
 

 

 

 

  



AS IDADES DA AUGA: AS AUGAS CONSTRUTORAS DAS PAISAXES.  Eurocidade Chaves-Verín.  Abril 2017 

PROFESORADO 

João Nunes: Arquitecto Paisaxista, docente en diversas 

Universidades, e fundador e Director do Atelier de 

Arquitectura Paisagista PROAP con intervencións 

paisaxísticas a nivel global. 

Paul T. Simons: Arquitecto especialista en patrimonio 

histórico e turismo termal, fundador de  Simons 

Associates ex director de promoción da cidade de Bath  e 

secretario de Great Spas of Europe. 

Barbara Van der Wee: Doutora Arquitecta, experta en 

paisaxes culturais, profesora na Universidade de Ku 

Leuven (Bélxica) e asesora técnica na candidatura The 

Great Spas of Europe.  

Mario Crecente: Dr Aquitecto, profesor e director de 

Crecente Asociados, activando os recursos naturais e 

culturais para un turismo sostible, con especial atención a 

Paisaxe Termal.  

Luis de Ramón: Xeólogo, xefe da división de Hidroxeoloxía 

e Xeoloxía aplicada de Geocisa, Geotecnia y Cimientos, 

S.A. 

Mercedes Máquez: Master en Xardinería e Paisaxe, 

membro do Grupo de investigación da Escola Galega da 

Paisaxe e docente do Master Juana de Vega de 

Arquitectura da Paisaxe. 
 

OBXECTO                                                                                              PROGRAMA 

LUNS 3 DE ABRIL DE 2017 

16:00 - 17:00  Recepción (Verín) 

17:00 - 20:00 Visita previa xeral 

MARTES 4 DE ABRIL DE 2017 

10:00 - 13:00 Seminario 

13:00 - 16:00 Visita ruta “Beber a auga" (Verín) 

16:00 - 19:00 Obradoiro 

MÉRCORES 5 DE ABRIL DE 2017 

10:00 - 13:00 Seminario 

13:00 - 16:00 Visita "Baño Termal" (Chaves)  

16:00 - 19:00 Obradoiro 

XOVES 6 DE ABRIL DE 2017 

10:00 - 13:00 Seminario 

 13:00 - 16:00 Visita "Camiñar a Auga" (Vidago) 

16:00 - 19:00 Obradoiro 

VENRES 7 DE ABRIL DE 2017   

10:00 - 12:00 Presentación final dos traballos 

12:00 - 13:00 Presentación aos medios 

13:30 - 14:00 Clausura (Verín) 

Sede Verín: Sede Eurocidade/ Sede Chaves: Fundación Nadir Afonso  
Matrícula: 180 €  (Inclúe hospedaxe, café e xantar). 
Data límite de inscrición: 28 de marzo  
Máis información: www.juanadevega.org, info@juanadevega.org; 981. 65.46.37 

As augas debuxaron e debuxan territorios. Hoxe é precisa 

unha reflexión desde o ámbito da paisaxe sobre a súa 

configuración, reciclaxe e ordenación, que incorpore as 

cuestións do impacto dos novos usos e as novas 

infraestruturas de comunicacións, o vasto Patrimonio 

Termal e rural abandonado e a calidade ambiental do 

mesmo. Ademais, estas paisaxes deron lugar ao novo 

concepto de estudo  "therapeutical landscapes", no que 

conflúen os valores ambientais e de saúde que teñen nas 

orixinais paisaxes termais a súa referencia. 

Este Seminario, organizado pola Escola galega da Paisaxe 

da Fundación Juana de Vega está dirixido a todas as 

persoas interesadas na xestión da paisaxe, e nel 

participarán profesores de diversos ámbitos no papel da 

auga como construtora da paisaxe.   

O programa ten por obxecto: divulgar o territorio e os 

recursos do lugar; incorporar o termalismo e a paisaxe 

como obxectos de investigación; e formular propostas que 

sirvan como base para a xestión e ordenación territorial. 

http://www.juanadevega.org/
mailto:info@juanadevega.org

