadora. 

Deste modo, a investigação (da qual se dá aqui a conhecer uma parte) 

compreenderá as seguintes etapas: 
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I. Pesquisa bibliográficai; 

II. Trabalho de campo - observação, inquérito e sistematização das 

características físicas, naturais, sistémicas e humanas dos Lugares do Banho 

de Mértola; 

III. Síntese interpretativa e dedutiva através de diagramas que decompõem 

os vários componentes e funções que integram a Paisagem;  

IV. Construção de uma matriz de reconhecimento inerente à prática do 

banho, através do exercício comparativo entre os lugares, deduzindo sobre 

um denominador comum de ocupação e ritual. 

 

V. Estudo comparado por analogia dos casos de estudo selecionados (Ilha 

de São Miguel – Açores, Onsen no Japão); 

VI. Mapeamento de possíveis estruturas arquitectónicas e soluções técnicas 

(infraestruturais) de apoio à prática do banho e aos rituais a ele associado; 

VII. Seleção de um ou mais lugares de experimentação e ensaio sobre 

possíveis estratégias de intervenção; 

VIII: Desenvolvimento de um Projeto-tipo para um dos lugares. Visualizações 

da proposta através de maqueta, desenhos e simulações 3D. 

 

Parte 1 . Portugal - um território de assimetrias / O Baixo Alentejo no centro da 
problemática da desruralização  

Não sendo objectivo deste artigo explicar as duas divisões fundamentais – entre o 

Litoral/Interior e Norte/Sul – que ilustram o retrato das assimetrias verificadas no território 

continental português, importa reconhecer que, desta realidade dicotómica e duplamente 

bipartida, emerge um território especialmente débil – a região este do Baixo Alentejo área 

de estudo, onde se cruzam os aspectos mais profundos da interioridade social e económica 

com factores de grande dificuldade endógena, (associada à severidade do clima e ao 

empobrecimento dos solos) próprias desta região do País. 

A metropolitização do Litoral induzida pelo processo de terciarização dos centros 

urbanos junto à costa, a concentração das infraestruturas de mobilidade, dos bens e da 

informação nestas áreas, bem como a centralização das grandes-infraestruturas logísticas 
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nesta faixa, são alguns dos aspectos que explicitam a repartição e desigualdade de usos 

entre o litoral e o interior do território. 

Também entre o Norte e o Sul se identifica e traça um eixo de desigualdade. “O 

Norte é atlântico, verdejante, húmido, com “gente densa” e o Sul é mediterrâneo, com 

longos estios e escassamente povoado” (Guilherme Martins, 2010). 

Ora, as duas divisões essenciais assinaladas sugerem, em síntese, um território 

urbanamente consolidado no Litoral, um Interior Norte Rural ainda medianamente 

consolidado (pela melhor aptidão dos seu solos e clima) e, por fim, um interior Sul Rural 

desruralizado (pela histórica, geográfica e económica condição de marginalidade que lhe 

está subjacente). 

O Rural desruralizado surge, portanto, como uma nova categoria de lugar. Um novo 

território ao qual se deve acrescentar o empenho da análise crítica, o estudo e 

sistematização de estratégias que convirjam no sentido da sua readequação, renovação e 

dinamização. 

Mas, ainda como forma de enquadramento da problemática em questão, importa 

igualmente mencionar o que o geógrafo João Ferrão considera serem os três factores de 

caracterização do “interior ou interioridade”. São eles: “uma situação (subdesenvolvimento), 

uma causa principal (isolamento) e uma consequência particularmente grave (a 

desertificação)” (João Ferrão,1997, p.1). 

A questão da interioridade é quanto mais problemática, quando também a ele se 

associa o fenómeno da desruralização. 
 

Desruralização é um conceito que se  usa nas Ciências Sociais para 
denominar o processo de mutação sócio económica e territorial resultante 
da perda de importância da atividade agrícola e das culturas e modos de 
vida rurais tradicionais das sociedades camponesas. O recuo 
demográfico, o despovoamento e o abandono do solo agrícola são alguns 
dos factos mais insistentemente referidos sobre o assunto” (Álvaro 
Domingues, 2011, p.69). 

 

O Rural deixou de cumprir as funções e aptidões essenciais que estavam na 

origem/génese do seu reconhecimento. O que significa que não só a função principal – 

produção agrícola perdeu vigor e por conseguinte a atividade económica que lhe estava 

subjacente, como o grupo social de referência: a família camponesa, deixou de ter 
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expressão colectiva. De igual modo, a paisagem não reflete mais a relação entre as 

características naturais e o tipo de atividades humanas que nela se desenvolviam. 

Ora, a perda de força de qualquer um destas características, aliada ao severo 

despovoamento que lhe está subjacente, conduz-nos a diversas perplexidades e 

interrogações, a mais inquietante provavelmente será aquela que nos posiciona na 

radicalidade de tomar um dos dois caminhos: 

O primeiro, preconizado por Gilles Clément e que defende: 
 

Uma não atitude perante estes lugares vagos e abandonados onde se 
incluem os agrícolas - lugares-reserva que no seu todo constituem uma 
terceira paisagem em que a supressão de intervenção humana promoveu 
o refúgio a espécies animais e vegetais contribuindo para a manutenção 
da única reserva genética planetária (Gilles Clément, 2004, p.60). 

 

Assente portanto numa visão estritamente ecologista, de preservação e garantia dos 

processos naturais, esta visão excluí da esfera de percepção sobre o fenómeno de 

despovoamento associado aos territórios rurais, os processos antropológicos, culturais, 

sociais e económicos que lhe estão subjacentes. 

O segundo por sua vez, é empenhado em considerar a mutação do território rural 

como realidade potencial, como realidade instigadora de possíveis processos de 

renascimento e renovação, partindo do pressuposto que o território é genericamente o 

resultado mais expressivo de um gesto cultural continuado. 

Ora, se o primeiro caminho sustenta a ideia de paisagem, numa lógica exclusiva de 

salvaguarda e conservação das dinâmicas naturais e ecológicas do lugar, sendo por isso 

pouco relevante no âmbito da Arquitetura e das ciências sociais, importa, pois, do ponto de 

vista da problematização do tema - Território Rural (lugar de depósito, de acumulação, de 

justaposição, reusado e reutilizado continuadamente) empreender o caminho que equaciona 

e pondera sobre a ideia de renovação, re-intensificação e reinvenção. 

Enquadrada de forma sumária a questão das assimetrias-síntese que configuram o 

território português, identificado o cenário de dificuldade com que nos defrontamos dialética 

e operativamente, e finalmente assumido um posicionamento que “abre caminho” a uma 

certa ideia de renovação do lugar rural, duas grandes questões emergem como óbvias, na 

continuidade desta reflexão: 
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a) Quais os mecanismos e perspectivas a empreender para operacionalizar o conceito 

de redesenho (ressurgimento, renovação e dinamização) do Lugar Rural (aquilo a que 

continuadamente se tem vindo a fazer referência)?  

b) Qual o modelo operativo a desenvolver para que o seu resultado não se enquadre 

na tendência de pensar este tipo de lugares exclusivamente como “recreio das pessoas da 

cidade”? 

 
Parte 2 . “O específico/distintivo” como instrumento de redesenho do Território Rural
 Testemunho de uma expressiva concentração de banhos populares, a região de 

Beja, e em particular o seu lado Este, na proximidade do Rio Guadiana, evidencia a maior 

convergência deste tipo de práticas identificadas a sul do Tejo. 

O concelho de Mértola é, neste sentido, o mais representativo da acumulação de 

nascentes minerais, cujas águas de reportado uso terapêutico motivaram a forte incidência 

das práticas de uso popular das águas. 

 

 
FIG 1 Identificação das nascentes minerais e correspondentes lugares de banhos populares na área de 

estudo. 
FONTE: Elaboração própria com base em dados cartográficos e trabalho de campo. 

 
Do efeito combinatório de dois factores - um que decorre da especificidade litológica 

e geomorfológica desta região e um outro que surge na sua interdependência, onde a 

prática dos banhos se traduz como aspecto de destacada singularidade local - resulta a 



 

8 

matriz de reconhecimento de uma realidade potencial, através da qual se problematizarão 

seu papel “incentivador” na decifração de novas perspectivas para o território rural, 

valorizando simultaneamente a dimensão antropológica, cultural e simbólica que esta 

realidade encerra. 

Sobre a razão da expressiva concentração e forte mineralização das águas nesta 

área, importa, muito sumariamente, referir que existem diversos estudos científicos e 

levantamentos cartográficos que documentam justamente esta realidade. 

As ocorrências hidrominerais desta região e o seu alto teor de mineralização são, em 

síntese, motivadas pela combinação de dois fatores fundamentais: 

- A presença de alguns acidentes tectónicos, designadamente de falhas ativas (que 

debilidade da estrutura geológica do solo), que motivam a ocorrência deste tipo de 

fenómenos; 

- E uma zona de depósito de grandes jazigos de sulfuretos metálicos, considerada 

como uma “anomalia hidrogeoquímica”, dada a forte metalíferação dos seus terrenos 

designada de Faixa Piritosa. 

 

 
FIG 2 Locais de exploração mineira e nascentes de água mineral. Cruzamento com a faixa piritosa. 

FONTE: Elaboração própria com base em dados cartográficos. 
 

Luis Acciaiuoli integra na sua obra Le Portugal Hydromineral, de 1952, a primeira 

carta portuguesa sobre águas minerais, a que sucede uma segunda carta da autoria de 

Fernando Moutinho de Almeida com a colaboração de Costa Moura, em 1970. A terceira e 

mais recente carta foi elaborada pelo geólogo Carlos Ascensão Calado (Carta das 
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Nascentes Minerais, 1995). Em todas elas se identificam algumas das nascentes da área de 

estudo e em todos os relatórios justificativos à sua elaboração se descrevem estas mesmas 

águas como “caso particular” em território português, facto tomado pelos geólogos e 

hidrogeólogos como excepcional dado o seu forte quimismo. 

Um novo estudo centrado nas potencialidades do concelho de Mértola para o 

termalismo, realizado em 2004, identifica um conjunto de novas nascentes: 11 casos 

considerados potencialmente aptos para a exploração termal, sete deles nunca identificados 

nas anteriores cartas, introduzindo assim uma nova perspectiva sobre a qualidade do 

território no que respeita ao uso das águas e seus benefícios terapêuticos e de bem-estar.  

Se, do ponto de vista da Geologia e Hidrologia, se atesta a singularidade deste 

território, mais relevante para esta reflexão é, porém, o que de particular e distintivo o 

Homem construiu a partir deste inimitável recurso natural. 
 

A história particular de cada nascente revela muitas vezes detalhes de 
uma história social, que envolve comunidades, migrações, dispositivos de 
transmissão de informação, pequenos negócios e sistemas de 
cooperação relativos ao acesso público a nascentes localizadas em 
propriedades privadas” (Cristiana Bastos, 2006, p.9) 
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FIG 3  Água Santa da Herdade. São João dos Caldeireiros, Concelho de Mértola . Ritual: captação, aquecimento 

e transporte de águas, o banho (duração aproximada de 20mn), alojamentos temporários, estruturas de apoio. 
FONTE: Fotografias de António Perestrelo Matos. 

 

Foi sobre o conhecimento e uso popular de certas águas, ainda antes do 

reconhecimento científico das suas propriedades terapêuticas, que se instituíram lugares de 

compromisso entre o Homem e a paisagem. 

Lugares de apropriação espontânea, livre, e de permanência instituída, onde se 

manifestam fenómenos de partilha e interação entre a população local e aquistas, a partir 

dos quais se poderão reequacionar novos modelos de ocupação, reforçando o carácter de 

excepcionalidade e identidade do Território de estudo. 

Associado ao processo de redesenho da paisagem rural surge, em síntese, a 

necessidade de invocar a excepcionalidade, a especificidade e singularidade local, não só 

como suporte conceptual de recapacitação deste tipo de paisagens mas, também, como 

base material de uma estratégia atenta ao reconhecimento que uma determinada realidade 

disponibiliza na aproximação a expressões locais, a identidades e culturas próprias. 
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Parte 3 . Rede de lugares – uma constelação de banhos como fundamento do 
desenho da paisagem 

 
FIG 4 Identificação de quatro das nascentes existentes no concelho de Mértola onde se verifica a prática do 

banho. 
FONTE: Elaboração própria sobre carta militar. 

 

A uma dinâmica estável de uso e apropriação de um número expressivo de lugares 

onde se consolidou a prática do banho popular, sobrepôs-se a incapacidade ou indiferença 

de pensar sobre eles como matéria/objecto essencial de cultura e de identidade, tão 

pertinente e fundamental, ainda mais dentro do quadro atual de “crise instituída” que o 

território e o seu planeamento convocam.  

No âmbito especifico da arquitetura, a oportunidade que esta realidade introduz 

como pretexto de re-equação das dinâmicas que operam ao nível do individuo, do coletivo, 

do social, do cultural, da paisagem e do território é profícua. Por um lado pela importância 

instrumental que o sitio assume na disciplina e, por outro, porque o espaço - matéria 

fundadora do ato de projetar – “é para nós a expressão das nossas possibilidades 

colectivas”. (Raymond Ledrut,1990,p113) 

Assumindo à partida que este tipo de lugares não podem ser de todo perspectivados 

apenas como realidade desanuviadora e compensatória do ambiente das cidades, nem tão 

pouco constituir-se como lugares de reserva para as micro diásporas sazonais das pessoas 
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da cidade, o modelo/estratégia de valorização a empreender passa pela criação de um 

programa de ação valorativa que opere sobre os valores de autenticidade, de cultura, 

memória e identidades locais e aqui operativizadas a partir da noção de paisagem. 

Importará reconhecer que: 

 

“Pensar a paisagem significa estar consciente da multiplicidade do 
olhar, da complexidade dos sistemas naturais que a definem mas 
sobretudo, atualmente, da evolução das sociedades e do mundo”. 
(Maurizio Migliori et al, 2012, p.303). 
 
A paisagem conjuga a memória e as expectativas, o passado e o 
futuro, uma vez que ela é em si mesma “(…) um objecto cultural 
sedimentado, tendo a sua função própria, a de garantir 
permanentemente os quadros de percepção do tempo e do 
espaço.” (Anne Cauquelin, 2008, p.1). 
 
A paisagem não é assim um referencial neutro ou passivo, antes 
“(…) revela capacidade de alterar comportamentos por ser eidética 
e experimental com poder para expressar ideias e mudar 
mentalidades.” (Maurizio Migliori et al, 2012, p. 304) 

 

O projeto de paisagem deverá ser, pois, a expressão de uma compreensão 

inequívoca das características e sistemas naturais, culturais e sociais do Lugar, bem como 

revelação do potencial de complementaridades e interdependências de usos e funções que 

oferecem o conjunto das nascentes, hoje lidos como lugares dispersos e sem relação entre 

si. 

Tal estratégia permitirá o reconhecimento de uma identidade e culturas próprias, 

enlaçando a história do lugar e a sua vocação pela “redenção pelas águas”, com o propósito 

e desejo de futuro. 

Por conseguinte, é objectivo da presente investigação, e conforme mencionado 

anteriormente, levar a cabo a “construção” dos pressupostos orientadores e fundadores de 

um modelo de intervenção - informal, simultaneamente local e global e de livre acesso - 

rede de lugares de banho -  fortemente empenhada na comunidade local, na partilha do 

interesse cultural de outras comunidades, e na adequação de um programa inovador e 

desejavelmente inventivo associado ao uso das águas e à prática instituída dos banhos 

populares, oferecendo-se como pretexto ideal para:  
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- Pensar a complexidade da vida individual/social refletindo paralelamente sobre 

os possíveis mecanismos de ação sobre um lugar;  

- Indagar sobre a “estrutura de suporte/espinha dorsal” que acomoda rituais de 

deslocação, de permanência de ação e performance com base nas águas e sua 

apropriação; 

- Introduzir uma certa “inventividade” num programa de usos e funções. 

 

Assim, o modelo de intervenção a preconizar deverá ser síntese de:  

- Processos indagativos sobre rituais, espaço e acontecimento sobre a 

paisagem; 

- Tipo de estruturas destinadas à prática do banho nas suas múltiplas 

possibilidades inventivas de relação entre o corpo e a água (banho 

colectivo/individual, banho interior/banho exterior, banho de imersão/banho de vapor 

etc.);  

- Identificação de sistemas infraestruturais (de baixa tecnologia e fácil 

manutenção, low-tech) de condução, retenção, tratamento e reutilização das águas, 

como garante da micro-rede de lugares termais a implementar. 

- Tipificação de cenários de possível implementação das estruturas do banho - 

contributos para a experiência efetiva da paisagem; 

- Proposta de usos e funções auxiliares e complementares à prática do banho; 

- Sistemas de valorização da interdependência entre lugares através do 

reconhecimento de estruturas físicas e humanas de continuidade e 

complementaridade;  

- Elaboração de Projeto-tipo para um dos lugares a selecionar, como hipótese 

de síntese e visualização de um possível cenário de intervenção; 

 

Considerações Finais 

Chegados aqui, importa, como considerações finais, assinalar que, partindo do 

pressuposto de que a Paisagem é genericamente a expressão de um gesto cultural 

continuado, repetido e tecido ao longo da história e que aprofunda as ações do Homem 

sobre o meio, ela é, em si mesmo, também matéria inaugural da capacidade de partilha e 
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convergência de vários conhecimentos e âmbitos disciplinares, enriquecendo e ampliando 

naturalmente a capacidade e “aptidão multicéfala” de pensar e atuar sobre ele.  

Deste modo, a Arquitetura surge como uma disciplina que pode fazer a síntese entre 

os saberes das Ciências Sociais e Humanas e o conhecimento científico-tecnológico das 

Ciência da Natureza, capaz de revelar/comunicar, não somente os processos naturais do 

lugar mas, também, os aspectos antropológicos e culturais, concretizando uma visão 

específica e transformadora sobre um objecto de irrevogável singularidade – a prática dos 

banhos populares –, à qual se acrescenta através da construção de um modelo de 

intervenção, reflexão crítica, valor e visibilidade na contemporaneidade. 

Trata-se, portanto, de, mais do que acolher a dificuldade e complexidade que o tema 

adopta, exaltar a capacidade de, sobre a paisagem, criar relações de valor, intensidade, 

significado, relevância e expectativa, aspectos que seguramente geram, porque apoiados 

num conhecimento informado por várias áreas e âmbitos disciplinares, a possibilidade crítica 

e criativa de abrir caminho(s). 

Não é, pois, a implementação de uma “indústria” ou “atividade económica” (que tem 

implícita uma ideia de progresso sustentada no consumo de determinado produto), que 

operacionaliza o conceito de dinamização do Lugar Rural, mas antes o recurso a uma ideia 

de reconhecimento, interpretação e ação sobre a Paisagem: 

 

- Como suporte potencial e revelador que uma certa singularidade e condição 

inimitável o território sustenta; 

- Como forma derradeira de equacionar verdadeiros processos de re-

compromisso entre o Homem e o seu meio; 

- Como matéria inaugural e de novidade sobre sustentáveis processos de 

redesenho da Paisagem por agora de sentido suspendido. 

 
Síntese conclusiva 

Assume-se portanto que o resultado desta investigação nos conduzirá a um conjunto 

de orientações de redesenho da Paisagem, com vista à criação de uma rede de lugares do 

banho, através de micro-intervenções nos lugares das nascentes, capazes de sugerir novas 

oportunidades de uso, capazes de induzir novos tipos de ocupação e finalmente capazes de 

produzir o rejuvenescimento local e a valorização regional. 
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i As referências bibliográficas constantes neste artigo fazem parte de um escopo teórico mais 
alargado que tem vindo a ser aprofundado no âmbito da investigação que está em curso, estando 
porém aqui identificados alguns dos contributos de maior relevância das áreas científicas que, para 
além da Arquitetura, convergem em produção de reflexão e conhecimento na problematização do 
tema: Território Rural e Paisagem. 


