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/ A relação entre as cidades e as áreas rurais envolventes estimula a reflexão
teórica e analítica, em busca de caminhos propiciadores de novas abordagens
às transformações das cidades, vilas e aldeias. Os textos apresentados
neste livro são contributos para a compreensão e a intervenção na dinâmica
territorial dos “territórios de transação” e para a própria conceptualização
das relações entre a cidade e o campo. No seu conjunto, eles procuram ir além
das simples dualidades de oposição entre o rural e o urbano e realçam que a
sustentabilidade dos territórios de baixa densidade está muito dependente
da sua capacidade para gerir fluxos num quadro de mundialização, sendo a
criatividade o seu recurso fundamental.
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