
 
 

 

A caminho da 2ª ruralidade, uma introdução à temática dos 
sistemas territoriais, é um texto de reflexão sobre o futuro 
próximo e longínquo, que se inscreve na linha dos nossos 
trabalhos anteriores, nomeadamente os cinco volumes da Série 
Ruralidades e o livro A Grande Transição sobre a pluralidade e 
diversidade dos modos de fazer agricultura e agrocultura. Mas 
este livro é, também, um pretexto para prestar uma singela 
homenagem ao Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles, não apenas 
por que lhe devemos uma parte importante da nossa 
aprendizagem e aculturação biofísica e paisagística mas, 
sobretudo, porque admiramos, sobremaneira, a sua coragem e 
coerência intelectuais num país onde, pelos vistos, não se pode 
ter razão antes de tempo. A caminho da 2ª ruralidade terá 
muitos excertos do seu pensamento e da sua acção, pois 
estamos perfeitamente convencidos de que o Arquitecto 
Gonçalo Ribeiro Telles será o grande inspirador da 2ª 
ruralidade, a ruralidade que está à nossa frente, para nos 
clarear o caminho e o sentido da vida. Para memória futura, 
aqui fica o nosso modesto contributo. (da subcapa) 

 CONVITE 

Sessão de apresentação  
30 de Novembro de 2012 – 18.00 h 
 

A CAMINHO DA 2.ª RURALIDADE.  
Uma Introdução à Temática dos  
Sistemas Territoriais 
de António Covas e Maria das Mercês Covas 
(Universidade do Algarve). 

LOCAL 
Universidade de Lisboa  –  Instituto  de 
Geografia e Ordenamento do Território 
(IGOT)*, Auditório Orlando Ribeiro 

 

A  apresentação do livro  contará com a presença  
do Arq. Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles e estará a 
cargo da Prof. Doutora Carminda Cavaco (UL – CEG) 
 
A sessão de apresentação tem o apoio de: 

• Instituto de Geografia e Ordenamento do Território  
da Universidade de Lisboa (IGOT) / Centro de Estudos 
Geográficos (CEG) 

• Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais (SPER) 

• Edições Colibri 

   

 

 
 

Entrada Livre 
 

*  Av. Professor Gama Pinto – Pavilhão entre a Reitoria da UL e a 
Faculdade de Farmácia, a 250 m do Metro “Cidade Universitária” 


