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Eduardo Lourenço na sede do CEI 2010



Dez Anos…

É de crer que a sugestão de criar, numa antiga cidade de fronteira, de velhos pergami-
nhos, um Centro de Estudos Ibéricos, caiu, em todos os sentidos, na boa terra. Talvez ape-
nas porque as circunstâncias lhe eram propícias. Mas, sobretudo, porque encontrou eco nos 
responsáveis políticos e culturais que lhe podiam dar vida. Antes de mais, a então Presidente 
da Câmara, Doutora Maria do Carmo Borges, que a acolheu favoravelmente e o então Pre-
sidente da República, Doutor Jorge Sampaio, que logo a apadrinhou. Assim nasceu o Centro 
de Estudos Ibéricos, propósito e desafio, na aparência insólito, de estabelecer um elo de tipo 
novo, num tempo novo, o de uma Europa em redefinição do estatuto milenário, entre os dois 
países independentes e vizinhos, Portugal e Espanha.

Dez anos passaram e o que era apenas uma sugestão e um pequeno sonho de alterar 
profundamente as nossas mútuas relações de conhecimento (e desconhecimento), começa a 
receber um princípio de existência. E um pouco mais do que isso. Primeiro, pelo empenha-
mento nesta iniciativa Trans-ibérica a partir de uma pequena cidade, guardiã secular de 
fronteiras, e do que nela separa, das duas Universidades que, também, nos mesmos séculos, 
foram lugar do mais alto ensino e do reconhecimento da Cultura que nos é comum: Coimbra 
e Salamanca. O Centro não podia existir senão apoiado nos mestres, estudiosos e estudantes 
desses imemoriais Estudos peninsulares. Historiadores, geógrafos, sociólogos, humanistas, 
das duas velhas Universidades deram vida e têm animado o jovem Centro de Estudos Ibéricos. 
Graças a eles, o Centro, junto com as outras instituições de interesse cultural da nossa cida-
de, tem contribuído para dar à Guarda um papel de mediadora entre as nossas duas culturas 
peninsulares, tão próximas nas suas raízes, mas distantes no seu convívio histórico concreto. 
E não era outro o projecto deste Centro, que o de conhecer a sério o que também, com dano 
mútuo, desconhecíamos. 

Nada do que nestes breves anos foi levado a cabo teria sido possível sem o empenho 
dos responsáveis institucionais e culturais do Centro, tutelado pela Câmara da nossa Cidade. 
Com rara devoção, os Doutores Virgílio Bento e Doutora Alexandra Isidro têm, durante estes 
poucos anos de vida do Centro, os decisivos, contribuído para que uma simples sugestão se 
convertesse em vida partilhada.

Eduardo Lourenço

Vence, 5 de Novembro de 2010
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O Centro de Estudos Ibéricos (CEI) surgiu de uma ideia do 
Professor Eduardo Lourenço que, por ocasião das Comemorações do Oitavo Centenário da 
Guarda, a 27 de Novembro de 1999, propôs a criação de um Centro de Estudos que contri-
buísse para um renovado conhecimento das diversas culturas da Península e para o estudo da 
Civilização Ibérica como um todo. Associação transfronteiriça sem fins lucrativos, formada 
pela Câmara Municipal da Guarda e três instituições de Ensino Superior (a Universidade de 
Coimbra, a Universidade de Salamanca e o Instituto Politécnico da Guarda), o CEI assenta 
numa parceria vocacionada para a cooperação territorial, tendo como centro privilegiado de 
actuação o território fronteiriço da Raia Central Ibérica.

Criado formalmente em Maio de 2001, o Centro de Estudos Ibéricos tem vindo a 
afirmar-se como plataforma de diálogo, encontro de culturas e centro de transferência de co-
nhecimentos, apostado na valorização da aprendizagem, do ensino, da formação e da investi-
gação, dinamizando eventos e congregando vontades imprescindíveis para fomentar relações 
cada vez mais íntimas e cúmplices entre pessoas e instituições, contribuindo, pelas iniciativas 
que tem protagonizado, para superar barreiras e estimular a cooperação entre diferentes ter-
ritórios de aquém e além fronteiras.

Os Cursos de Verão, desde que tiveram início, em 2001, marcaram a imagem do CEI 
pelo carácter inovador, no formato e no conceito, e crescente interesse de participantes. 
Primeira iniciativa regular do Centro, tornou-se num ponto de encontro anual de investi-
gadores, docentes e alunos de Portugal e Espanha apostados em conhecer melhor a cultura 
ibérica, em estudar novos temas e, no confronto de experiências, construir novos modos 
de relacionamento entre os dois países. Encontros, Seminários, Conferências e Exposições 
têm marcado igualmente a actividade do CEI, com destaque para os Ciclos de Conferên-
cias “O Direito e a Cooperação Ibérica”, “Saúde Sem Fronteiras” e “Escola: Problemas de 
Desafios”.

A preocupação em difundir conhecimento esteve na origem dum programa de estímulo 
à investigação, com a atribuição de apoios à realização de trabalhos académicos, integrada 
no âmbito do projecto “Culturas Ibéricas, Sociedades de Fronteira: Territórios, Sociedades e 
Culturas em tempo de mudança”. O Centro de Estudos Ibéricos tem, assim, vindo a apoiar 
investigadores portugueses e espanhóis, cujas propostas foram enquadradas nas seguintes 
linhas de acção: Territórios, margens e mobilidades: dinâmicas, organização, requalificação; 



Sociedades de fronteira, fronteiras da sociedade: tradição, modernidade, identidades; Políti-
cas públicas, desenvolvimento e cooperação internacional e Ibéria d’ aquém e além fronteiras: 
diásporas, identidades, culturas. Os trabalhos realizados neste âmbito, por mais de três de-
zenas de investigadores portugueses e espanhóis, alimentaram tanto as Conferências “Terri-
tórios e Culturas Ibéricas”, que se sucederam ao longo dos últimos anos, como a publicação 
das respectivas Actas.

Merecem ainda uma referência particular outras iniciativas, onde se destacam a atribui-
ção anual do Prémio Eduardo Lourenço e a actividade editorial, com relevo para a publicação 
de dezasseis volumes da Colecção Iberografias, resultado de um Protocolo entre o CEI e a 
Editora Campo das Letras, a edição de cinco números da “Iberografias” [Revista de Estudos 
Ibéricos] e os catálogos relativos às exposições realizadas.

O elevado ritmo de actividades realizadas pelo CEI só foi possível devido ao apoio obti-
do com as candidaturas aprovadas pelos Programas Interreg III e POCTEP, designadamente 
o projecto “CEI – Fronteira, Investigação, Cooperação”, “CEI - Gabinete de Investigação 
para o Desenvolvimento e as Iniciativas de Cooperação” e CEI: Rede para a Cooperação e o 
Desenvolvimento”.





“Abolir as fronteiras ou torná-las de símbolo de separação em sentido de mútua 
imolação, foi a ideia que presidiu à criação do Centro de Estudos Ibéricos. O 
essencial do projecto, modesto nos meios, mas ambicioso nos fins é, em última 
análise, o de pensar em comum a hora de uma Península que é, hoje, muito di-
ferente do que já foi. Uma Península que reocupou o seu lugar na Europa, numa 
versão diversa da que foi a nossa no Século de Ouro, e que se encontra confron-
tada em conjunto com desafios de dimensão planetária de um género novo.”

Eduardo Lourenço — Director Honorífico do CEI (2005)

“O Centro de Estudos Ibéricos será sem dúvida um factor de desenvolvimen-
to através dos seus projectos de investigação e de cooperação transfronteiriça. 
Pode ser uma base para o desenvolvimento de outras e necessárias actividades 
porque o conhecimento e a informação são dos mais sólidos alicerces do futuro 
de todos nós.”

Jorge Sampaio — Presidente da República (2002)

“Só quem conhece as dificuldades com que o interior do País ainda se defronta 
sabe o alcance de uma aposta, tão expressiva como esta, na valorização cultural 
das populações.
Só quem ainda se recorda do modo como a fronteira entre Portugal e Espanha 
constituía um muro entre povoados que pouco ou nada sabiam uns dos outros, 
por mais pequena que fosse a distância a separá-los, poderá dar o devido valor 
ao empenho no diálogo e na cooperação transfronteiriça que este prémio re-
presenta. A cidade da Guarda compreendeu perfeitamente as transformações 
profundas que os novos tempos exigem. Soube apostar no conhecimento. Soube 
cultivar amizades do outro lado da fronteira. Soube, acima de tudo, reconhecer 
na figura de Eduardo Lourenço, um símbolo à altura da sua justa ambição de se 
modernizar e vencer o isolamento, sem no entanto abdicar da sua identidade.”

Aníbal Cavaco Silva — Presidente da República (2008)
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“A criação deste centro parecia um desafio impossível de concretizar. Agora al-
cançado, o desafio já não é só da Câmara, é de todos nós, gente da Guarda e da 
região. O Centro de Estudos Ibéricos é um projecto irreversível porque assenta 
na vontade política e no compromisso de prestigiadas instituições para que se 
consolide como uma linha de grande transcendência académica e científica, es-
batendo fronteiras e unindo culturas.”

Maria do Carmo Pires Almeida Borges — Presidente da Câmara Municipal da Guarda (2002)

“As duas Universidades acharam por bem aceitar o desafio da Câmara Municipal 
da Guarda e encontrarem-se a meio caminho para trabalharem em comum te-
mas com interesse para os seus territórios e os seus povos, mas muito particular-
mente, temas que envolvam problemáticas fronteiriças. Assim surgiu “o espírito 
da Guarda”, um espírito de encontro e de abertura, um espírito de realização de 
trabalho científico, mas também da sua difusão.”

Fernando Rebelo — Reitor da Universidade de Coimbra (2002)

“Guarda significa guardar, proteger. Mas a Guarda não tem que proteger fron-
teiras; o que a Guarda tem que proteger agora são as relações entre Espanha 
e Portugal, garantindo as relações entre as regiões que lhe são mais próximas, 
entre Coimbra e Salamanca, neste caso.”

Ignacio Berdugo de la Torre — Reitor da Universidade de Salamanca (2002)
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I.

1.
Um (utópico) desafio: génese e missão

Um desafio utópico: génese do CEI

Eu penso que nesta cidade se podia imaginar qualquer coisa como um Instituto da 
Civilização Ibérica, onde os nossos laços comuns que só Oliveira Martins foi capaz de 
apreender fossem repensados para que nós soubéssemos efectivamente quem somos e 
onde estamos, não tão isolados como imaginamos, mas sempre sob o olhar dos outros, 
para sabermos quem é o outro, com quem devemos dialogar e assim nos defender de 
uma maneira diferente da que foi a nossa durante séculos.

Essa é a vocação que eu desejo para a Guarda. Que ela seja hoje a sentinela dum futu-
ro comum para uma Ibéria que é um dos pólos desta Europa onde todos nós queremos 
estar e, onde querendo ou não, já estamos.

Eduardo Lourenço, 27 Nov. 1999, Sessão Solene Comemorativa dos 800 Anos da 
Atribuição do Foral à Cidade da Guarda

O Espírito da Guarda

“A morte do general Franco e o início do processo que levou a Espanha para a tran-
sição democrática, por um lado, e a “normalização democrática” que se começou a 
construir em Portugal, após o 25 de Novembro, por outro, acabaram por convergir em 
dois sentidos: ao fim e ao cabo, esbateram-se mais rapidamente do que era previsível 
no Outono de 1975, as tensões entre os dois países decorrentes dos acontecimentos de 
27 de Setembro e foi possível aos ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois Esta-
dos, Melo Antunes e José Maria de Areilza, encontrarem-se na Guarda, em Fevereiro 
de 1976, para conversações que permitiram, numa atitude recíproca, o desanuviar das 
tensões acumuladas desde o 25 de Abril.

O “espírito da Guarda” mais não foi do que o esforço luso-espanhol para ultrapassar 
as tensões e a carga de potenciais conflitos entre os dois Estados, na segurança de que 
em Espanha parecia ser irreversível o caminho para a democracia e de que em Portugal 
a tentações esquerdistas e radicais estavam duradoiramente afastadas. (...)
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Eduardo Lourenço 2001    

Colóquio “A Guarda no caminho da Europa” 2001    

Cerimónia de Lançamento da 1ª pedra da sede do CEI 2002   

Cerimónia de Lançamento da 1ª pedra da sede do CEI 2002   

Seminário “A Ibéria no contexto europeu” 2001  

Eduardo Lourenço e Annie Solomon 2003  



CEI: breve história duma ideia I.

17

O “espírito da Guarda”, sem produzir resultados espectaculares no relacionamento 
luso-espanhol – visto continuarem na mesma situação de estagnação relativa às rela-
ções culturais e às relações económicas –, pôs um ponto final nas desconfianças mútuas 
entre os governantes dos dois Estados e correspondeu, de facto, ao início do processo 
de construção da democracia, tanto em Espanha como em Portugal. E, no contexto 
dessa construção e da aproximação dos dois Estados à Europa Comunitária, iniciar-
se-á um percurso longo, complexo e muitas vezes sinuoso de intensificação de esfor-
ços para a congregação de vontades no sentido de definir posições comuns sobre um 
conjunto de matérias em discussão na comunidade internacional e sobre problemas 
específicos na Península Ibérica para os quais importava encontrar soluções.”

César Oliveira (1995) Cem anos nas relações Luso-espanholas, Cosmos, Lisboa, pp. 211.

Estatutos

Artigo 1º

Definição

O Centro de Estudos Ibéricos, adiante designado por Centro, criado na sequência do 
Protocolo outorgado entre a Câmara Municipal da Guarda e as Universidades de Coimbra e 
de Salamanca, é uma associação sem fins lucrativos, de carácter permanente e natureza in-
terdisciplinar e multidisciplinar que visa a promoção, divulgação e coordenação da reflexão, 
estudo, investigação e ensino de temas comuns e afins a Portugal e Espanha, com especial 
incidência na região transfronteiriça. 

Artigo 2º

Objectivos

1. São objectivos gerais do Centro:

a. cooperar com a Câmara Municipal da Guarda e as Universidades de Coimbra e 
de Salamanca no desenvolvimento inter-regional e internacional, no âmbito defi-
nido no artigo anterior;

b. actuar como pólo de encontro, de  reflexão e de divulgação das culturas portu-
guesa e espanhola, unidas por um laço ibérico comum;
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c. promover, divulgar, coordenar e apoiar programas e projectos de investigação 
sobre o património cultural comum, as relações ibéricas, a especificidade geo-
gráfica e todas as restantes áreas compreendidas no âmbito definido no artigo 
anterior;

d. reforçar o relacionamento e a cooperação inter-regional através da investigação e 
do ensino universitários e da actividade de instâncias cívicas e culturais;

e. contribuir para o intercâmbio entre organismos e departamentos ligados à inves-
tigação e ao conhecimento científico que integrem os membros do Centro e entre 
eles e entidades terceiras de idêntica natureza;

f. disponibilizar os serviços de cada um dos membros do Centro em benefício das  
comunidades académicas e educacionais dos restantes, conforme for decidido, 
segundo proposta fundamentada da Comissão Executiva;

g. apoiar a realização de acções de formação;

h. promover a utilização das novas tecnologias no acesso à documentação e à difu-
são de informação, designadamente entre Bibliotecas e Arquivos dos membros.

(…)

Estatutos (Diário da República nº 171, III Série, 25 Julho de 2001)

Missão e objectivos estratégicos do CEI

Por ocasião das comemorações do VIII Centenário da atribuição do foral à Cidade da 
Guarda, Eduardo Lourenço lançou o repto para a criação do Centro de Estudos Ibéricos. 
Esta ideia foi, desde logo, aceite pela Câmara Municipal da Guarda e apadrinhada por duas 
das instituições culturais mais prestigiadas da Europa: a Universidade de Coimbra e a Uni-
versidade de Salamanca.

Para alicerçar este projecto, Eduardo Lourenço definiu os contornos de actuação do 
CEI. Por um lado, funcionar como um espaço de conhecimento das diferentes culturas da 
Península, embora entendida como um todo. Por outro lado, retomando o conceito de Civi-
lização Ibérica de Oliveira Martins, enquadrá-lo nos novos tempos, na “vocação planetária 
da Europa”.

A localização do Centro de Estudos Ibéricos na Guarda, equidistante em relação a 
Coimbra e Salamanca, deve significar a união e colaboração entre as duas instituições univer-
sitárias com o objectivo de investigar e desenvolver este espaço transfronteiriço, entendendo-
se a fronteira não como separação, mas sim como elemento de ligação e de convergência entre 
duas culturas, entre dois países.  
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Tendo em consideração os estatutos do CEI e o contexto do “espírito da Guarda”, que 
deverão sempre simbolizar e marcar toda a actividade do CEI, importa definir, a médio pra-
zo, os objectivos e linhas estratégicas que orientem a sua actividade e função :

1 – A contribuição docente e a difusão cultural aparecem como objectivos fundamentais 
do CEI sob uma tríplice perspectiva: actualização de conhecimentos e saberes, discus-
são e debate dos mesmos na nossa região, e sua divulgação no âmbito “fronteiriço do 
saber”.

2 – A investigação e a explicação dos problemas relacionados com a sociedade e com os 
territórios fronteiriços, numa dupla dimensão material e imaterial, constituem uma 
necessidade e um dever por parte do CEI, ultrapassando assim, nos seus conteúdos e 
propostas, uma mera visão académica.

3 – O CEI deve procurar sempre relacionar-se com os habitantes da zona fronteiriça, crian-
do estímulos de participação, de formação, de intercâmbio cultural e de compromisso, 
com uma sociedade mais equitativa, culta e solidária no conjunto das terras ibéricas.

4 – O CEI deve assumir-se como pólo dinamizador de projectos que contribuam para esba-
ter desigualdades e corrigir assimetrias, promovendo o desenvolvimento sócio-econó-
mico, educativo e cultural.

Sé Catedral da Guarda
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Iniciativas
Nº

Dias
Nº

Horas
Nº

Ano

2001 4 235   1 100 2 100 435

2002 2 81   6 305     386

2003 10 532  1 10 1 150 692

2004 18 1.335 13 2 230 5 485 2.050

2005 10 800 8 1 350 5 285 1.435

2006 23 3.923 8 1 200 7 360 4.483

2007 19 2.791 8 3 630 4 180 3.601

2008 9 1.407 9 3 750 6 250 2.407

2009 8 560 8 2 260 5 165 985

2010 * 8 1.004       1   1.004

Total  111 12.668 54 20 2.835 36 1.975 17.478

Ensino e Formação
(1)

Investigação 
(2)

Eventos
(3)

Edições

Iniciativas Iniciativas IniciativasParticipantes Participantes Participantes

Participantes
Nº

Total de Participantes

Nº Nº

Nº horas
/ Iniciativa

Nº Nº Nº Nº Nº Nº

Iniciativas e Participantes [2001-2010]

(1) Conferências, Seminários, Cursos
(2) Bolsas e Projectos de Investigação
(3) Exposições, Prémio, etc.
* Dados até Julho

Principais actividades [2002-2010]: iniciativas, duração, participantes

1.  Curso de Verão 7 35 210 30 217

2.  Territórios e Culturas Ibéricas 4 4 28 7 349

3.  Escola: Problemas e Desafios  4 2 16 4 791

4.  O Direito e a Cooperação Ibérica 8 7 53 7 1.087

5.  Saúde Sem Fronteiras 20 10 80 4 5.178

6.  Engenharia 3 3 21 7 192

 Total 46 61 408 59 7.814

(1) N.B.: O número de participantes que constam deste e doutros quadros (7.814) corresponde ao nº de iniciativas com inscrições, que serviram 
de base à análise estatística; o número global de participantes engloba nº de participantes inscritos e nº de participantes estimados em 
iniciativas sem inscrições  (17.478).

2.
Itinerários: uma década ao serviço 
da cooperação ibérica
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 1. Curso de Verão        2. Territórios e Culturas Ibéricas        3. Escola: Problemas e Desafios        4. O Direito e a Cooperação Ibérica

 5. Saúde Sem Fronteiras        6. Engenharia

51%

7%
4%

13%

20%

5%

Horas por iniciativa (% do total)

3% 4%

10%

14%

67%

2%

Participantes por iniciativa (% do total)

Ciclo Escola: Problemas e Desafios 2006   

Curso de Verão 2010   

Ciclo Saúde sem Fronteiras 2005   

Exposição “Fronteira, emigração e memória” 2004   
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3.
Marcas de um percurso: marcos 
 e referências

Por ocasião do Oitavo Centenário da nossa cidade surgiu a ideia de criar nesta velha 
terra de fronteira entre Portugal e Espanha, um Centro de Estudos Ibéricos. A sugestão 
teve a boa fortuna de ser apadrinhada, de um lado e de outro dessa histórica fronteira, 
pelas duas instituições que, ao longo dos séculos e, em prioridade, foram um modelo 
da universidade peninsular: Salamanca e Coimbra. Sem esse patrocínio, não poderia 
ser levado a cabo o ambicioso projecto concebido para esse Centro: o de contribuir, 
não apenas para um renovado conhecimento das diversas culturas da Península, mas 
para o estudo da Civilização Ibérica como um todo.

No estado actual do mundo, ameaçado ao mesmo tempo da uniformização em termos 
de tecnologia e de disseminação em termos de identidades culturais sobre si mesmas 
fechadas, a Península Ibérica oferece um exemplo raro de uma Comunidade Cultural 
de longo passado comum e de heranças partilhadas que a institui como um dos espa-
ços privilegiados onde se joga o sentido da História presente e futura. Já é tempo de 
cultivar essa vinha comum com um interesse e um fervor incomuns.

A sombra tutelar de Oliveira Martins, criador do próprio conceito de Civilização Ibé-
rica e autor da História dessa mesma civilização, inspira este projecto. Sabemos como 
Unamuno o admirava e comungava no mesmo ideário Ibérico. Mas o que era apenas 
ideologia ou visão há mais de um século é hoje conveniência e imperativo dos novos 
tempos. 

Ao conhecimento e à clara visão do que foi e continua sendo a versão peninsular da 
Europa se deve votar o nosso Centro de Estudos Ibéricos tanto mais que dela faz parte 
integrante a primeira, e até hoje nunca ultrapassada, vocação planetária da mesma 
Europa. 

O que foi sonho do mundo merece ser repensado para saber melhor quem fomos, 
quem realmente somos e quem podemos ser. Todos nós Ibéricos.

Eduardo Lourenço, Abril de 2001



CEI: breve história duma ideia I.

23

O Direito e a Cooperação Ibérica 2003    

Apresentação do livro “Um cruzamento de Fronteiras” 2006    

Saúde sem Fronteiras 2008   

Curso de Verão 2009   

Conferência “Saber envelhecer” (2009)  

Curso de Cooperação Judicial 2008  
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1999

27.11 — Sessão Solene do VIII Centenário da Cidade da Guarda – Eduardo Lourenço 
lança o desafio da criação do CEI

2000

27.11 — Assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal da Guar-
da, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Salamanca, que viria a instituir o 
Centro de Estudos Ibéricos

2001

19.01 — 1ª Reunião da Comissão Executiva do CEI

21.04 — 1ª Reunião da Comissão Científica do CEI

18.05 — Assinatura da Escritura Pública que formaliza a criação do Centro de Estudos 
Ibéricos.

18.05 — Colóquio “A Guarda no Caminho da Europa”

23 a 27.07 — 1º Curso de Verão “O Espírito da Guarda: Sociedades e Culturas de 
Fronteira”

26.11 — Seminário “A Ibéria no Contexto Europeu”

26.11 — Apresentação do Livro “Identidades Fugidias”, coordenado por José Manuel 
Mendes

29.11 — Conferência “Identidade e Cidadania”

07.12 — Apresentação do Livro “Educação e Cidadania na Ilustração Portuguesa – Ri-
beiro  Sanches”, de Fernando Augusto Machado

2002

12.04 — Encontro de Reitores das Universidades da Região Centro de Portugal e da 
Região de Castilla Y Léon de Espanha

12.04 — I Encontro de Bibliotecários das Universidades da Região Centro de Portugal 
e da Região de Castilla Y Léon de Espanha

12.04 — Encontro de Gestores e Administradores das Universidades da Região Centro 
de Portugal e da Região de Castilla Y Léon de Espanha

12.04 — Assinatura da «Declaração da Guarda» sobre a cooperação entre sete 
Universidades: Coimbra, Aveiro e Beira Interior; e Salamanca, Valladolid, León e 
Burgos
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22 a 26.07 — 2.º Curso de Verão “Conservação e ordenamento das paisagens da mon-
tanha ibérica: A Serra da Estrela em tempo de mudança”

30.09 — Assinatura, em Salamanca, do “Acordo de Parceria para a Dinamização de 
Iniciativas Transfronteiriças”

03.11 — Lançamento da primeira pedra da futura sede do Centro de Estudos Ibéricos 
(Quinta do Alarcão), na presença do Sr. Presidente da República

03.11 — Lançamento do 1.º Boletim Informativo do Centro de Estudos Ibéricos

2003

24.02 — Assinatura do Protocolo de Cooperação entre o CEI, o Conselho Distrital de 
Coimbra da Ordem dos Advogados e o Colégio de Advogados de Salamanca com vista 
à organização do Ciclo de Conferências “O Direito e a Cooperação Ibérica”

22.03 — Conferência “O Espaço de liberdade, segurança e justiça na União Europeia - 
aproximação geral” (Ciclo “O Direito e a Cooperação Ibérica”)

02.03 — Lançamento do 2.º Boletim Informativo do Centro de Estudos Ibéricos

11.04 — II Encontro de Bibliotecários das Universidades da Região Centro de Portugal 
e da Região de Castilla Y Léon de Espanha

12.04 — Conferência “Responsabilidade Civil” (I Ciclo “O Direito e a Cooperação 
Ibérica”)

23.05 — Apresentação do Livro “Tempos de Eduardo Lourenço – Uma Fotobiografia”, 
de Manuela Cruzeiro e Maria Manuel Baptista, na Biblioteca Joanina da Universidade 
de Coimbra (por José Augusto França) e na Sala de Sessões da Assembleia Municipal 
da Guarda (por José Carlos de Vasconcelos, no dia 26.05)

10.05 — Conferência “Cooperação Judicial” (I Ciclo “O Direito e a Cooperação 
Ibérica”)

14.06 — Conferência “Direito de Trabalho e Segurança Social” (I Ciclo “O Direito e a 
Cooperação Ibérica”)

21 a 25.07 — 3.º Curso de Verão “Património e Cultura”

03.10 — Encontro Transfronteiriço Turismo Sustentado e Desenvolvimento Local: Pri-
meira edição em Huerta (Salamanca); Segunda edição em Videmonte (Guarda, no dia 
24.10)

11.10 — Conferência “Direito das Empresas” (I Ciclo “O Direito e a Cooperação 
Ibérica”)

08.11 — Conferência “Direito dos Contratos” (I Ciclo “O Direito e a Cooperação 
Ibérica”)
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04.12 — Lançamento de concurso para a concessão de Apoios à Investigação, no qua-
dro do Projecto «Culturas Ibéricas, Sociedades de Fronteira: Territórios, Sociedades e 
Culturas em Tempo de Mudança»

2004

26.03 — Apresentação do livro “Iberismo e Cooperação – passado e futuro da Penín-
sula Ibérica”, de Valentin Cabero Diéguez

20.03 — Conferência “Cobrança de Dívidas Transfronteiriças” (I Ciclo “O Direito e a 
Cooperação Ibérica”)

26.03 — III Encontro de Bibliotecários das Universidades da Região Centro de Portu-
gal e da Região de Castilla Y Léon de Espanha

26.03 — Sessão de entrega das Bolsas a Projectos de Investigação, no âmbito de “Cul-
turas Ibéricas, Sociedades de Fronteira: Territórios, Sociedades e Culturas em Tempo 
de Mudança”

01.03 — Lançamento do 3.º Boletim Informativo do Centro de Estudos Ibéricos

16.04 — Conferência “Direito do Urbanismos e do Meio Ambiente” (II Ciclo “O Di-
reito e a Cooperação Ibérica”)

14.05 — Conferência “Cultura, Saúde e Doença” (I Ciclo “Saúde sem Fronteiras”)

22.05 — Conferência “Responsabilidade Médica”, (II Ciclo “O Direito e a Cooperação 
Ibérica”)

25.06 — Conferência “Envelhecimento e Gerontologia” (I Ciclo “Saúde sem Frontei-
ras”)

18.06 — Conferência “Medidas Especiais do Direito Processual Penal” (II Ciclo “O 
Direito e a Cooperação Ibérica”)

19 a 23 .07 — 4.º Curso de Verão “Cooperação Ibérica: Novas Fronteiras, Novos In-
tercâmbios”

19 a 23.07 — I Ciclo de Cinema Ibero-Americano

23.07 — Apresentação do Livro “Iberografias”, de José Luís Lima Garcia

16.07 — Conferência “Sinistralidade” (I Ciclo “Saúde sem Fronteiras”)

17.09 — Conferência “Sexualidade” (I Ciclo “Saúde sem Fronteiras”)

01.10 — Lançamento do Prémio Eduardo Lourenço

15.10 — Conferência “Desafios Biológicos: HIV/Sida” (I Ciclo “Saúde sem Fronteiras”)

08.10 — Conferência “Propriedade Horizontal e Regulamentação dos Condomínios” 
(II Ciclo “O Direito e e Cooperação Ibérica”)
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21 e 22.10 — II Jornadas de Património da Beira Interior

12.11 — Conferência “Acidentes de Trabalho: Incapacidades, Reparação em Dinheiro e 
em Espécie, Seguros” (II Ciclo “O Direito e a Cooperação Ibérica”)

19.11 — Conferência “Formação: Que Modelos?” (I Ciclo “Saúde sem Fronteiras”)

01 a 30.12 — Exposição Fotográfica “Fronteira, Emigração, Memória”

01.12 — Apresentação da 2.ª Edição (revista e acrescentada) do livro “A Guarda For-
mosa na Primeira Metade do Século XX”, coordenada por Jaime Couto Ferreira

02.12 — Sessão Solene de Entrega do Prémio Eduardo Lourenço a Maria Helena da 
Rocha Pereira

02 e 03.12 — I Conferências “Territórios e Culturas Ibéricas”

17.12 — Conferência “Ética e Genética” (I Ciclo de Conferências «Saúde sem Fronteiras»)

11.12 — Conferência “O Tratado Constitucional Europeu e o novo sistema de actos 
jurídicos da União Europeia” (Encerramento do II Ciclo de Conferências “O Direito e 
a Cooperação Ibérica”)

11.12 — Apresentação das Actas do I Ciclo de Conferências “O Direito e a Cooperação 
Ibérica”

2005

18.03 — Conferência «Qualidade na Saúde: Terra, Água e Ar» (I Ciclo “Saúde sem 
Fronteiras”) 

15.04 — Conferência “Novos Desafios da Farmacologia e da Enfermagem” (I Ciclo 
“Saúde sem Fronteiras”)

20.05 — Conferência “Gestão da Saúde e da Doença” (I Ciclo “Saúde sem Frontei-
ras”)

23.05 — Inauguração da Exposição Fotográfica «Fronteira, Emigração, Memória», na 
Universidade de Salamanca

26.05 — Lançamento do livro “Lusitanos e Romanos no Nordeste da Lusitânia” (Actas 
das II Jornadas do Património da Beira Interior) 

07.06 — I Fórum de Segurança Rodoviária

17.06 — Conferência “Direito e Comunicação” (Encontros “O Direito e a Cooperação 
Ibérica 2005”

24.06 — I Jornadas de Arquivos “O Papel dos Arquivos em Portugal e Espanha”

04 a 08.07 — 5º Curso de Verão “Património Natural e Desenvolvimento dos Espaços 
Marginais”
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01.07 — Apresentação dos livros “O Outro Lado da Lua – A Ibéria segundo Eduardo 
Lourenço”, “Territórios e Culturas Ibéricas” – Coordenação de Rui Jacinto e Virgílio Ben-
to e “Entre Margens e Fronteiras – Para uma Geografia das Ausências e das Identidades 
Raianas” – Rui Jacinto

01.07 — Sessão de Entrega dos Apoios a Projectos de Investigação, no âmbito do Pro-
jecto “Culturas Ibéricas, Sociedades de Fronteira: Territórios, Sociedades e Culturas em 
Tempo de Mudança”

08.07 — Encontro de Solicitadores “Postulantes Ibéricos”

09.09 — Conferência “Camões e Cervantes: Um Diálogo Ibérico” 

10.09 — Inauguração da nova sede do Centro de Estudos Ibéricos (Quinta do Alarcão)

09.09 — Apresentação da Revista Iberografias nº 1

21.10 — Conferência “Ordenamento, Urbanismo e Ambiente” (Encontros “O Direito 
e a Cooperação Ibérica 2005)

2006

11.03 — Encontro de Solicitadores “Impostos sobre o Património”

17.03 — Conferência “Politicas Educacionais” (I Ciclo “Escola: Problemas e Desa-
fios”)

07.04 — Conferência “Gripe e Doenças Emergentes” (II Ciclo “Saúde sem Frontei-
ras”)

13.04 — Inauguração da Exposição e Lançamento do Catálogo “Manifesto de uma 
Paixão”, iniciativa conjunta com o Museu da Guarda

21.04 — Conferência “Dificuldades de ensino e aprendizagem” (I Ciclo “Escola: Pro-
blemas e Desafios”)

21 e 22.04 — Congreso Para El Desarrollo Socioeconómico En Las Áreas Transfronte-
rizas De España Y Portugal, Ciudad Rodrigo, Espanha

05.05 — II Fórum de Segurança Rodoviária

19.05 — Conferência “Radiações Electromagnéticas e Doença” (II Ciclo “Saúde sem 
Fronteiras”)

05 — Lançamento do 6.º Volume da Colecção Iberografias “Saúde Sem Fronteiras”

22.05 — Exposição “Las Edades Del Hombre”, Ciudad Rodrigo

26.05 — Conferência “Da desertificação à reorganização da rede escolar” (I Ciclo “Es-
cola: Problemas e Desafios”)

08.06 — II Conferências “Territórios e Culturas Ibéricas”
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08.06 — Sessão de Entrega dos Apoios a Projectos de Investigação, no âmbito do Pro-
jecto “Culturas Ibéricas, Sociedades de Fronteira: Territórios, Sociedades e Culturas em 
Tempo de Mudança”

09.06 — Conferência “Direito Biomédico” (Encontros “O Direito e a Cooperação Ibé-
rica 2006”)

09.06 — Lançamento do 7.º Volume da Colecção Iberografias, “O Direito e a Coope-
ração Ibérica II”

23.06 — Sessão Solene de entrega do Prémio Eduardo Lourenço a Agustín Remesal

23.06 — Conferência “Alimentação e Nutrição: das sopas aos antioxidantes” (II Ciclo 
“Saúde sem Fronteiras”)

03 a 07.07 — 6.º Curso de Verão “Cultura, Cooperação e Desenvolvimento”

08.07 — Colóquio “A Programação Cultural Hoje” 

14.07 — Conferência “Respirar para Viver, Respirar para Morrer” (II Ciclo “Saúde 
sem Fronteiras”)

22.09 — Conferência “Novas tecnologias da informação e da comunicação nas práti-
cas educativas” (I Ciclo “Escola: Problemas e Desafios”)

29.09 — Conferência “Stress, Exercício Físico e Vida – do Bom ao Mau Stress” (II Ci-
clo “Saúde sem Fronteiras”)

13.10 — Conferência “O Novo Regime do Arrendamento Urbano” (Encontros “O Di-
reito e a Cooperação Ibérica 2006”)

20.10 — Conferência “Crise na Educação: fundamentos e desafios” (I Ciclo “Escola: 
Problemas e Desafios”)

27.10 — Conferência “Infantários, infecção e imunidade” (II Ciclo “Saúde sem Fron-
teiras”)

03.11 — Colóquio “Agostinho da Silva e a Ibéria”

17.11 — Conferência “A Indemnização em Acidentes de Viação” (Encontros “O Direito 
e a Cooperação Ibérica 2006”)

24.11 — Conferência “Antes Prevenir que curar” (II Ciclo “Saúde sem Fronteiras”)

27.11 — Lançamento do 9.º Volume da Colecção Iberografias “Um Cruzamento de 
Fronteiras – O Discurso da Guarda em Cortes”

28.11 — III Conferências “Territórios e Culturas Ibéricas”

28.11 — Lançamento do 8.º Volume da Colecção Iberografias “O interior raiano do 
centro de Portugal: Outras Fronteiras, novos Intercâmbios”

28.11 — Lançamento da Revista Iberografias n.º 2
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15.12 — Conferência “Envelhecimento: A Eterna Realidade” (II Ciclo “Saúde sem 
Fronteiras”)

2007

13.02 — Sessão de apresentação, em Salamanca, das três últimas edições que o CEI pu-
blicou em 2006: “Um Cruzamento de Fronteiras, O Discurso dos concelhos da Guarda 
em Cortes”; “O Interior Raiano do Centro de Portugal – Outras Fronteiras, Novos 
Intercâmbios”; “Revista Iberografias n.º 2”

16.03 — Conferência “Formação de Professores” (II Ciclo “Escola: Problemas e De-
safios”)

23.03 — Conferência “Direito dos Menores: Protecção, Adopção e Família” (Encon-
tros “O Direito e a Cooperação Ibérica 2007”)

25 e 27.03 — I Seminário Luso- Espanhol de Professores de Teoria da Educação 

20.04 — Conferência “Vida e Doença: as faces genética e adaptativa” (III Ciclo “Saúde 
sem Fronteiras”)

21.04 — Inauguração da exposição “Alembranças” e apresentação de Catálogo 

11.05 — Conferência “Métodos e Didácticas: novos desafios” (II  Ciclo “Escola: Pro-
blemas e Desafios”)

18.05 — Conferência “Saúde e Qualidade de Vida” (III Ciclo “Saúde sem Frontei-
ras”)

08.06 — Sessão de Entrega dos Apoios a Projectos de Investigação no âmbito do pro-
jecto “Culturas Ibéricas, Sociedades de Fronteira: Territórios, Sociedades e Cultura em 
Tempo de Mudança”

08.06 — Lançamento do 10.º Volume da Colecção Iberografias “Territórios e Culturas 
Ibéricas II”

25 a 27.06 — I Congresso Ibérico da International Permafrost Association 

29.06 — Conferência “Direito Societário: Desformalização e Consequências” (Encon-
tros “O Direito e a Cooperação Ibérica 2007”)

29.06 — Conferência “Cirurgia no Século XXI” (III Ciclo “Saúde sem Fronteiras”)

02 a 06.07 — 7.º Curso de Verão “Cidade e Território: Urbanização, Ordenamento e 
Coesão”

06.07 — Lançamento do 11.º Volume da Colecção Iberografias “União Europeia, Fron-
teira e Território”

06.07 — Sessão Solene de Entrega do Prémio Eduardo Lourenço a Maria João Pires
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09.07 — Rota Ibérica – Viagem orientada pelo Jornalista Agustín Remesal (Prémio 
Eduardo Lourenço 2006)

28.09 — Conferência “Alimentação nas crianças e adolescentes: Obesidade, Bulimia e 
Anorexia” (III Ciclo “Saúde sem Fronteiras”)

19.10 — Conferência “Família, Sociedade e Escola: educar para a cidadania” (II Ciclo 
“Escola: Problemas e Desafios”) 

26.10 — Conferência “Doenças Cardiovasculares: prevenção, atitudes e terapêuticas” 
(III Ciclo “Saúde Sem Fronteiras”)

09.11 — Conferência “Direito Penal e Processual Penal: Novas Orientações” (Encon-
tros “O Direito e a Cooperação Ibérica 2007”)

16.11 — Conferência “Necessidades Educativas Especiais e Educação Inclusiva” (II 
Ciclo “Escola: Problemas e Desafios”)

23.11 — Conferência “Medicamentos: Genéricos, Generalização e Racionalização” (III 
Ciclo “Saúde sem Fronteiras”)

29 e 30.11 — I Jornadas Ibéricas de Engenharia Civil

06.12 — Conferências “Sociedades de Fronteira: Território, Identidade, Mobilidade”

06.12 — Inauguração da Exposição “Transversalidades: Territórios, Diálogos e Itine-
rários Ibéricos”

06.12 — Lançamento da Revista “Iberografias” n.º 3

2008

08.05 — Conferência “Doenças Respiratórias” (IV Ciclo “Saúde sem Fronteiras”)

15, 16 e 17.05 — Curso de Cooperação Judiciária (O Direito e a Cooperação Ibérica)

23.05 — Entrega dos Apoios a Projectos de Investigação, no âmbito do Projecto “Cul-
turas Ibéricas, Sociedades de Fronteira: Territórios, Sociedades e Culturas em Tempos 
de Mudança”

23.05 — Lançamento dos Livros “Existência e Filosofia. O Ensaísmo de Eduardo 
Lourenço”e “Abandono do Espaço Agrícola na Beira Transmontana”

29 e 30.05 — Colóquio “As Escritas do Eu no Feminino”

19.06 — “Desporto: benefícios e malefícios” (IV Ciclo “Saúde sem Fronteiras”)

02 a 05 07 — 8.º Curso de Verão “Desenvolvimento Sustentável nos Territórios de 
Fronteira: Estratégias e Perspectivas”

03.07 — Lançamento do Catálogo “Transversalidades”
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09.07 — Rota Ibérica – Viagem orientada pelo Jornalista Agustín Remesal (Prémio 
Eduardo Lourenço 2006)

09.10 — Conferência “Saúde Oral” (IV Ciclo “Saúde sem Fronteiras”)

06.11 — Conferência “Saúde Mental” (IV Ciclo “Saúde Sem Fronteiras”)

26.11 — Colóquio “Ficção e Realidade”

26 11 — Lançamento da Revista Iberografias nº 4

27.11 — Sessão Solene de Entrega do Prémio Eduardo Lourenço a Ángel Cámpos 
Pampano

27.11 — Exposição “Um (E)Terno Olhar”

27.11 — Lancamento do Catálogo “Um (E)Terno Olhar. Eduardo Lourenço, Vergílio Fer-
reira e a Guarda.”

27.11 — Lançamento do Livro “Leituras de Eduardo Lourenço. Um Labirinto de Sau-
dades, Um Legado com Futuro”

2009

30.04 — Seminário “Territórios e Culturas Ibéricas”

15.05 — Conferência “Saber Envelhecer” (Saúde sem Fronteiras 2009) 

05 e 06.06 — II Encontro Luso-Espanhol de Nefrologia

15 a 19.06 — 9.º Curso de Verão 2009 “O Património dos espaços fronteiriços: experi-
ências e boas práticas de revitalização”

18.09 — Entrega dos apoios a Trabalhos de Investigação 2009

27.11 — Sessão Solene de Entrega do Prémio Eduardo Lourenço a Jorge Figueiredo Dias

30.09 a 07.11 — Exposição “Tarrafal e a Guerra Civil de Espanha”

07 e 08.10 — Seminário Internacional “Os Países de Língua Portuguesa e as suas Geo-
grafias: Dinâmicas Socioeconómicas e Processos de Reestruturação Territorial”

07 a 31.10 — Exposição “Espaços Rurais da Beira”

24.11 — I Jornadas “Preservação de Recursos Hídricos e Florestais: Uma Abordagem 
Transfronteiriça”

10 e 11.12 — Curso de Cooperação Judicial Civil (O Direito e a Cooperação Ibérica)

2010

16 a 22.01 — Ciclo “Manuel António Pina”

05.03 — Conferência “Obesidade/anorexia/ alimentos funcionais e nutracêuticos” 
(Saúde sem Fronteiras 2010)
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11.03 — Seminário “Judiarias da Raia – Legado e Futuro”

09.04 — “A Dor em Cuidados Paliativos” (Saúde sem Fronteiras 2010) 

23.04 — Conferência “Intensivismo e Stress pós traumático” (Saúde Sem Fronteiras 
2010)

23.04 — Jornadas Cientificas “Cabeço das Fraguas: O Santuário no seu contexto”

21.05 — Conferência “Infecção Hospitalar” (Saúde Sem Fronteiras 2010)

14 a 18.06 — 10.º Curso de Verão “Patrimónios e Territórios Culturais – Recursos, 
estratégias e práticas”

25.06 — Conferência “Racionalização Terapêutica” (Saúde sem Fronteiras 2010)

Saúde sem Fronteiras 2008   

Inauguração da sede do CEI 2005  
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Prémio Eduardo Lourenço:
Homenagem e reconhecimento

Instituído em 2004, o Prémio Eduardo Lourenço, destina-se a galardoar personalida-
des ou instituições de língua portuguesa ou espanhola que tenham sido protagonistas de uma 
intervenção relevante e inovadora no âmbito da cooperação e no domínio das identidades, das 
culturas e das comunidades ibéricas.

O Prémio é atribuído por um júri que integra os membros da Direcção do Centro de 
Estudos Ibéricos (Reitor da Universidade de Coimbra, Reitor da Universidade de Salamanca 
e Presidente da Câmara Municipal da Guarda), que assegurarão rotativamente a presidência, 
por quatro elementos de órgãos executivos e científicos do Centro e ainda quatro personali-
dades convidadas pelos Reitores das duas Universidades.

Galardoados

2004
Maria Helena da Rocha Pereira 

Catedrática jubilada da Universidade de Coimbra, 
Maria Helena da Rocha Pereira desenvolveu ao longo da sua 
carreira uma intensa actividade pedagógica e científica nas 
áreas da cultura clássica greco-latina, cultura portuguesa e 
latim medieval. Foi a primeira mulher catedrática da Uni-
versidade de Coimbra, tendo ensinado ao longo de 40 anos 
e publicado mais de 300 trabalhos, entre ensaios e tradu-
ções. Jubilada desde 1995, a especialista em culturas grega 
e latina, não abandonou a vida académica, continuando a 
orientar mestrados, a fazer conferências, a estudar e a escre-
ver, estando ligada a trabalhos como a tradução completa da 
“Ilíada” de Homero.

“Gostaria de agradecer a distinção que acabo de receber, não apenas como prémio a 
uma vida de estudo – que escassamente poderia merecer – mas como expressão de apreço por 
altos valores culturais que nos devem ser caros a todos. 

Primeiramente, por se destinar a distinguir o ensaio como uma actividade intelectual 
que eleva uma sociedade, com base numa reflexão fundamentada, serena e objectiva, que não 
lhe é menos necessária do que o tão apregoado labor científico e técnico, de que também care-
cemos. Que tenha sido dado como patrono a este galardão o nome prestigioso entre todos de 
Eduardo Lourenço, meu colega e amigo desde os tempos conimbricenses, é outra mais valia 
deste acto. Mas há outros factos que merecem ser exaltados neste já tão promissor Centro de 
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Estudos Ibéricos, acolhido na mais alta cidade portuguesa, sob o patrocínio das duas mais 
antigas Universidades da Península, que daqui são quase equidistantes.”

Maria Helena da Rocha Pereira (2005) Revista Iberografias n.º 1, CEI, Guarda, pp. 79.

“Maria Helena da Rocha Pereira é uma figura de grandeza nacional e internacional, 
com uma trajectória ímpar, que disseminou os seus conhecimentos por vários continentes e 
continua a desenvolver uma grande actividade, de forma surpreendente, sempre numa atitude 
de jovem pensadora do futuro. Por isso, atribuir o primeiro prémio a alguém que cultiva a cul-
tura clássica é reconhecer as raízes do iberismo, é homenagear a fonte, a matriz daquilo que é 
hoje Portugal e Espanha. E isso é, simultaneamente, um sinal de humildade e grandeza”. 

Veiga Simão, (2005) – Revista Iberografias nº 1, CEI, Guarda, pp. 73.

2006
Agustín Remesal

Jornalista e correspondente da TVE (cargo que exerceu 
em Lisboa de 2000 a 2004), Agustín Remensal é natural 
de Zamora, o que ditou uma estreita ligação à fronteira e 
a Portugal, compartilhando vivências e tradições raianas. 
Destacou-se pelo seu trabalho literário e profissional ligado 
a Portugal e Espanha, incidindo nas culturas e identidades 
fronteiriças. O documentário “La Raya Quebrada” é uma 
obra de referência para a compreensão da história partilhada 
entre Espanha e Portugal.

“É esse o caminho continuado por este Centro de Estu-
dos Ibéricos da Guarda: um lugar de encontro, de reflexão, de estudo e divulgação dos nossos 
problemas e das nossas ambições partilhadas. Foram poucas as vezes em que convergiram 
tantos factores positivos para alcançar tal fim. Duas universidades de referência na história 
da Europa, Coimbra e Salamanca, uma terra agreste e de fronteira e umas gentes de espírito 
aberto como o campo.” 

Agustín Remesal (2006) – Revista Iberografias nº 2, CEI, Guarda, pp. 122

2007
Maria João Pires 

Reconhecida internacionalmente como uma exímia intérprete de compositores do pe-
ríodo clássico e romântico, como Mozart, Chopin, Schubert e Beethoven, a pianista Maria 
João Pires percorreu - e esgotou - as melhores salas de espectáculo do mundo. Exemplo 
excepcional de como o talento português ultrapassa fronteiras, Maria João Pires é hoje uma 
referência internacional. Cidadã do Mundo, defende a ideia de uma aproximação entre 
Portugal e Espanha por considerar que as diferenças culturais entre os dois países são no, no 
fundo, do mesmo tipo das que podem existir, por exemplo, entre a Catalunha e a Andalu-
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zia. Maria João Pires destacou-se pelo trabalho de cooperação 
e intercâmbio cultural entre Portugal e Espanha, através do de-
senvolvimento de projectos comuns, com particular realce para 
os que têm tido lugar na região raiana.

“Mais do que referir os méritos da Premiada cabe-me so-
bretudo referir que ao homenagear Maria João Pires estamos 
a valorizar a matriz cultural de um espaço geográfico que se 
descobriu ao descobrir o Mundo e de onde continuam a partir 
os descobridores de um novo universo, desta feita interior, de 
sentimentos agora alcançados através do talento de uma grande 
Pianista. (…) Maria João Pires escreve, uma vez mais, o Prémio 
Eduardo Lourenço no feminino e acrescenta uma terceira interpretação desta partitura no 
harmonioso conjunto de sons musicais e de silêncios de que a sua arte é exemplarmente pró-
diga. É pois um dia dedicado a dois seres de excepção: um que dá o nome ao Prémio, Eduardo 
Lourenço, o outro que o recebe, Maria João Pires.”

Fernando Seabra Santos (2007) – Revista Iberografias nº 3, CEI, Guarda, pp. 106-107.

2008
Ángel Campos Pámpano 

Natural de Badajoz, Ángel Campos Pámpano (1957-
2008) distinguiu-se enquanto poeta, tradutor, editor e pro-
fessor. Director da revista bilingue “Espacio/Espaço Escrito”, 
um projecto inovador no domínio das relações literárias en-
tre os dois países ibéricos, traduziu destacados poetas portu-
gueses como Fernando Pessoa, António Ramos Rosa, Carlos 
de Oliveira, Eugénio de Andrade, Sophia de Mello Breyner 
Andersen, Ruy Belo e Al Berto, entre outros. Ángel Campos 
Pámpano interpretou singularmente a Fronteira, entendendo-
a como forma de comunicação e não de separação. Em 2005 
recebeu o Premio Extremadura a la Creación pelo livro “La semilla en la nieve”. A sua obra 
foi recolhida em diversas antologias.

“Quiero reiterar la ilusión y el orgullo que siento por recibir el Prémio Eduardo Lou-
renço, que reconoce la tarea que llevo desarollando desde hace décadas pero reconoce, so-
bre todo, el destino extremeño de relación con Portugal. De forma singular, que este premio 
lleve el nombre de mi querido Eduardo Lourenço es motivo de mayor alegria y me reafirma 
en el sentido que tiene esta tarea de lectura, traducción e impulso en el mutuo conocimien-
to de nuestras culturas, una tarea que el Centro de Estudos Ibéricos realiza con acierto y 
generosidad.”

Ángel Cámpos Pámpano, excerto da carta enviada ao CEI, agradecendo a distinção concedida.

(O Prémio foi entregue a título póstumo; o Poeta faleceu dias antes da Cerimónia)
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2009
Figueiredo Dias

Jorge Figueiredo Dias é Professor Catedrático Jubilado 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ensi-
nou Direito Penal, Processo Penal e Ciência Criminal naque-
la Faculdade e, entre outras funções, integrou o Conselho 
Científico da Faculdade de Direito de Macau e foi membro 
do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Univer-
sidade Católica Portuguesa. Também foi presidente da Co-
missão de Revisão do Código Penal e do Código de Processo 
Penal, membro do Conselho de Estado (1982/1986) e de-
putado à Assembleia da Republica de 1976 a 1978. Perso-
nalidade incontornável da nossa ciência jurídica nacional e internacional, Figueiredo Dias 
desenvolveu um trabalho relevante em Portugal e Espanha no âmbito das ciências jurídicas 
e em particular no Direito Penal.

“Jorge de Figueiredo Dias é uma personalidade importantíssima da ciência jurídica 
portuguesa, tendo paralelamente colaborado e contribuído para o estreitamento de relações 
universitárias, académicas e científicas, na área do Direito Penal, entre Portugal e Espanha. 
Neto de espanhóis, Figueiredo Dias é uma personalidade importantíssima da ciência jurídica 
e, em particular, do Direito Penal”. 

Fernando Seabra Santos, Presidente do júri da 5ª edição do Prémio Eduardo Lourenço

2010
Cesar Antonio Molina

Escritor e poeta espanhol, Cesar Antonio Molina nasceu 
na Corunha em 1952. Licenciou-se em Direito e em Ciências 
da Informação e doutorou-se cum laude com um trabalho so-
bre «A imprensa literária espanhola». Foi professor de Teoria e 
Crítica Literária na Universidade Complutense e, nos últimos 
anos, de Humanidades e Jornalismo na Universidade Carlos 
III. Foi Director do Instituto Cervantes e do Círculo de Belas 
Artes de Madrid e Ministro da Cultura, de 2007 a 2009.

“Cesar Antonio Molina destaca-se nas suas actividades 
literárias e culturais que estão intimamente relacionadas com 
o espírito ibérico do Prémio. Como escritor, destacam-se obras de ensaio, prosa e poesia. O 
seu trabalho cultural a partir do Círculo de Belas Artes de Madrid ampliou os laços peninsu-
lares com a criação da “Semana Cultural Portuguesa”. Como Director do Instituto Cervantes 
intensificou a colaboração ibérica com o Instituto Camões, realizando acções conjuntas que 
se viram reforçadas através do Ministério da Cultura do Governo de Espanha.”

Júri da 6ª edição do Prémio Eduardo Lourenço



“O CEI destaca-se pelo trabalho exemplar que tem vindo a desenvolver, ma-
terializado em variadíssimas acções de formação, iniciativas de investigação 
científica, na instituição do Prémio Eduardo Lourenço, e, sobretudo, na cola-
boração e potenciação da colaboração intensa entre os jovens dos dois lados 
da fronteira.”

Fernando Seabra Santos — Reitor da Universidade de Coimbra (2005)

“O sonho, ou se quisermos, parte dele realizou-se e, hoje, o Centro de Estudos 
Ibéricos é uma realidade importante para a Guarda, para a sua região e, obvia-
mente, para o País.”

              Jorge Mendes — Presidente do Instituto Politécnico da Guarda (2005)

“El Centro de Estudios Ibéricos se ha caracterizado hasta ahora, desde sus ini-
cios, por una característica enormemente atractiva: la interdisciplinaridad y la 
multidisciplinaridad de su labor científica, lo que le hace extremadamente inte-
resante para todos nuestros estudiantes.” 

Enrique Battaner Arias — Reitor da Universidade de Salamanca (2005)
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“Sabemos las actividades que ha desarrollado el CEI y nuestra idea es poten-
ciarlas en el futuro. Creemos que la Universidad debe estar muy abierta a la so-
ciedad, debe convertirse en una autentica generadora de riqueza, generadora 
de empleo, tener una vinculación fuerte, constante, potente con la ciudad y el 
territorio.” 

José Ramón Alonso — Reitor da Universidade de Salamanca (2007)

“O Centro de Estudos Ibéricos revela-se um exemplo vivo, bem sucedido e mes-
mo paradigmático, de como a interioridade de uma cidade não tem que signi-
ficar nem isolamento nem resignação, nem ambição contida. Num País que se 
quer desenvolvido, que queremos desenvolvido, não faz sentido assumir que só 
nas grandes cidades é que há lugar para grandes projectos de pendor cosmopo-
lita como este.”

Isabel Pires de Lima — Ministra da Cultura (2005)
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II.

4.
Parcerias: 
 instituições e organização

O Centro de Estudos Ibéricos foi formalizado a 18 de Maio de 2001, mediante escritura 
pública entre a Câmara Municipal da Guarda, a Universidade de Coimbra e a Universidade 
de Salamanca. O Instituto Politécnico da Guarda juntar-se-ia a estas três instituições fun-
dadoras, tornando-se membro efectivo da associação em 2002. Juridicamente, o CEI é uma 
associação transfronteiriça sem fins lucrativos, com sede própria, composta por Assembleia-
Geral, Direcção, Conselho Fiscal, Comissão Executiva e Comissão Científica. Para Director 
Honorífico foi convidado o Professor Eduardo Lourenço. Nos restantes órgãos, em particular 
na Comissão Científica, tem assento um conjunto das mais reputadas personalidades do cor-
po docente e científico das duas universidades.

A Comissão Científica tem por missão prestar consultadoria e apoio científicos aos pro-
jectos e actividades do Centro, colaborar na realização de projectos científicos, participando 
na definição dos curriculae de cursos, acções de formação, seminários ou outras iniciativas, 
emitir parecer consultivo quanto à forma de prossecução das linhas de acção do Centro, 
sempre que tal lhe seja solicitado pela Comissão Executiva, directamente ou a pedido da 
Direcção.

Compete à Comissão Executiva elaborar propostas de projectos e actividades, promo-
ver a execução dos projectos e actividades, acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos pro-
jectos em curso, propor à Direcção a aprovação de protocolos e convénios com instituições de 
ensino e/ou entidades públicas e privadas, a criação, alteração ou extinção de linhas de acção, 
propor à Direcção a admissão de membros colaboradores bem como a participação pontual 
de consultores científicos e/ou outras personalidades de relevo exteriores ao Centro e dar pa-
recer sobre a nomeação do Coordenador da estrutura local do Centro.

Compete à Estrutura de Coordenação Local efectuar a gestão financeira corrente, 
necessária para a prossecução das actividades do Centro; secretariar as reuniões dos ór-
gãos sociais do Centro e redigir as respectivas actas em ligação com a Comissão Executiva, 
recolher e organizar os dados necessários à elaboração dos planos e relatórios e colaborar 
estreitamente com a Comissão Executiva na mesma elaboração; executar, sob a orienta-
ção da Comissão Executiva e na sequência das decisões da Direcção, a gestão corrente do 
Centro; manter estreita colaboração com o Vereador do Pelouro da Educação da Câmara 
Municipal da Guarda e dar seguimento a instruções recebidas no quadro das suas funções 
dentro da Comissão Executiva; coordenar a realização prática das actividades e iniciativas 
do Centro; organizar e conservar em arquivo toda a documentação e correspondência do 
Centro.
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As instituições envolvidas

Câmara Municipal da Guarda

A Câmara Municipal da Guarda tem vindo a desempenhar um papel fulcral no desen-
volvimento local e regional, ao longo dos últimos anos. Para além de se ter preocupado com 
a dimensão quantitativa do desenvolvimento, através da concretização das redes de infra-
estruturas básicas, os sucessivos agentes do poder local autárquico têm entendido como estra-
tégico o investimentos nos domínios educativo e cultural, tendo em vista o desenvolvimento 
humano integrado, a diminuição da exclusão social e o reforço da auto-estima das pessoas e 
das comunidades locais. Assim, tem vindo a organizar diversas actividades a nível educativo, 
económico, social e cultural. Ao projecto do CEI, a Câmara Municipal da Guarda associou-
se, desde a primeira hora, através do Protocolo que o instituiu, nomeadamente através da 
“disponibilização de instalações, recursos humanos e materiais” (artigo 3º). Refira-se que, 
além dos meios financeiros que a Câmara Municipal tem mobilizado para assegurar o fun-
cionamento do CEI e das iniciativas realizadas, garante os recursos humanos que constituem 
a actual estrutura de coordenação local. 

Universidade de Coimbra

Fundada em 1290, a Universidade de Coimbra consolidou ao longo de séculos a sua 
posição enquanto instituição fundamental da cultura e da ciência em Portugal. A mais an-
tiga Universidade portuguesa é hoje uma referência incontornável no panorama do ensino 
superior e da investigação em Portugal, pela qualidade reconhecida do ensino ministrado nas 
suas oito Faculdades e pelos avanços que tem permitido à investigação pura e aplicada, em 
várias áreas do conhecimento. O seu prestígio pode ser comprovado pela posição que esta 
instituição ocupa em classificações internacionais de relevo sobre universidades e centros de 
investigação. Com mais de 21 mil alunos, a Universidade de Coimbra é uma instituição com-
prometida com o Território em que se insere, a região Centro em particular, não descurando 
os territórios de baixa densidade. O envolvimento, desde a primeira hora, no projecto do 
Centro de Estudos Ibéricos é prova do apoio científico e técnico que a Universidade tem vindo 
a prestar ao longo dos anos.

Universidade de Salamanca

A Universidade de Salamanca, símbolo da cultura europeia, foi fundada em 1218 e 
tornou-se um lugar de criação e de transmissão de saberes que atraiu estudantes e professores 
de toda a Europa e América. A sua projecção histórica e actual na região transfronteiriça de 
Espanha e Portugal, torna-a numa das instituições de referência no que respeita ao desenvol-
vimento do capital humano, impulsionadora de I+D e que contribuiu para o desenvolvimento 
dessas regiões mediante a transferência de ciência e tecnologia. A Universidade de Salamanca 
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conta com 10 centros tecnológicos e 25 centros docentes que acolhem mais de 2.700 professo-
res e mais de 25.400 alunos, obtendo-se uma média de 89 títulos de Doutoramento, por ano. 
A Universidade de Salamanca é hoje uma das principais instituições divulgadora da cultura 
ibérica e promotora da cooperação transfronteiriça.

Instituto Politécnico da Guarda

O Instituto Politécnico da Guarda foi criado na década de 1980 e começou por inte-
grar, como Escola Superior de Educação, a então Escola do Magistério Primário. O primeiro 
ano lectivo da nova instituição teve início em 1986, ano em que também foi criada a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão. Hoje é composta por quatro instituições: a Escola Superior 
de Educação, Comunicação e Desporto; a Escola Superior de Tecnologia e Gestão; a Escola 
Superior de Saúde; e a Escola Superior de Turismo e Hotelaria (em Seia). O IPG conquis-
tou uma crescente importância no desenvolvimento da Guarda, cuja oferta é constituída 
por cursos de Bacharelatos e Licenciaturas; em ligação com universidades, são igualmente 
leccionados Mestrados e Pós Graduações. A actividade do Instituto Politécnico da Guarda 
orienta-se fundamentalmente para a formação de alunos, a realização de actividades de pes-
quisa e investigação aplicadas, a colaboração com as diversas entidades de âmbito regional 
no sentido de promover o desenvolvimento sustentado da região, a prestação de serviços à 
comunidade e o intercâmbio cultural, científico e técnico com outras instituições nacionais 
e estrangeiras.
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Estrutura organizativa

Assembleia Geral

— Presidente

Álvaro Pereira Guerreiro (2001 – 2005)
Maria de Lurdes Saavedra Ribeiro (2006-2009)
Elsa Gonçalves Fernandes (2009 – …)

— Vice - Presidente

Jaime Alberto do Couto Ferreira (2001 – 2004)
António José Avelãs Nunes (2005 – …)

— Secretário

Antonio Arias Rodríguez (2001-2004)
José Manuel Llorente Pinto (2006 – …)

Direcção

— Director Honorífico – Eduardo Lourenço

— Presidente da Câmara Municipal da Guarda 

Maria do Carmo Borges (2001 – 2005)
Álvaro Pereira Guerreiro (2005)
Joaquim Carlos Dias Valente (2005 – ….)

— Reitor da Universidade de Coimbra

Fernando Manuel da Silva Rebelo (2001 – 2003)
Fernando Jorge Rama Seabra Santos (2003 – …)

— Reitor da Universidade de Salamanca 

Ignacio Berdugo Gómez de la Torre (2001 – 2003)
Enrique Battaner Arias (2003 – 2007)
José Ramón Alonso (2007 – 2009)
Daniel Hernández Ruipérez (2009 – …)

Comissão Científica

— Direito 

António José Avelãs Nunes, José Casalta Nabais (UC)
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Jesús Carrera Hernández, Manuel Alcántara Sanchéz (USAL)

— História

Maria Helena da Cruz Coelho, Maria Manuela Tavares Ribeiro (UC)
Ángel Vaca Lorenzo (USAL)

— Literatura

Cristina Robalo Cordeiro, Abílio Hernández Cardoso (UC)
Ángel Marcos de Dios, Fernando Rodríguez de la Flor (USAL)

— Economia

João Alberto Sousa Andrade, Maria Adelaide Pedrosa da Silva Duarte 
João José Soares Tolda, Vítor Manuel Leite Neves (UC)
Ricardo Robledo, Rafael Perales (USAL)

— Sociologia

Pedro Hespanha, Carlos Fortuna (UC)
Ángel Infestas Gil (USAL)

— Filosofia

António Pedro Pita, Fernando Catroga (UC)
Cirilo Flórez Miguel, José Luis Bujo (USAL) 

— Geografia

Fernanda Cravidão, Lúcio Cunha (UC)
José Manuel Llorente Pinto, Juan Ignacio Plaza Gutiérrez (USAL)

— Relações Internacionais

Fernando Reino, José Manuel Pureza (UC)

Comissão Executiva 

— Universidade de Coimbra

Jaime Alberto Couto Ferreira (2001 – …)
Rui Manuel Missa Jacinto (2001 – …)

— Universidade de Salamanca

Valentín Cabero Diéguez (2001 – …)
Antonio Arias Rodríguez (2001 – 2004)
Felisa Chinchetru Pérez (2004 – 2006)
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— Instituto Politécnico da Guarda 

Carlos Francisco de Sousa Reis (2002 – …)
Fernando Pires Valente (2002 – …)

— Câmara Municipal da Guarda

António José Dias de Almeida (2001 – …)
José Manuel Mota da Romana (2001 – …)
Virgílio Edgar Garcia Bento (2001 – …)

Conselho Fiscal 

— Presidente

Carlos Alberto das Neves Gonçalves (2003 – 2004)
Esmeraldo Neto Saraiva Carvalhinho (2004 – 2005)
Vítor Manuel Fazenda dos Santos (2006 – …)

— Vice - Presidente

José Alberto Soares da Fonseca (2003 – 2004)
António Joaquim de Matos Pinto Monteiro (2004 – 2008)
José Casalta Nabais (2009 – …)

— Secretário 

Ignacio Rico Gómez (2003 – 2004)
Felisa Chinchetru Pérez (2004 – 2006)
José Ignacio Sánchez Macías (2007 – ….)

Coordenação Local

Alexandra Correia Isidro (2001 – …) 
Alexandra Pinto Cunha (2001 – 2005) e (2010 – …)
Ana Margarida Proença  (2005 – …)
Ana Sofia Martins (2006 – …)
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Um Centro aberto à Cooperação

A “Declaração da Guarda”

Por ocasião da reunião de carácter inter-universitário e transfronteiriço que a Univer-
sidade de Coimbra, a Universidade de Aveiro e a Universidade da Beira Interior (da Região 
Centro de Portugal) e a Universidade de Salamanca, a Universidade de Valladolid, a Universi-
dade de León e a Universidade de Burgos (da Região de Castilla y León de Espanha), realizam 
na cidade da Guarda, no âmbito do Centro de Estudos Ibéricos, manifestam conjuntamente:

Declaração da Guarda 2002
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Primeiro — As universidades acima referidas mantêm um compromisso histórico, assu-
mindo o seu papel na construção das ideias e dos valores universais, cuja defesa proclamam 
uma vez mais, ao confrontarem-se, hoje, com  uma globalização carregada de incertezas e, ao 
mesmo tempo, de capacidades inovadoras e surpreendentes. 

Segundo — As universidades mais antigas (Salamanca, Coimbra e Valladolid), pionei-
ras no intercâmbio científico e cultural dentro da Península Ibérica, da Europa e de além-mar, 
unem-se aos novos laços e às energias que incorporam as universidades de León, Aveiro, Beira 
Interior ou Burgos, na tarefa de um ensino universitário mais acessível aos cidadãos e aos 
territórios, conjugando deste modo a própria autonomia universitária e, ao mesmo tempo, a 
complementaridade e a colaboração entre povos e regiões.

Terceiro — A construção da União Europeia, alicerçada nos princípios da solidarieda-
de e da subsidiariedade e no exercício dos valores democráticos, requer o envolvimento das 
universidades em prol do fortalecimento da cidadania, da difusão do saber e da melhoria 
na qualidade de vida. Nesta perspectiva, a procura da coesão social e da equidade territo-
rial encontra obstáculos particularmente graves nas periferias ou nas regiões desfavorecidas, 
como naquela em que nos encontramos, no extremo sudoeste da Europa e no espaço de uma 
fronteira histórica.

Quarto - As universidades subscritoras estão conscientes da contribuição necessária 
de esforços renovados na resolução dos problemas de formação e investigação, objectivos 
primeiros da sua acção, assim como da integração das suas potencialidades e dos seus recur-
sos humanos no âmbito geográfico mais próximo, sem perder a sua vocação universal e sem 
diminuir a qualidade do ensino superior. A constituição de redes de trabalho em comum e 
de intercâmbio vem demonstrando, nos últimos tempos, as múltiplas vantagens culturais e 
científicas que acompanham estes processos. Por isso, apoiam e saúdam com esperança as 
iniciativas vinculadas à colaboração inter-universitária e todas as acções coerentes com a 
aplicação do espírito europeu e das novas modalidades de cooperação.

Guarda, 12 de Abril 2002

Os subscritores,

Reitor da Universidade de Coimbra - Fernando Manuel da Silva Rebelo
Reitora da Universidade de Aveiro - Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré
Reitor da Universidade da Beira Interior - Manuel José dos Santos Silva 
Rector de la Universidad de Salamanca - Ignacio Berdugo Gómez de la Torre
Rector de la Universidad de Valladolid - Jesús María Sanz Serna
Rector de la Universidad de León - Ángel Penas Merino
Rector Magnífico de la Universidad de Burgos - José María Leal Villalba
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Cooperação com outras Instituições

AIBT da Serra da Estrela

ARA – Associação de Desenvolvimento Estudo e Defesa do Património da Beira Interior

Aquivo Distrital da Guarda

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo

Associação Agostinho da Silva

Associação de Artesãos da Serra da Estrela 

Associação Nacional de Farmácias 

Agência para a Promoção da Guarda

Associação Pró-Raia 

Ayuntamiento de Béjar

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Ayuntamiento de Huerta (Salamanca)

Ayuntamiento de Navas Frías 

Ayuntamiento de Trabanca

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra 

Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca

Câmara dos Solicitadores (Conselho Regional do Norte e Delegação do Círculo Judicial da 
Guarda)

Câmara Municipal de Almeida

Câmara Municipal de Belmonte

Câmara Municipal de Castelo Branco

Câmara Municipal de Celorico da Beira

Câmara Municipal da Covilhã 

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova

Câmara Municipal de Manteigas

Câmara Municipal de Pinhel

Câmara Municipal do Sabugal

Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva

Centro de Educación Vial de Salamanca

Centro de Estudios Mirobriguenses

Centro de Formação de Solicitadores da Guarda

Centro de Interpretação da Serra da Estrela 
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Colegio de Abogados de Salamanca

Colegio Oficial de Médicos de Salamanca

Comissão Distrital de Segurança Rodoviária da Guarda

Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados

Delegação Regional da Cultura do Centro

Direcção Geral de Arquivos / Torre do Tombo 

Dirección General de Archivos Estatales 

Escola Superior de Saúde da Guarda

Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo

Fundação do Novo Cinema Latino-Americano

Fundación Ciudad Rodrigo 2006 

Fundación “Las Edades del Hombre”

Fundación Duques de Soria

Governo Civil da Guarda

Guarda Nacional Republicana – Comando Territorial da Guarda

Ilustre Colegio de Procuradores de Salamanca

Instituto Arqueológico Alemão

International Permafrost Association

Junta de Freguesia de Escalhão

Junta de Freguesia de Fernão Joanes

Junta de Freguesia de Sortelha

Junta de Freguesia de Videmonte

Junta de Freguesia do Jarmelo

Junta de Freguesia dos Fóios

Museu da Guarda 

Núcleo de Arte Rupestre da Penascosa

Obra Social da Caja Duero

Ordem dos Enfermeiros

Ordem dos Engenheiros

Ordem dos Farmacêuticos

Ordem dos Médicos

Parque Arqueológico do Côa

Parque Natural da Serra da Estrela

Raia Histórica

Teatro Municipal da Guarda
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Assinatura da Declaração da Guarda 2002   

Reunião Direcção CEI 2008   

1ª Reunião Comissão Científica CEI 2002   

Reunião de Avaliação das Bolsas de Investigação 2005   

Assinatura Protocolo CEI-FDS 2010  
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5.
Redes: investigação e investigadores

No âmbito do projecto “Culturas Ibéricas, Sociedades de Fronteira: Territórios, Socie-
dades e Culturas em tempo de mudança”, o Centro de Estudos Ibéricos apoia investigadores 
portugueses e espanhóis, cujos projectos se enquadrem nas seguintes linhas de acção: Territó-
rios, margens e mobilidades: dinâmicas, organização, requalificação; Sociedades de fronteira, 
fronteiras da sociedade: tradição, modernidade, identidades; Políticas públicas, desenvolvi-
mento e cooperação internacional e Ibéria d’ aquém e além fronteiras: diásporas, identidades, 
culturas. Em 2009 as linhas de investigação passaram a ser as seguintes: Educação: Contextos 
e vectores de Desenvolvimento; (Saúde e Ambiente; Dinâmicas Territoriais; Rotas de valori-
zação e cooperação territorial. Os projectos apoiados têm resultado nas Conferências “Terri-
tórios e Culturas Ibéricas” e na publicação dos trabalhos de investigação.

Coordenadores da Investigação

2004 – 2008

1. Territórios, margens e mobilidades: dinâmicas, organização, requalificação

Valentín Cabero Diéguez (USAL)
Lúcio José Sobral da Cunha (UC)

2. Sociedades de fronteira, fronteiras da sociedade: tradição, modernidade, identidades

Valentín Cabero Diéguez (USAL)
Pedro Hespanha (UC)
José Manuel Pureza (UC)

3. Políticas públicas, desenvolvimento e cooperação internacional

Ángel Infestas Gil (USAL)
Maria Helena da Cruz Coelho (UC)
Jaime Alberto Couto Ferreira (UC)

4. Ibéria d’ aquém e além fronteiras: diásporas, identidades, culturas 

Rui Jacinto (UC)
António Pedro Pita (UC)
Ángel Marcos de Dios (USAL)
Maria Manuela Tavares Ribeiro (UC)
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2009

5. Educação : Contextos e vectores de Desenvolvimento

João José Matos Boavida (UC)
Ángel Marcos de Dios (USAL)

6. Saúde e Ambiente

Manuel Santos Rosa(UC)
José Ignacio Paz Bouza (USAL)

7. Dinâmicas Territoriais

Rui Jacinto(UC)
Pedro Hespanha(UC)
Jaime Alberto Couto Ferreira(UC)
Lúcio Cunha(UC)

8. Rotas de valorização e cooperação territorial

Claudino Ferreira(UC)
Maria Helena da Cruz Coelho(UC)
Valentín Cabero Diéguez (USAL)
Ángel Infestas Gil (USAL)
Jaime Alberto Couto Ferreira(UC)

9. As novas geografias dos países de Língua Portuguesa

Lúcio José Sobral da Cunha
Rui Jacinto

10. Transversalidades (Fotografia sem Fronteiras): Territórios, Sociedades e Culturas  
Ibéricas em tempos de mudança. Concurso de Fotografia

Rui Jacinto
Valentín Cabero Diéguez
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Bolseiros e Investigadores

2004

(1)  Prudência Maria Martins Valente – Estudo sobre a qualidade de vida urbana, mais 
propriamente sobre a vida na cidade da Guarda

(1)  Jerónimo Jablonski Garcia – Puntos de Interés Geológico como patrimonio cultural y 
recurso socioeconómico

(2)  Grégoire Anibal Frias – Les traditions universitaires et étudiantes à Coimbra et Sala-
manca: une comparaison historique et anthropologique

(2)  Delfina Pinheiro C. Baptista – Caminhos do contrabando

(2)  Jaime Couto Ferreira – Oficinas, indústrias e comércio  no Concelho da Guarda, nos 
anos 50, período final da Autarcia – Prof. Jaime Alberto Couto Ferreira

(2)  Maria Helena da Cruz Coelho e Luís Miguel Malva de Jesus Rêpas – Os concelhos do 
distrito da Guarda nos Capítulos de Cortes (1385 a 1490)

(2)  Iñaki Martín Viso – La frontera antes de la frontera: inventario de fuentes y análisis 
sobre Riba Côa en la antigüedad tardía y la alta edad media (siglos VI-XI) 

(3)  Juan Francisco Sánchez Pérez – Recursos Forestales en el ámbito fronterizo de Sala-
manca y Beira Interior do Norte. Dehesas Boyales, Proindivisos y Montes de Utilidad 
Pública como patrimonio y base del desarrollo sostenible

(3)  Rui Filipe Neves Ferreira – Do rio Zêzere à Serra do Açor… Princípios fundamentais 
para o desenvolvimento local

(3)  José Manuel Pureza e Tatiana Moura – Novas Institucionalidades e Modelos de Gover-
nação Transfronteiriça 

(3)  Pedro Hespanha e Raluca Vieira – As Expectativas e as Aspirações dos Jovens no De-
senho das Políticas de Educação, Emprego e Formação Profissional 

(4)  Jacobo Sebastián Sanz Hermida – Estudio y edición de un Cancionerillo Bilingue Sefardita

(4)  António Bartolomeu Jácomo Ferreira – Cultura de Fronteira – Um Desafio à Integração

2005

(1)  Isabel Cristina Antunes Afonso Lopes – Qualidade percebida e satisfação na prestação 
de cuidados de saúde no distrito da Guarda

(1) Linha 1: Territórios, margens e mobilidades: dinâmicas, organização, requalificação

(2) Linha 2: Sociedades de Fronteira, Fronteiras da sociedade: tradição, modernidade, identidades

(3) Linha de Acção 3: Políticas públicas, desenvolvimento e cooperação Internacional

(4) Linha de Acção 4 : Ibéria d áquém e além fronteiras: diásporas, identidades, culturas
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(1)  Rui Ferreira de Figueiredo - Integração das questões geo-ambientais nos processos de 
ordenamento sustentado dos territórios, focando a análise na região da Guarda

(2)  Anabela da Conceição Fernandes – O ambiente na imprensa periódica regional 1965-
1994

(2)  María Celestina Trejo Jiménez – La población dependente en la raya fronteriza

(3)  Sérgio Vital Braz Caramelo – Políticas de desenvolvimento e cooperação transfronteiri-
ça para  a promoção do emprego na região fronteiriça de Castillha y León / Portugal

(3)  João Figueira – Os agentes da electrificação do distrito da Guarda: empresas, empresá-
rios e realizações

(4)  David Mota Álvarez – La imagen de Castilla-Léon y España en los manuales escolares 
portugueses (1850-1910)

(4)  Cátia Miriam Costa – Culturas e Identidades em mutação no Continente Americano: o 
papel do legado ibérico

2006

(1)  Adélia de Jesus Nobre Nunes – Recursos Hídricos Superficiais na Bacia Hidrográfica 
do Rio Côa num contexto de  Importantes alterações ambientais e sócio- económicas

(1)  Sérgio Martins Lopes dos Santos – Bases Cartográficas para o Estudo do Espaço Fron-
teiriço; âmbito da Região Centro e Castela e Leão

(2)  Noemí Cubas Martín – Cultura y movilidad del renacimiento peninsular: El grémio 
académico en las Universidades de Salamanca y Coimbra

(2)  Maria José Fernandes Granja Ferreira – Qualidade de vida dos idosos no concelho da 
Guarda

(3)  Márcio Sérgio Costa Barbosa – Portugal e a fronteira ibérica entre a revolução e a inte-
gração (1974 – 1986)

(3)  Irene Diez Ruiz – Património Construído de los Parques Naturales de Arribes del Duero 
y Douro Internacional

(4)  José Luís Rodrigues dos Santos – O Fotojornalismo nas guerras de informação. A co-
bertura fotojornalística da Guerra Civil Espanhola pela imprensa ibérica

(4)  Maria Teresa Gomes Cordeiro – Comunidades Cristãs-novas, em contexto de fronteira 
e o reconhecimento da sua diáspora como factor notável nos trânsitos culturais penin-
sulares

(1) Linha 1: Territórios, margens e mobilidades: dinâmicas, organização, requalificação

(2) Linha 2: Sociedades de Fronteira, Fronteiras da sociedade: tradição, modernidade, identidades

(3) Linha de Acção 3: Políticas públicas, desenvolvimento e cooperação Internacional

(4) Linha de Acção 4 : Ibéria d áquém e além fronteiras: diásporas, identidades, culturas
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2007

(1)  Maria Manuela Moura dos Santos Costa – Castelo Branco, Pólo de Desenvolvimento 
numa área Periférica do território Nacional

(1)  Joana Sousa Ribeiro – A integração profissional de profissionais de saúde estrangeiros 
em Portugal

(2)  Daniela Aurora Gonçalves e António Manuel Godinho da Fonseca – A “Ligação à ter-
ra” – Identidade dos idosos rurais da raia Portuguesa

(2)  Maria da Graça Pereira Araújo e  Xosé Lois Ladra Fernández – Memórias e Espaços de 
ruralidade num cenário de metamorfose identitária do Território

(3)  Victor Pereira – Cooperação e falta de cooperação entre Portugal e Espanha. O caso da 
emigração clandestina portuguesa para França de 1957 a 1974

(3)  Ana Rita Duarte Vacas – As diferentes escalas de gestão territorial no espaço ibérico – 
Descentralização / Cooperação supramunicipal em Espanha Centralismo / Localismo 
em Portugal

(4)  Maria de Fátima Grilo Velez de Castro – Contributo da Imigração para o Desenvolvi-
mento Regional Transfronteiriço

(4)  Alexandre Fernandes – Uma poética do movimento e do desenvolvimento: o Concelho 
do Sabugal, entre percursos migratórios e perspectivas futuras num contexto comuni-
tário e fronteiriço

(4)  César Prata e Julieta da Silva – Musica Tradicional d`Aquém e Além Fronteiras

2008

(1)  Fernando Pereira da Fonseca – O Património como factor de desenvolvimento local, 
estratégias e desafios: o caso de Almeida

(1)  José Filipe da Silva Costa – A redefinição do papel da mulher no desenvolvimento rural 
nos Concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro e Mogadouro – Novas 
Realidades, novas oportunidades

(2)  Tiago Agostinho Arrifano Tadeu – Distrito da Guarda: população e economia durante 
a 2ª Grande Guerra Mundial

(2)  Marta Nunes Silva - Redes de emigração clandestina (anos 60) do Portugal Salaza-
rista

(1) Linha 1: Territórios, margens e mobilidades: dinâmicas, organização, requalificação

(2) Linha 2: Sociedades de Fronteira, Fronteiras da sociedade: tradição, modernidade, identidades

(3) Linha de Acção 3: Políticas públicas, desenvolvimento e cooperação Internacional

(4) Linha de Acção 4: Ibéria d áquém e além fronteiras : diásporas, identidades, culturas
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Reunião de Bolseiros 2008    

Bolsas 2007    

Territórios e Culturas Ibéricas 2007   

Territórios e Culturas Ibéricas 2004   

Bolseiros 2008  

Territórios e Culturas Ibéricas 2004  



CEI: uma comunidade ibéricaII.

(3)  Rui Abrantes Martins – O Impacte da Sociedade de Informação nas Áreas de Baixa 
Densidade: O caso da Telemedicina

(3)  Hugo Miguel Oliveira Rodrigues Dias – Sindicalismo de Movimento Social? Experiências 
de Renovação da Prática Sindical num contexto de Transição de paradigma Produtivo

(4)  Sónia Alexandra Soares Martins – Entre O EU E O OUTRO – José Saramago e a (Des)
construção da Identidade Ibérica: Recepção da Jangada de Pedra em Portugal e em Es-
panha

(4)  Jesús Revelles Esquirol – La Recepción en Prensa del Espejo Portugués: Portugal y El 
Iberismo como salida al “Problema de España”

2009

(5)  Maria Cristina de Faria Esteves da Rosa – Bibliotecas: Do Espaço Físico ao Espaço 
Virtual: Duas imagens da mesma Realidade

(5)  José Luis Hernández Huerta – El ocaso de los seminarios diocesanos en España y Por-
tugal: Ciudad Rodrigo y Guarda (1962-1983). Un modelo de formación sacerdotal y 
educación popular en quiebra

(6)  José Ricardo Amaral Paulo – A Leishmaniose canina no concelho de Coimbra: estu-
dos epidemiológicos e caracterização molecular de isolados clínicos de Leishmania, 
2000 – 2009 e seu carácter zoonótico

(6)  Paulo André Vinagreiro Freire – Endomicroscopia confocal na doença inflamatória 
intestinal – pesquisa e validação de áreas de aplicação

(7)  Maria do Rosário da Silva Santana e Cristina Maria Gil Pissarra – O canto do Linho: 
Actividades agrícolas associadas a práticas comerciais de fronteira. O Lugar do linho 
no desenvolvimento transfronteiriço do Concelho do Sabugal. Análise dos cantos pró-
prios e de apoio a esta prática

(7)  Claudete Carla Oliveira Moreira - Turismo e desenvolvimento local no Baixo Mondego. 
A técnica Delphi aplicada à investigação em turismo

(8)  Carina Sousa Gomes – Turismo e Cultura na Cidade: Um estudo sobre Narrativas e 
imaginários turísticos em seis cidades ibéricas

(8)  Laura González González – El Turismo en la Raya de Zamora – Trás-os-Montes: Valo-
riaçón de los recursos turísticos y propuestas de revitalización sostenibles

(5) Linha de Acção I: Educação: Contextos e vectores de Desenvolvimento

(6) Linha de Acção II: Saúde e Ambiente

(7) Linha de Acção III: Dinâmicas Territoriais

(8) Linha de Acção IV: Rotas de valorização e cooperação territorial
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Actividades

1.  Curso de Verão 85 39,2 132 60,8 217

2.  Territórios e Culturas Ibéricas  244 69,9 105 30,1 349

3.  Escola: Problemas e Desafios  121 15,3 670 84,7 791

4.  O Direito e a Cooperação Ibérica 416 38,3 671 61,7 1087

5.  Saúde Sem Fronteiras 1200 23,2 3978 76,8 5178

6.  Engenharia 102 53,1 90 46,9 192

  Total 2168 27,7 5646 72,3 7814

Masculino %% Feminino Total

Participantes em actividades do CEI, segundo a actividade e o género

100,0

080,0

060,0

040,0

020,0

000.0

%

6.

Engenharia

4.

O Direito e a Cooperação Ibérica

2.

Territórios e Culturas Ibéricas

TOTAL

5.

Saúde Sem Fronteiras

3.

Escola: Problemas e Desafios

1.

Curso de Verão

6.
Públicos: perfil, origens, avaliação
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Profissão Sub-totalSub-totalCurso de 
Verão

Escola:
Problemas e 

Desafios

Saúde Sem 
Fronteiras

O Direito e 
Cooperação 

Ibérica
Total

Participantes em actividades do CEI, segundo a profissão

Estudante  39 77 651 3766 593 68 5194
Professor(a)  62 41 19 264 118 27 531
Advogado(a)   4 198     1 203
Enfermeiro(a) 2   5 193     200
Tecnico(a) 14 11 11 7 24 12 79
Engenheiro(a)  6 11   7 3 46 73
Func. Publico      6 39   4 49
Farmaceutico(a)     1 44     45
Solicitador      45       45
Médico(a)  1     36     37
Arquitecto(a) 16 2       4 22
Educador(a)    1   3 13 1 18
Psicologo(a) 1     12 5   18
Assistente Social      1 12     13
Administrativo(a)   2 4 6     12
Aj. Acção Directa        12     12
Arqueólogo(a)  9 3         12
Investigador (a)       9 3   12
GNR   111 23 11 3 5 153
PSP   4 28       32
Policia Judiciária      13       13
Guarda Florestal    8         8
Outras profissões 24 25 26 42 3 8 128

NR 43 49 56 715 26 16 905

Total  217 349 1087 5178 791 192 7814

Curso de Cooperação Judiciária 2008
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NUT III / Regiões

Beira Interior Norte 114 214 401 319 1931 145 3124 68,8
Guarda (concelho) 106 107 283 276 1697 131 2600 57,3
Beira Interior Sul 1 14 7 71 18 1 112 2,5
Baixo Mondego 3 10 26 32 43 1 115 2,5
Baixo Vouga   22 4 37 3 66 1,5
Cova da Beira 3 17 54 32 103 1 210 4,6
Dão Lafões 2 8 28 27 49 3 118 2,6
Pinhal Interior Norte 1 9 32 6 39 3 90 2,0
Pinhal Interior Sul  2  1 3  6 0,1
Pinhal Litoral 1 2 14 13 26  56 1,2
Serra da Estrela 1 23 52 12 120 5 222 4,9

Centro 126 299 636 517 2369 162 4119 90,7
Norte 3 15 68 17 228 9 330 7,3
Lisboa 5 3 17 10 15 2 52 1,1
Alentejo   10  5 1 16 0,4
Algarve  2     2 0,0
Madeira e Açores 6  9  6  21 0,5
  140 319 740 544 2623 174 4540 100,0

NR  77 30 51 543 2555 18 3274  

Total 217 349 791 1087 5178 192 7814  

Total
3. Escola: 

Problemas 
e Desafios

2. Territórios 
e Culturas 

Ibéricas 

1. Curso de 
Verão

6. 
Engenharia 

5. Saúde 
Sem 

Fronteiras 

4. O Direito 
e Coopera-
ção Ibérica

%

Participantes em actividades do CEI, segundo a área de residência

76%

3%

90,7%

7,3%

3%

3%

2%

1%
2%

5%

5%

 BIN        BIS        BM        BV        CB        DL       

 PIN        PIS        PL        SE

 Centro        Norte        Lisboa        Alentejo       

 Algarve        Madeira e Açores 

Participantes em actividades do CEI, segundo a área de residência

0%

Curso de Verão 2009  

1,1%
0,4%

0,0%
0,5%
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Participantes em actividades do CEI, segundo o concelho
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Origem dos participantes
nas iniciativas “Territórios 
e Culturas Ibéricas”

Origem dos participantes
nas Conferências “Saúde 
sem Fronteiras”

Origem dos participantes
nas Conferências “Escola: 
Problemas e Desafios”
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Anos

- 25  2 3 4   4

25-34 8 18 22 2 1 25

35-45 6 9 11 4  15

45-60 8 6 12 1 1 14

+ 65 2 2 2 1  3

NR   3   6 6

Total  26 41       67

Masculino Portuguesa EspanholaFeminino Outra Total

Idade, Género e Nacionalidade

Ensino Básico
Ensino Secundário

Bacharelato
Licenciatura

Mestrado
Doutoramento

Outro

Nível de escolaridade que completou

I
0

I
6

I
12

I
18

I
24

I
30

Assinale o grupo profissional em que se insere a sua profissão:

I
0

I
12

I
6

I
18

I
24

I
30

I
36

Quadro Superior / Admin. Pública
Especialista / Profis. Intelect. e Cient.

Técnico ou Profis. Intermédio
Pessoal Administr. / Similares

Serviços e Vendedores
Agricultor

Operário / Artífice
Operador de máquinas

Trabalhadores não qualificados
Militar

O CEI e o seu público: perfil e avaliação1

(1)  Os resultados que se apresentam correspondem aos resultados dum inquérito on line realizado entre a comunidade CEI a que responderam 

67 pessoas.
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Exerce uma actividade profissional
Está desempregado/a

Está reformado/a
Está à procura do 1º emprego

É estudante
É doméstico/a
Outra situação

Indique a sua ocupação:

I
0

I
11

I
22

I
33

I
44

I
55

Patrão (empresa c/ < 10 empregad.
Patrão (empresa c/ >= 10 empregad.

Trabalhador por conta própria
Assalariado

Outra situação

Assinale a sua situação profissional:

I
0

I
8

I
16

I
24

I
32

I
40

Membro de Commissão Científica
Colaborador das iniciativas do CEI

Bolseiro de investigação
Participante nas iniciativas

Autor textos / artigos public. p/ CEI
Outra

Ao longo destes 10 anos que relação(ões) tem mantido com o CEI

I
0

I
20

I
10

I
30

I
40

I
50

I
60

Jornais e Revistas
Internet

Escola / Universidade
Rádio

Folhetos / Cartazes
Familiares / Amigos

Outra

Como toma conhecimento, habitualmente, das actividades realizadas pelo CEI

I
0

I
20

I
10

I
30

I
40

I
50

Seminários
Conferências

Cursos de Formação
Investigação (bolsas)

Publicações
Exposições
Concursos

Outra

Tipo de iniciativa em que participou

I
0

I
24

I
16

I
8

I
32

I
40

I
48
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Muito mau — 1
2
3
4

Muito Bom — 5

Seminários

I
0

I
3

I
6

I
9

I
12

I
15

Muito mau — 1
2
3
4

Muito Bom — 5

Conferências

I
0

I
4

I
8

I
12

I
16

I
20

Muito mau — 1
2
3
4

Muito Bom — 5

Cursos de formação

I
0

I
5

I
10

I
15

I
20

I
25

Muito mau — 1
2
3
4

Muito Bom — 5

Investigação (bolsas)

I
0

I
2

I
4

I
6

I
8

Seminários   1 1 15 15 35

Conferências    5 18 20 24

Cursos de formação   2   10 25 30

Investigação (bolsas) 1   1 7 8 50

Publicações      8 13 46

Exposições     1 2 3 61

Concursos       1 2 64

Outra         3 64

Total 1 3 8 61 89 374 

1 - Muito 
mau 3 42 5 - Muito 

Bom NR

Avaliação global das iniciativas em que participou
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Muito mau — 1
2
3
4

Muito Bom — 5

Publicações

I
0

I
3

I
6

I
9

I
12

I
15

Muito mau — 1
2
3
4

Muito Bom — 5

Exposições

I
0

I
1

I
2

I
3

Curso de Verão 2009
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Curso de Verão  31

Investigação  9

Saúde  4

Educação  7

Engenharia  2

Outras  6

Publicações  1

NR 5

Total 67

Respostas

Iniciativas mais relevantes em que participou

Muito mau — 1
2
3
4

Muito Bom — 5

A nível local

I
0

I
6

I
12

I
18

I
24

I
30

Muito mau — 1
2
3
4

Muito Bom — 5

A nível regional

I
0

I
5

I
10

I
15

I
20

I
25

A nível local   1 12 18 28 8

A nível regional   1 13 24 21 8

No desenvolvimento da cooperação entre os espaços

fronteiriços de Portugal e Espanha     7 24 31 5

Na promoção dos territórios de interior 1 1 9 21 28 7

Na dinamização da cooperação com outras instituições 2   11 27 21 6

Os temas das iniciativas   1 8 26 24 8

Os conhecimentos transmitidos     8  28 25 6

A qualidade das informações disponibilizadas     9 28 24 6

Total 3 4 77 196 202 54

1 – Nenhuma
Importância 3 42 5 – Máxima 

importância NR

Avaliação do papel desempenhado pelo CEI
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Muito mau — 1
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“O CEI é um projecto estratégico no campo da Cultura e do Saber, por ser o 
exemplo da nossa visão de futuro para a cidade da Guarda e para a região 
transfronteiriça: um espaço de confluência e uma centralidade ibérica, alicer-
çada no Conhecimento, na Inovação e na Cooperação. Existe uma ideia falsa 
de interioridade. Só somos interior depois de Portugal se ter definido pelo 
mar. Mas, afinal, o mar que esta Cidade não recebeu permanece, de outro 
modo, há oito séculos diante de nós. Agora que já não se vigia, não se conquis-
ta, nem é motivo de batalhas, o que está para além dessa imaginária linha é o 
mesmo que existe do lado de cá: um espaço comum de oportunidades. Esta é 
a Cidade que está mais vocacionada que nenhuma outra para se assumir como 
plataforma de entendimento e cooperação.

Joaquim Valente — Presidente da Câmara Municipal da Guarda (2008)

“Inaugurar las actividades del centro cultural como este Centro de Estudios 
Ibéricos, siempre es emprender un camino entre la esperanza y la utopía. La 
primera supone que será posible realizar. La segunda inquieta, porque corres-
ponde a lo que se quisiera llevar a cabo. “

Jorge Urrutia — Director do Instituto Cervantes (2001)
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“Pienso que es bueno recordarle al terminar mis palabras, en que auguro un 
futuro importante para este Centro y su esfuerzo en él por conocer mejor el 
pasado común y las culturas de los dos y también el esfuerzo por superar ese 
pasado e ir creando realmente un futuro nuevo.” 

Claudio Guillén — Membro da Real Academia Espanhola (2003)

“É esse o caminho continuado por este Centro de Estudos Ibéricos da Guarda: 
um lugar de encontro, de reflexão, de estudo e divulgação dos nossos proble-
mas e das nossas ambições partilhadas. Foram poucas as vezes em que conver-
giram tantos factores positivos para alcançar tal fim.” 

Agustín Remesal, Prémio Eduardo Lourenço (2006)

“Além de uma instituição de tipo cultural, este Centro é uma instituição es-
pecial de um tipo novo. Hoje pólo modesto, mas já importante, e espero que 
no futuro cumpra a sua missão: cultivar os laços que nos ligam historicamente 
à nossa vizinha Espanha e particularmente àquela que nos está mesmo em 
frente e com a qual nós coexistimos ao longo dos séculos. Isto é realmente 
qualquer coisa mais gratificante além do que eu podia imaginar.” 

Eduardo Lourenço — Director Honorífico do CEI (2008) 

“A ideia luminosa de Eduardo Lourenço, nas comemorações dos 800 anos da 
Guarda, ao desafiar a criação do Centro de Estudos Ibéricos, hoje realidade 
cultural consolidada, é dos acontecimentos decisivos numa cooperação verda-
deiramente ibérica, sustentada pela qualidade das iniciativas e pelo suporte 
científico das instituições académicas envolvidas, designadamente as Universi-
dades de Coimbra e de Salamanca.” 

Fernando Paulouro Neves  — Director do Jornal do Fundão (2005)
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7.
Plataforma para o conhecimento: 
temas e territórios de cooperação

– Territórios e Culturas Ibéricas

Coordenação Científica

 Valentín Cabero Diéguez (USAL)
 Lúcio José Sobral da Cunha (UC)

 Pedro Hespanha (UC)
 José Manuel Pureza (UC)

 Ángel Infestas Gil (USAL)
 Maria Helena da Cruz Coelho (UC)
 Jaime Alberto Couto Ferreira (UC)

 Rui Jacinto (UC)
 António Pedro Pita (UC)
 Ángel Marcos de Dios (USAL)
 Maria Manuela Tavares Ribeiro (UC)

 Claudino Ferreira (UC)

Temas

2004 Territórios e Culturas Ibéricas 

2006 Territórios e Culturas Ibéricas 

2007 Sociedades de Fronteira: Território, identidade, mobilidade

2009 Territórios e Culturas Ibéricas 

 I Jornadas Preservação de Recursos Hídricos e Florestais – uma abordagem transfron-
teiriça

2010 II Jornadas Transfronteiriças Biodiversidade e Recursos Florestais
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Curso de Verão

O Curso de Verão foi a primeira iniciativa regular do Centro de Estudos Ibéricos e 
tornou-se num ponto de encontro anual de investigadores, docentes e alunos de Portugal e de 
Espanha. Conhecer melhor as culturas ibéricas, reforçar a identidade raiana e estudar novas 
relações entre os dois países têm sido os objectivos centrais destes cursos.

Além dos conteúdos privilegiados nos Cursos de Verão merecem uma referência parti-
cular as Rotas Ibéricas. Realizadas sob o lema andar, ver e conhecer, os trabalhos de campo 
realizados neste âmbito possibilitaram itinerários interpretativos e novas leituras individuais 
das paisagens físicas e humanas do interior raiano, permitindo contactar alguns dos principais 
actores locais e regionais. Deste modo, trilharam-se diferentes Rotas (Contrabando, Aldeias 
Históricas, Castelos, Transumância, Parques Naturais, Património, etc.), visitaram-se aldeias 
(Quadrazais, Fóios, Monsanto, Linhares, Mogarráz, Miranda del Castañar, etc.) históricas 
ou com outras designações, contemplaram-se paisagens, castelos (Alfaiates, Castelo Rodrigo, 
Marialva, entre outros), serras (Marofa, Gardunha, Malcata, Estrela, Francia, Béjar, Lapa), 
vales de alguns rios (Côa, Zêzere, Mondego, Douro, Águeda, Tormes) e (re)interpretaram-se 
percursos urbanos (Castelo Branco, Covilhã, Salamanca).

Ir ao encontro das memórias da raia foi visitar as aldeias da emigração, percorrer os 
caminhos do Sul, regressar ao tempo das catedrais e do fraterno abraço entre a Guarda e 
Idanha-a-Velha, a das longínquas origens perdida nas terras da Egitânia. Colocar estes lugares 
no mapa é, também, lutar contra a exclusão e o esquecimento, homenagear o labor de anda-
rilhos de outros tempos, de Jaime Cortesão a Orlando Ribeiro, de Hipólito Raposo a Jaime 
Lopes Dias, de Raul Proença e Sant`Ana Dionísio a Miguel Torga e José Saramago, actualizar 
as viagens que fizeram pelos meandros da raia, a partir das quais plasmaram a excelência dos 
lugares e destinos raianos em guias de qualidade que permanecem actuais.

Territórios e Culturas Ibéricas 2009
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Rotas Ibéricas: Percursos dos Cursos de Verão

2001 “O Espírito da Guarda: Sociedades e Culturas de Fronteira”

1 — Guarda: Um itinerário na cidade e no tempo 

Percurso pela História e pelas memórias da Cidade da Guarda: centro histórico, mura-
lhas, judiaria, Catedral, igrejas e solares.

2 — Itinerários de Fronteira: Fortalezas da Raia

Guarda; Centum Cellas [Restos dos Romanos; Património arqueológico]; Belmonte 
[Perspectiva sobre a Serra, Castelo, Álvares Cabral, Judiaria]; Sortelha [Aldeia His-
tórica, Recuperação do património]; Sabugal [Fortaleza raiana medieval, Reserva da 
Malcata, Ribacôa]; Caminho da Raia [História da Raia, Alcañices (1297), Alfaiates, 
Contrabando]; Aldea del Obispo [Fuerte de la Concepción, Fortificação Militar Mo-
derna (sec. XVII-XVIII), abandono do Património]; San Fellices de los Gallegos [Repo-
voamento medieval, Vila histórica, Recuperação cultural]; Almeida [Fortificação e vila 
amuralhada, Turismo cultural]; Guarda.

2002  “Conservação e ordenamento das paisagens da montanha ibérica: a Serra 
da Estrela em tempo de mudança”

3 — Neve, água e paisagens: A Serra e as suas morfologias

Guarda; Vale de Estrela; Valhelhas [A Serra e o seu enquadramento: as paisagens]; 
Manteigas [A água, a neve, a morfologia da montanha; Pista de ski: turismo e lazer na 
Serra; visita à Fábrica das Águas; Visita à Estância Termal de Manteigas]; Vale Glaciar 
do Zêzere – Covão d`Ametade; Belmonte e a Cova da Beira [O Zêzere e a água, símbo-
los de fertilidade; visita ao Eco-museu de Belmonte; Centum Cellas e a exploração de 
estanho]; O Vale e a Estrela [subida para a Guarda]. 

4 — Lã, terra e trabalho: A Serra e as suas margens

Guarda; Maçainhas - Trinta [Visita às fábricas da indústria têxtil]; Fernão Joanes [Uma 
aldeia de montanha]; Celorico [Visita ao Solar do Queijo]; Linhares [Visita à Aldeia 
Histórica de Portugal]; Guarda.

2003  Património e Cultura

5 —  Aldeias esquecidas e reencontradas

Guarda; Freixedas; Pinhel; Serra da Marofa; Figueira de Castelo Rodrigo [Casa da 
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Cultura; Convento da Sta. Maria de Aguiar; Castelo Rodrigo [Adega Cooperativa de 
Figueira de Castelo Rodrigo: Prova de Vinhos]; Figueira de Castelo Rodrigo; Mata de 
Lobos; Escalhão; Miradouro da Sapinha; Barca d`Alva; Almeida; Guarda.

6 —  Reabilitação urbana: Visita a Cidade Rodrigo

Guarda; Ciudad Rodrigo; Guarda.

2004  Cooperação Ibérica: novas fronteiras, novos intercâmbios

7 — Memórias raianas: Nas Rotas do Contrabando

Guarda; Sabugal; Alfaiates; Quadrazais; Fóios; Navas Frias; Fuentes de Oñoro; Vilar 
Formoso; Almeida; Guarda.

8 — Caminhos do Sul: Na Rota da Transumância

Guarda; Fundão (Cova da Beira); Serra da Gardunha (Portela); Alpedrinha; Castelo 
Novo; Idanha-a-Velha/Monsanto/Penha Garcia; Idanha-a-Nova (Centro Cultural Raia-
no); Penamacor; Guarda.

2005  Património Natural e desenvolvimento dos espaços marginais

9 — Douro, Património da Humanidade

Guarda; Marialva [Aldeia Histórica]; Barragem do Pocinho; Vale da Vilariça; Torre de 
Moncorvo; Lagoaça; Freixo de Espada à Cinta; Penedo Durão; Barragem de Saucelhe; 
La Fregeneda; Lumbrales; San Felices de los Gallegos; Guarda.

10— Paisagens de Aquilino e das Terras do Demo: património natural e o desenvol-
vimento

Guarda; Fornos de Algodres [A Beira Alta e a diversidade paisagística]; Vila Nova de 
Paiva [Estratégias locais para o desenvolvimento sustentável; Arbutus do Demo]; Sou-
tosa – Senhora da Lapa [Na rota dos escritores (Aquilino Ribeiro) e da religiosidade 
popular]; Trancoso [Aldeia Histórica]; Guarda.

2006  “Cultura, Cooperação e Desenvolvimento”

11— Património milenar: Parque Arqueológico de Foz Côa

Guarda; Centro de Recepção da Muxagata (Vila Nova de Foz Côa) [Parque Arque-
ológico, Cooperação e Desenvolvimento]; Quinta da Erva Moira [A arte rupestre e a 
arqueologia do Vale do Côa]; Museu do Sítio da Erva Moira; Visita ao Núcleo de Arte 
Rupestre da Penascosa; Guarda.
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12— Ciudad Rodrigo e “Las Edades del Hombre”

Guarda; Ciudad Rodrigo (Sala de Cultura) [Apresentação da exposição “Las Edades 
del Hombre]; Visita ao Centro de Interpretación de las Rutas de Frontera; [Património 
e Turismo]; Visita à Exposição «Las Edades del Hombre», Catedral de Ciudad Rodrigo; 
Guarda.

2007  “Cidade e Território - Urbanização, ordenamento, coesão”

13— Requalificação Urbana: Programas Polis de Castelo Branco e da Covilhã

Guarda; Biblioteca Municipal de Castelo Branco [Objectivos do Programa Polis em 
Castelo Branco]; Visita às intervenções Polis [Projectos de requalificação e reabilita-
ção urbana]; Museu Cargaleiro [Reabilitação e Cultura]; Jardins do Paço; Biblioteca 
Municipal da Covilhã [Objectivos do Programa Polis na Covilhã]; Visita às interven-
ções Polis [Projectos de requalificação urbana e reabilitação paisagística e ambiental]; 
Guarda.

14— Requalificação Urbana: Programa de Reabilitação de Salamanca

Guarda; Salamanca [Evolução urbanística da cidade]; Visita ao Centro Histórico de 
Salamanca [Recuperação patrimonial e Turismo]; Jardins e espaços verdes; Edifícios 
da Plaza de Anaya; Catedral de Salamanca; Visita à Biblioteca Antiga da Universidade 
[História de Salamanca em mapas]; Plaza Mayor; Guarda.

2008  “Desenvolvimento sustentável nos territórios de fronteira: estratégias e 
perspectivas”

15— Béjar e a Serra de França

Guarda; Béjar [Gestão Ambiental Municipal]. Exposição e Lançamento do Catálogo 
“Transversalidades”; Miranda del Castañar [A “Reserva da Biosfera: Sierra de Francia 
– Béjar”]; Visita a “El Navazo” [Reconversão industrial], Percurso pela “Ruta de las 
Fábricas” [Arqueologia Industrial e Turismo].

16— Sabugal e a Serra da Malcata

Béjar – Visita a aldeias de montanha; Las Batuecas;  A raia portuguesa: a aldeia de 
Fóios (Centro Cultural); [A Raia e o Contrabando]; Serra da Malcata; Visita à Colónia 
Agrícola de Martim Rei [Experiências de povoamento e (re)organização do território 
agrícola]; Barragem do Sabugal; Castelo do Sabugal; Guarda



79

III.CEI: conhecimento, cultura, cooperação

Curso de Verão 2009   

Curso de Verão 2009   
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2009  “O património dos espaços fronteiriços: experiências e boas práticas da 
sua revitalização”

17— Rotas Culturais: paisagens, identidade e desenvolvimento rural

Guarda; Serra da Penha de França [Paisagem e desenvolvimento]; Penha de França [Pa-
trimónio religioso e envolvente natural]; Mogarráz [Aldeia típica]; Guarda.

18— A fronteira e as suas fortificações: Aldeias Históricas e requalificação urbana

Guarda; Jarmelo [Castro e escavações arqueológicas]; Almeida [Aldeia Histórica de 
Portugal]; Castelo Rodrigo [Património e projectos de desenvolvimento turístico]; Fuer-
te de la Concepción (Aldea del Obispo) [Centro de Interpretação do Fuerte de la Con-
cepción]; Guarda.

19— O património natural e construído dos espaços de montanha

Guarda; Visita ao Centro de Interpretação da Serra da Estrela (Seia); Percurso pelo Par-
que Natural da Serra da Estrela [Paisagem e Património Natural] Aldeias de Montanha; 
Linhares da Beira [Aldeia Histórica de Portugal]; Guarda.

2010  “Patrimónios e territórios culturais – Recursos, estratégias e práticas”

20— Territórios Culturais Fronteiriços: Almeida e Ciudad Rodrigo

Guarda; Almeida [Centro Histórico]; Visita ao Museu Histórico – Militar; Visita ao 
Centro de Estudos de Arquitectura Militar; Ciudad Rodrigo [Ayuntamiento], Visita ao 
Centro Histórico de Ciudad Rodrigo; Palácio de los Águila [Eventos culturais e reabili-
tação urbana]; Visita à Exposição “La Ciudad frente a Napoleón, Bicentenario del sitio 
de Ciudad Rodrigo de 1810”; Guarda.

21— Territórios Culturais Fronteiriços: Belmonte e Sortelha

Guarda; Belmonte [Museus, Centros de Interpretação e memória local]: Museu das Des-
cobertas, Museu Judaico e Museu do Azeite]; Visita ao Castelo de Belmonte e Panteão 
dos Cabrais; Caria; Sortelha [Aldeias Históricas de Portugal: Património, desenvolvi-
mento local e turismo]; Visita ao Museu do Sabugal e Castelo [Património Histórico e 
Património Imaterial: a Capeia Raiana ]; Guarda.
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Curso de Verão 2003
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Paisagens e Culturas das Montanhas e Serras Ibéricas

Os professores e alunos participantes no Curso de Verão “Conservação e ordenamento 
das paisagens da montanha ibérica: a Serra da Estrela em tempo de mudança” consideraram 
declarar publicamente a necessidade de se defenderem as paisagens e as culturas das Monta-
nhas e das Serras Ibéricas.

As Montanhas e Serras Ibéricas portadoras de forte identidade e de uma rica diversi-
dade de condições naturais e humanas, que lhes conferem um valor excepcional quanto à 
manutenção de recursos renováveis como água e vegetação, constituem ecossistemas repre-
sentativos da encruzilhada física e cultural da Península Ibérica, entre o Mediterrâneo e o 
Atlântico.

A austeridade, a fragilidade, a beleza e a magia das suas paisagens a par da ancestralidade 
dos seus géneros de vida, conferem a estes espaços um significado singular que não podemos 
esquecer nem destruir. Tal como elas nos entregam os seus recursos e as suas gentes nos acolhem 
dum modo tão fraterno, devemos ter a mesma generosidade para com as montanhas. 

A utilização dos recursos pelos habitantes serranos (desde a água, a madeira, os pastos, 
os rebanhos, os caminhos da transumância, os habitats originais...) são modelos de equilíbrio 
e de uma relação saudável e sustentada entre o Homem e a Natureza que não devemos romper 
nem delapidar. 

Num momento de incerteza sobre o seu futuro, enfrentando difíceis problemas, importa 
criar condições e oportunidades que permitam que estes espaços mantenham o seu equilíbrio 
e os cidadãos se integrem plenamente nos desafios colectivos do futuro.

Quando se renovam as políticas europeias para estas áreas e decorre o Ano Interna-
cional da Montanha (2002), o Centro de Estudos Ibéricos associa-se ao espírito que anima a 
“Euromontana” em defesa da diversidade cultural, pugnando por uma solidariedade activa 
para com estes territórios, tantas vezes esquecidos. Porque vale a pena continuar a sonhar 
com Montanhas vivas e com paisagens culturais carregadas de dignidade, consideramos que 
se devem conjugar esforços humanos, financeiros e políticos que permitam enfrentar os se-
guintes desafios:

– A preservação do património natural e cultural das áreas de montanha;
– A integração harmoniosa das regiões de montanhas com a sua envolvente, sem pôr 

em perigo os seus recursos e paisagens;
– O estancar do êxodo e do despovoamento garantindo e mantendo serviços facilmen-

te acessíveis;
– A adaptação das suas economias, particularmente as agrícolas, pecuárias e florestais, 

à diversificação, à inovação e à qualidade. 

Centro de Estudos Ibéricos, Guarda, 26 de Julho de 2002
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Património, um recurso a valorizar

Os professores e alunos do Curso de Verão “Património e Cultura” consideraram 
oportuno declarar publicamente a necessidade da defesa do Património natural e cultural, 
integrado por bens imateriais e materiais de interesse artístico, histórico, paleontológico, ar-
queológico, etnográfico, científico ou técnico, bem como também, o património documental 
e bibliográfico, as estações e sítios arqueológicos e os locais naturais, jardins e parques que 
tenham valor artístico, histórico ou antropológico. Entendem também que fazem parte deste 
património alguns bosques, soutos e paisagens florestais, estreitamente relacionados com as 
fainas e lazeres quotidianos dos nossos povos e do seu meio ambiente.

O Centro de Estudos Ibéricos está empenhado na conservação, recuperação e valoriza-
ção do Património cultural e natural peninsular, e de uma maneira especial , no património 
existente no espaço raiano entre a Guarda e Ciudad Rodrigo, e afirma que as suas múltiplas 
componentes encerram capacidades económicas desconhecidas e contribuem decisivamente 
para o desenvolvimento do turismo, para a educação cívica e para a criação de actividades 
artísticas e culturais.

A preservação e reabilitação do Património geram uma imagem muito atractiva dos 
lugares e do seu enquadramento, actuando como elementos de dinamização. Por isso, apoia-
mos os esforços realizados a favor das Aldeias Históricas, dos centros urbanos, dos mosteiros 
abandonados e do património religioso, do património documental e da vida cultural activa 
dos nossos museus. Entendemos também que potenciar a sua utilização com funções inova-
doras, e nunca agressivas, contribuirá para que o património reabilitado não seja votado ao 
abandono.

O Curso sobre “Património e Cultura” valorizou, durante os trabalhos de campo reali-
zados nas margens raianas da confluência “Douro – Águeda e Ciudad Rodrigo”, as vantagens 
sociais de uma boa conservação e recuperação funcional do património construído e etnoló-
gico a partir de acções inteligentes e boas práticas de intervenção.

Nesse sentido, o Centro de Estudos Ibéricos chama a atenção para o abandono raiano, 
em especial o vinculado à ferrovia transfronteiriça “La Fuente de San Esteban – La Fregeneda 
– Barca d´Alva”, e propõe às administrações públicas peninsulares e europeias, assim como 
às associações cívicas e culturais a declaração como “Património da Humanidade” das dife-
rentes fortalezas e baluartes que desde a desembocadura do Minho até à Foz do Guadiana 
permanecem como testemunhos da fronteira mais antiga da Europa.  

Centro de Estudos Ibéricos, Guarda, 25 de Julho de 2003
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Barca d´Alva       Saúde sem Fronteiras 2006  
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Cooperação Transfronteiriça:
Novas Fronteiras, Novas Cooperações

Nas circunstâncias actuais, quando a ampliação da União Europeia nos assinala um 
novo quadro de relações e de convergências abrindo o caminho para o reforço da união polí-
tica e social e, consequentemente, o fortalecimento da cooperação entre as regiões em geral e 
as transfronteiriças de Portugal e Espanha em particular. Depois de uma década de Mercado 
Único, de mais de quinze anos de integração na Europa e depois da experiência positiva da 
União Monetária, as regiões fronteiriças luso-espanholas permanecem afastadas da conver-
gência real e um atraso social e económico que parece impossível de superar. Não deixa de ser 
paradoxal que esta marginalização e “pobreza relativa” conviva com uma grande diversidade 
sócio-cultural e com a maior riqueza hidroeléctrica da Península, gerando benefícios que são 
totalmente invisíveis nas áreas fronteiriças. 

É certo que a iniciativa comunitária Interreg e outras políticas europeias vinculadas ao 
Feder e aos Fundos de Coesão, criadas para a superação dos obstáculos estruturais das regi-
ões fronteiriças, permitiram melhorar a permeabilidade fronteiriça e a organização territorial, 
tendo contribuído para  estimular de maneira crescente as relações sociais e económicas entre 
as regiões vizinhas. Contudo, apesar do desaparecimento das alfândegas e certos proteccio-
nismos vigilantes, mantêm obstáculos  culturais e impermeabilidades materiais e imateriais 
que obscurecem o futuro. Algumas frustrações acumuladas contribuem para que as regiões 
fronteiriças se encontrem confrontadas em persistentes processos migratórios e de despovo-
amento e com a ausência de uma sensibilidade social que acarretaram graves custos sociais e 
ambientais, ameaçando converter a franja fronteiriça num espaço vazio.

As assimetrias derivadas de uma desigual convergência das regiões fronteiriças portu-
guesas e espanholas, com consequências evidentes na recepção diferenciada de fundos eu-
ropeus no futuro, anunciam-nos como novos desafios para a cooperação transfronteiriça e 
exigem-nos desenvolver acordos e planos de cooperação que ultrapassem as conjunturas mar-
cadas pelas convocatórias actuais dos Programas Operativos apoiados pela União Europeia. 
Por tudo isto, consideramos oportuno no contexto do Curso de Verão “Novas Fronteiras, 
Novos Intercâmbios”, realizado na Guarda, de 19 a 23 de Julho de 2004, tecer algumas 
considerações que permitam aprofundar a cooperação entre os territórios dos dois lados da 
fronteira:

1 —  A cooperação efectiva e permanente exige a elaboração de uma estratégia que contem-
ple o âmbito fronteiriço luso-espanhol desde a tripla dimensão da coesão multiregio-
nal, social e económica, da competitividade dos seus territórios e da integração do seu 
património natural e cultural, seguindo as recomendações do Esquema de Desenvol-
vimento do Espaço Comunitário (EDEC) e do Convénio Europeu da Paisagem. Para 
tal, as escalas de cooperação devem contemplar o âmbito regional, comarcal e local, 
estabelecendo-se verdadeiras redes e tecidos relacionais.
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2 –  A superação de alguns obstáculos intangíveis e materiais deve apoiar-se num fortaleci-
mento da cooperação cultural, técnica e científica entre os diferentes responsáveis, cien-
tes das potencialidades que encerram tais conhecimentos e intercâmbios para fortalecer 
e levar a bom termo as acções em território raiano.

3 –  Considera-se oportuno que se promovam acções a favor de algumas paisagens cultu-
rais das áreas fronteiriças como Património da Humanidade (Douro Internacional) e a 
figura de “aldeia europeia”, proposta recentemente para Rionor de Portugal/Rionor de 
Castilla na fronteira Transmontana / Zamorana, bem como outras paisagens e símbolos 
históricos e geográficos da Raia Central, de que são exemplo as Aldeias Históricas de 
Portugal, a Serra da Estrela e a Serra da Malcata. 

4 –  A construção de um futuro melhor para os territórios periféricos encontra uma oportu-
nidade estratégica nas novas tecnologias e nas potencialidades derivadas da sociedade 
da informação. O Acordo de Lisboa de 2000 a favor das novas tecnologias como meio 
de formação e de desenvolvimento deve prosseguir em todas as suas virtualidades ino-
vadoras e de cooperação no espaço fronteiriço.

5 –  É imperativo que se promovam planos específicos para corrigir o déficit e as desigual-
dades de que padecem as regiões fronteiriças especialmente as  regiões limítrofes portu-
guesas de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Beira Interior, como o Plano Especial para 
o Oeste que o Governo Espanhol está a implementar. O Centro de Estudos Ibéricos irá 
empenhar-se na implementação destes projectos, imprescindíveis para o desenvolvimen-
to sustentado destas regiões fronteiriças.

Centro de Estudos Ibéricos, Guarda, 23 de Julho de 2004

Curso de Verão 2006
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Património Natural e o Desenvolvimento dos Espaços Marginais 

Os professores e alunos do Curso de Verão “Património natural e desenvolvimento dos 
espaços marginais” consideraram oportuno declarar publicamente a importância e necessidade 
da defesa do património natural e cultural, enquanto elemento fundamental para o desenvolvi-
mento sustentado desta região transfronteiriça, valorizando a interacção entre as componentes 
ambientais, naturais e humanas como forma de promover a qualidade de vida das populações.

É sabido que esta região fronteiriça tem enfrentado problemas estruturais e sérios obstá-
culos para o desenvolvimento, fruto do efeito persistente da história e da geografia, remeten-
do os seus territórios para uma progressiva marginalização e as suas gentes para a diáspora.

A valorização do Património natural peninsular e das suas múltiplas componentes encer-
ram potencialidades económicas e contribuem decisivamente para o desenvolvimento do turis-
mo, para a educação ambiental e cívica e para a criação de actividades artísticas e culturais.

O conjunto valioso e diversificado do património natural verifica-se na tendência crescen-
te no número de visitantes, atraídos não só pelas potencialidades paisagísticas (bosques, soutos 
e paisagens florestais, estreitamente relacionados com as fainas e lazeres quotidianos dos povos 
e do seu meio ambiente),como ainda pela riqueza do património histórico e cultural.

A melhoria da oferta turística, quando devidamente enquadrada e controlada pode con-
tribuir para a melhoria das condições económicas e sociais das populações residentes, como 
consequência da dinamização da economia local. 

Paralelamente, a promoção do recreio e lazer de forma compatível com a preservação 
do valores naturais e culturais, constitui sem dúvida, um importante factor de demonstração 
de um modelo de desenvolvimento sustentável.

Entende-se pois que é fundamental a manutenção das actividades tradicionais e a me-
lhoria das condições de vida das populações como forma de preservar e dinamizar o desenvol-
vimento dos espaços que fruto da desertificação têm vindo a ser marginalizados. 

Para atingir tais objectivos de desenvolvimento, apontam-se como acções importantes 
a desenvolver:

 —  a criação de infra-estruturas colectivas de suporte às actividades tradicionais;

 —  a requalificação de aglomerados rurais e a recuperação e melhoria de caminhos e acessos;

 —  a promoção de acções de certificação e divulgação de produtos regionais;

 —  a reabilitação de património histórico e cultural que potencie o desenvolvimento de 
actividades económicas ligadas a um turismo de qualidade;

 —  a promoção de acções de requalificação e sensibilização ambiental, nomeadamente no 
que respeita aos recursos hídricos.

Centro de Estudos Ibéricos, Guarda, 8 de Julho de 2005
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– O Direito e a Cooperação Ibérica

Coordenação Científica

2003-2007: António Avelãs Nunes (UC) e Jesús Carrera Hernández (USAL)

2008: António Avelãs Nunes, Pedro Caeiro (UC) e Jesús Carrera Hernández (USAL)

2009: António Avelãs Nunes, João Paulo Remédio (UC) e José Ramón Garcia Vicente 
(USAL)

Temas

2003 O Espaço de liberdade, segurança e justiça na União Europeia – aproximação geral
Responsabilidade Civil
Cooperação Judicial
Direito de Trabalho e Segurança Social
Direito das Empresas
Direito dos Contratos

2004 Cobrança de Dívidas Transfronteiriças
Direito do Urbanismo e do Meio Ambiente
Responsabilidade Médica
Medidas Especiais do Direito Processual Penal
Propriedade Horizontal e Regulamentação dos Condomínios
Acidentes de Trabalho: Incapacidades, Reparação em Dinheiro e em Espécie, Segu-
ros
O Tratado Constitucional Europeu e o novo sistema de actos jurídicos da União Eu-
ropeia

2005 Direito e Comunicação
Ordenamento, Urbanismo e Ambiente

2006 Direito Biomédico
O novo regime de arrendamento urbano 
A Indemnização em acidentes de Viação

2007 Direito dos Menores: Protecção, Adopção e Família
Direito Societário: Desformalização e Consequências
Direito Penal e Processual Penal: Novas Orientações

2008 Curso de Cooperação Judiciária

2009 Curso de Cooperação Judicial Civil
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“Há um evidente aprofundamento político do projecto europeu, que leva à concepção 
da cooperação judiciária como uma parcela de uma cooperação mais ampla nos domínios 
da justiça e dos assuntos internos. Mas a cooperação ainda se faz em moldes predominante-
mente tradicionais, como procedimento bilateral: o seu melhoramento destina-se a que cada 
Estado possa prosseguir, mas adequadamente, a sua própria política criminal.”

Pedro Caeiro [2004] – Iberografias nº 2 - O Direito e a Cooperação Ibérica, Campo 
das Letras / CEI, Guarda, pp.73

“La normativa portuguesa y española es exactamente igual en este tema de los contra-
tos de distribución.” 

Miguel de Lis Garcia [2004] – Iberografias nº 2 - O Direito e a Cooperação Ibérica, 
Campo das Letras / CEI, Guarda, pp. 165

“Hablar de la cobranza de deudas transfronterizas obliga, en primer lugar, a analizar 
brevemente las condiciones políticas, sociales y económicas que desde el final de la segunda 
guerra mundial han servido para impulsar de manera progresiva y constante el comercio 
transnacional a niveles regionales (supranacionales) e internacionales (mundiales).” 

Fernando Carbajo Cascón [2006] – Iberografias nº 7 - O Direito e a Cooperação 
Ibérica II, Campo das Letras / CEI, Guarda, pp. 11

“...se legalmente é admissível – e até desejável – uma gestão internacional de resíduos 
nas zonas de fronteira (com transferência de resíduos para instalações de gestão, e espe-
cialmente de valorização, localizadas no território de outro Estado-membro), não devemos 
surpreender-nos com as reacções adversas das populações locais.”

Alexandra Aragão [2006] – Iberografias nº 7 - O Direito e a Cooperação Ibérica II, 
Campo das Letras / CEI, Guarda, pp. 311

Curso de Cooperação Judiciária 2008Direito e Cooperação Ibérica 2007
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– Saúde sem Fronteiras

Coordenação Científica

Manuel Santos Rosa (UC) e José Ignacio Paz Bouza (USAL)

Temas

2004 Cultura, Saúde e Doença
Envelhecimento e Gerontologia
Sinistralidade
Sexualidade
Desafios Biológicos: HIV/SIDA
Formação: Que Modelos?
Ética e Genética

2005 Qualidade na Saúde: Terra, Água e Ar
Novos desafios da Farmacologia e da Enfermagem
Gestão da Saúde e da Doença

2006 Gripe e Doenças Emergentes
Radiações Electromagnéticas e Doença
Alimentação e Nutrição: das sopas aos antidoxidantes
Envelhecimento: a eterna realidade
Respirar para Viver. Respirar para Morrer
Stress, Exercício Físico e Vida – do Bom ao Mau Stress
Infantários, infecção e imunidade
Antes Prevenir que Curar
Envelhecimento: A eterna realidade

2007 Vida e Doença: as faces genética e adaptativa
Saúde e Qualidade de Vida
Cirurgia no século XXI
Alimentação nas crianças e adolescentes: Obesidade, Bulimia e Anorexia
Doenças Cardiovasculares: prevenção, atitudes e terapêuticas
Medicamentos: Genéricos, Generalização e Racionalização

2008 Doenças Respiratórias
Desporto: Benefícios e Malefícios
Saúde Oral
Saúde Mental
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2009 Saber Envelhecer

2010 Obesidade / anorexia/alimentos funcionais e nutracêuticos
A dor em cuidados paliativos 
Intensivismo e Stress pós traumático
Infecção Hospitalar 
Racionalização terapêutica

“Os temas diversificados que foram abordados pelos ilustres convidados, das Univer-
sidades de Salamanca e de Coimbra, representam linhas de preocupação sem fronteiras, em 
permanente debate…” 

Manuel Santos Rosa [2006] – Iberografias nº 6 - Saúde sem Fronteiras, Campo das 
Letras / CEI, Guarda, pp. 7

“ (…) Mas as histórias de vida confrontam-nos com o cimento que une os vários seg-
mentos biográficos e as razões pelas quais, afinal, o doente tem um ponto de partida e um 
ponto de chegada.”

Manuel João R. Quartilho [2006] – Iberografias nº 6 - Saúde sem Fronteiras, Cam-
po das Letras / CEI, Guarda, pp. 15

“Mas a pobreza parece ser tão importante como a desigualdade social, não apenas 
dentro mas também entre as nações, quando se fala em saúde.” 

Manuel João R. Quartilho [2006] – Iberografias nº 6 - Saúde sem Fronteiras, Cam-
po das Letras / CEI, Guarda, pp. 27

Saúde sem Fronteiras 2008Saúde sem Fronteiras 2006
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– Escola: Problemas e Desafios 

Coordenação Científica

João Boavida (UC), José María Hernández Díaz (USAL), Carlos Reis (IPG)

Temas

2006 Políticas Educacionais

Dificuldades de ensino e aprendizagem

Da desertificação à reorganização da rede escolar

Novas tecnologias da informação e da comunicação nas práticas educativas

Crise na educação: fundamentos e desafios

2007 Formação de Professores

Métodos e Didácticas: novos desafios

Família, Sociedade e Escola: educar para a cidadania

Necessidades Educativas Especiais e Educação Inclusiva

“De facto, o conceito de crise em educação é uma ideia recorrente. Em parte porque, 
com a idade, as pessoas têm tendência a recordar o passado com saudade e a valorizá-lo mais 
do que ele merece. Esta valorização implica uma desvalorização do presente, ou seja, no caso, 
dos hábitos, das atitudes e dos níveis de aprendizagem dos jovens de hoje, quando compara-
dos com os das gerações passadas.”

João Boavida [2009] – Iberografias nº 15 - Escola: problemas e desafios, CEI, 
Guarda, pp. 129

“El fenómeno de la desertización en el medio rural en España ha obligado a ensayar 
fórmulas diversas, con diferentes grados de éxito, pero en la actualidad, lo que está claro es 
que ni el aislamiento ni la concentración en grandes centros, puede constituir la solución. El 
trabajo colectivo, coordinado, con desplazamiento de  los profesionales cualificados parece 
lo más adecuado; es decir el trabajo en red, que hoy se ve también muy favorecido por las 
nuevas tecnologías. 

Clementina García [2009] – Iberografias nº 15 - Escola: problemas e desafios, CEI, 
Guarda, pp. 73
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“Assim, aprender e ensinar com o recurso aos Sistemas Interactivos de Comunicação, 
requer novas atitudes e comportamentos por parte do professor e reveste-se de mais-valias 
para o aluno, na medida em que são colocados à sua disposição meios facilitadores de apren-
dizagens, que favorecem a compreensão, o desenvolvimento de competências na resolução de 
problemas, a interacção, a colaboração.” 

Irene Tomé [2009] – Iberografias nº 15 - Escola: problemas e desafios, CEI, Guarda, 
pp. 121

“El gran reto de los sistemas educativos será reinventarse a sí mismos en función de las 
exigencias de la sociedad global del conocimiento.” 

Juan Carlos Hernández Beltrán [2009] – Iberografias nº 15 - Escola: problemas e  
desafios, CEI, Guarda, pp. 202

Escola: problemas e desafios 2007Escola: problemas e desafios 2006
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8.
Um Património sem fronteiras: culturas 
raianas, diálogos ibéricos

– Edições

Colecção Iberografias

n.º 1 O Iberismo e a Cooperação Ibérica – Passado e futuro da Península Ibérica - Valentín 
Cabero Diéguez

n.º 2 O Direito e a Cooperação Ibérica – Actas 

n.º 3 O Outro lado da Lua – A Ibéria segundo Eduardo Lourenço – Maria Manuel Baptis-
ta (Edição e entrevista)

n.º 4 Entre Margens e Fronteiras – Para uma geografia das ausências e das identidades 
raianas – Rui Jacinto

n.º 5 Territórios e Culturas Ibéricas – Rui Jacinto e Virgílio Bento (Coord.)

n.º 6 Saúde Sem Fronteiras  - Actas

n.º 7 O Direito e a Cooperação Ibérica II - Actas

n.º 8 O Interior Raiano – Outras fronteiras, novos intercâmbios  - Rui Jacinto e Virgílio 
Bento (Coord.)

n.º 9 Um Cruzamento de Fronteiras - O discurso dos concelhos da Guarda em Cortes - 
Maria Helena da Cruz Coelho/Luís Miguel Rêpas 

n.º 10 Territórios e Culturas Ibéricas II  - Ángel Infestas, Lúcio Cunha, Maria Helena da 
Cruz Coelho e Rui Jacinto (Coord.)

n.º 11 União Europeia Fronteira e Território - Sérgio Caramelo

n.º 12 Existência e Filosofia – O ensaísmo de Eduardo Lourenço - João Tiago Pedroso de 
Lima

n.º 13 Abandono do espaço agrícola na “Beira Transmontana” - Adélia Nunes
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n.º 14 Educação: reconfiguração e limites das suas fronteiras – Ángel del Dujo, João José 
Matos Boavida e Virgílio Bento (Coord.)

n.º 15 Escola: Problemas e Desafios – Carlos Reis, João José Matos Boavida e Virgílio Ben-
to (Coord.)

n.º 16 As novas geografias dos países de língua portuguesa – paisagens, territórios, politicas 
no Brasil e em Portugal  - Lúcio Cunha, Messias Modesto dos Passos e Rui Jacinto 
(Coord.)

Revista

Iberografias 1 [2005]

Iberografias 2 [2006]

Iberografias 3 [2007]

Iberografias 4 [2008]

Iberografias 5 [2009]

Iberografias 6 [2010]

* Coordenação da edição: Rui Jacinto, Virgílio Bento e Alexandra Isidro; [2005] Rui Jacinto, 
Virgílio Bento e José Manuel Mota da Romana

Catálogos
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Fronteira, Emigração, Memória - Rui Jacinto e Virgílio Bento (Coord.)

Manifesto de uma Paixão – Dulce Helena Pires Borges (Coord. editorial)

Alembranças – Alexandra Isidro (Coord. editorial)

Transversalidades - Rui Jacinto (Coord.)

Um (E)terno olhar: Eduardo Lourenço, Vergílio Ferreira e a Guarda – Alexandra Isidro, An-
tónio José Dias de Almeida, Jaime Couto Ferreira, José Manuel Mota da Romana, Rui Jacinto 
e Virgílio Bento (Coord. editorial)

Tarrafal e a Guerra Civil de Espanha – Fátima Patriarca, Catarina Guimarães, Cristina Ribei-
ro e Inês Correia (Coord. e execução)

Espaços rurais da Beira - breve geografia das suas paisagens – Rui Jacinto

Outras publicações

Identidades Fugidias – José Manuel Mendes e Rui Jacinto (Coord.)

Tempos de Eduardo Lourenço - Fotobiografia – Maria Manuela Cruzeiro e Maria Manuel 
Baptista

A Guarda Formosa na Primeira metade do Séc. XX – Jaime Couto Ferreira (Coord.)

Lusitanos e Romanos no Nordeste da Lusitânia – Manuel Sabino Perestrelo, Maria do Céu 
Ferreira, Pedro C. Carvalho, Vítor Pereira, Alexandra Isidro e Virgílio Bento (Coord.)

Eu queria encontrar aqui ainda a terra – Teatro Municipal da Guarda (Coord.)

Leituras de Eduardo Lourenço - Um labirinto de saudades, um legado com futuro – Virgílio 
Bento (Coord.)
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– Temas raianos e ibéricos: breve e incompleta  
antologia

Ibéria

“(…) olhamos o mapa da Europa e verificamos o que é essa Península, o que nos fas-
cina, o que nos impressiona, é a sua totalidade, a sua imagem perfeita que se podia imaginar 
que fosse realmente uma ilha.” 

Eduardo Lourenço [(1):13] 

“(…) es evidente que estamos ahora en un momento de unificación y que lo estamos 
viviendo, a cierta escala humana e intelectual…” 

Claudio Guillén [(1): 20]

“Yo he escrito en algún sitio que el iberismo, tanto el iberismo en España como en Por-
tugal, tienen como objetivo las reformas internas de las sociedades; es una reacción frente a 
las limitaciones y las tendencias oligárquicas y la falta de representación de los dos regímenes 
monárquicos liberales conservadores, que un proyecto por parte de España de un programa 
de influencia y de anexión o de incorporación de Portugal.” 

Fernando Móran [(1): 33]

“Afinal a Cordilheira Central é a grande fronteira e a grande coluna vertebral da Pe-
nínsula e distinguir o Atlântico e o Mediterrâneo e a constituir a personalidade ibérica nesse 
entendimento tenso de contrastes.”

Guilherme d`Oliveira Martins [(2): 45]

“(…) Miguel Torga en sus Poemas Ibéricos nos presenta una concepción antropológica 
de Iberia, en cuyas gentes descubre un alma común, fruto de una trágica mixtura de sangre 
mística y pagana, distinguiendo a su vez entre una patria o alma cívica (que acaba en Barca 
de Alba) y una patria o alma telúrica (que sólo termina en los Pirineos). “Ha no meu peito 
angustias – escribe en su Diario- que necesitan da aridez de Castela, da tenacidade vasca, dos 
perfumes do Levante e da la luz andaluza. Sou, pela graça divina da vida, peninsular.”

Valentín Cabero Diéguez [(3): 24]

“Há um drama peninsular e nós fazemos parte dele. Mas quando comparamos o nos-
so destino ao de outros conflituosos da Europa, ao fim e ao cabo, os nossos dramas (…) têm 
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um lado lírico que outros nos podem invejar. A periferia tem-nos preservado da grande “tra-
gédia europeia”. Uma precoce partida para o largo de toda a tragédia digna desse nome.” 

Eduardo Lourenço [(2): 116]

“No obstante, podríamos hablar de la pervivencia de un iberismo subyacente en estos 
territorios de frontera en diferentes manifestaciones y símbolos de cooperación y solidari-
dad, ajeno a lo largo de los siglos a la retórica política o a la confrontación nacionalista y 
soberanista, y en buena parte alejado de los cánones impuestos desde Madrid y Lisboa.” 

Valentín Cabero Diéguez [(3): 31]

Território 

“O ciclo vicioso que tem marcado o (sub)desenvolvimento regional é indissociável 
dos processos migratórios e da perda de densidade humana de tantas áreas do nosso país. 
A geografia das migrações portuguesas fornece-nos os sinais de perda real e simbólica que 
percorrem diferentes territórios do nosso país, mostra-nos como “em Portugal a emigração 
não significa ausência – significa abandono.” 

Rui Jacinto [(10): 47/48]

“As regiões de fronteira, por constituírem zonas de costura entre estados ou regiões, 
revelam complexidade de gestão e articulação, marginalidade de tratamento e certa des-
responsabilização política na sua valorização. Estes aspectos traduziram-se, ao longo dos 
tempos, na ausência de uma estratégia de intervenção capaz de atenuar os défices de desen-
volvimento e fortalecer a sua coesão territorial.” 

Gonçalo José Poeta Fernandes [(4): 21]

“Avaliar a qualidade de vida urbana é algo complexo e subjectivo que joga com uma di-
mensão propriamente qualitativa das cidades, enquanto tais, mas também com as condições 
e modos de vida das pessoas que habitam, trabalham e circulam nessas mesmas cidades.”

Prudência Maria Martins Valente [(4): 88]

“Nunca como hoje as rápidas transformações que se registam na economia, na so-
ciedade e na cultura, mas também na natureza e no ambiente, têm reflexos directos ou 
indirectos, imediatos ou a prazo, tão significativos nos territórios e nas populações que os 
constroem, utilizam e vivem.” 

Lúcio Cunha [(4): 55]
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“El espacio fronterizo hispano-portugués, considerado marginal y subdesarrollado 
guarda sin embargo entre sus ríos y montañas recursos renovables y no renovables de vital 
importancia para ambos países.”  

Valentín Cabero Diéguez [(4): 56]

“A Guarda é a terra de partida. Depreendemos das imagens que a Guarda é, também, 
lugar de reencontro, bálsamo reconfortante que os ausentes procuram periodicamente, es-
paço de reconciliação só plenamente alcançado com o regresso definitivo às origens. A 
Guarda integra-se num território onde as migrações são endémicas, recanto do país pro-
fundo que mais se despovoa, onde se conjuga mais intensamente a dialéctica entre presença 
e ausência. A Guarda de hoje seria completamente diferente sem a emigração, património 
colectivo que se materializa na paisagem urbana e rural, que continua a influenciar varia-
dos sectores da economia e da sociedade local. Gestos, valores, afectos e até falares são 
testemunhos duma memória bem viva que permanece na consciência e no quotidiano das 
populações.” 

Rui Jacinto [(10): 67]

“(…) además de buscar el equilibrio en las redes de ciudades a escala regional, ha de 
incrementarse la complementariedad y la cooperación entre las redes de las pequeñas ciuda-
des a escala interregional y trasnacional.”

Valentín Cabero Diéguez [(3): 55]

“Às nossas origens, contudo, ficamos ligados por sentimentos indizíveis, por laços e 
afectos que não se descrevem. Qualquer que seja o nosso itinerário, a nossa terra é o nosso 
porto de abrigo, a casa comum que partilhamos com a comunidade donde somos oriundos. 
Bálsamo para o espírito, estes lugares representam a redenção e o contraponto às tendências 
globalizantes que nos sufocam e uniformizam.”

Rui Jacinto [(10): 95]

“Os laços com as origens mantêm-se vivos, os sentimentos de pertença e o apego a 
uma comunidade distante permanecem como referências que a ausência e a lonjura não apa-
gam. Esta é uma das marcas mais fortes e genuínas de uma identidade individual e colectiva 
que leva cada português ausente a fazer sentir, sob variadas formas, a sua presença na terra 
de onde um dia, ocasionalmente, saiu. Quando as energias estão consumidas pelo trabalho, 
as aspirações plenamente concretizadas ou os projectos definitivamente defraudados, o re-
gresso impõe-se.” 

Rui Jacinto [(10): 59]
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Raia 

“Há muito que a Raia é um diálogo. Não podia ser outra coisa. Agora talvez seja 
tempo de o tomarmos mais a cargo, aproveitando as identidades como vias de acesso e as 
diferenças como estímulo.” 

Carlos Reis [(5): 156]

“As crónicas do contrabando fornecem boa matéria para percebermos a força dessa 
economia subterrânea (hoje diríamos: paralela) que cruzou a raia numa teia de relações 
sociais e de cumplicidades que polarizava o desejo e o imaginário das populações. Nesse 
sentido, a fronteira, todas as fronteiras, também corporizavam simbolicamente um espaço 
de liberdade, em tudo o que constituía o acto transgressor de as superar.” 

Fernando Paulouro Neves [(5): 159/160]

“Esse delito mas não pecado, o contrabando, era para as gentes dos Fóios uma neces-
sidade vital e a única forma de se conseguir um pouco mais de bem-estar e sobreviver com 
alguma dignidade. Em silêncio, em segredo, pela calada da noite e do medo, em direcção a 
algumas povoações da vizinha Espanha, Valverde, Ellas, Payo, e San Martín, seguiam diver-
sos grupos de homens e cavalos carregados até ao limite das suas forças.” 

Amélia Rei / José Manuel Campos [(9): 152]

“En un espacio, cruzado por caminos y senderos, los guardias fiscales, como represen-
tantes de la ley, y los contrabandistas mantenían unas relaciones no exentas de dificultades 
ante la complicidad condescendiente hacia esa actividad ilícita por parte de la población 
rayana. 

Ángel Infestas Gil [(4): 129]

“Onde há raia há contrabando” e há também histórias contadas pelas pessoas que, 
no escuro da noite e nos refegos da mente, andaram pelos caminhos traçados e imaginados 
da raia. Iam curvados com o peso das cargas e do receio de serem descobertos pela Guarda 
Fiscal ou pelos Carabineros. Com os olhos vigiavam o caminho e com os lábios recitavam 
orações, pois sabiam que só no campo do sagrado podiam procurar ajuda para que o pé 
fosse leve (apesar do peso da carga!) e para que não fossem acossados pelos “fardados”. Se 
isso acontecia… era largar o carrego e fugir, confiar no fôlego, abandonar a mercadoria e 
esquecer o dinheiro, perdido numa noite azarada!” 

Delfina Pinheiro Baptista [(4): 148]
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“O contrabandista é raiano, vive nas aldeias da fronteira e conhece como ninguém os 
caminhos do contrabando que o sustentam. As distâncias percorridas são enormes, mas não 
se deixa vencer pela lonjura nem pelo peso da carga. Nas noites em que sai vale-se da sua 
forma física e do seu nervo heróico, astuto e aventureiro.” 

Delfina Pinheiro Baptista [(4): 156]

“Despovoamento, envelhecimento e ausência são traços profundos da identidade raia-
na, sulcos que as migrações ajudaram a inscrever nas paisagens naturais e humanas.” 

Rui Jacinto [(10): 71]

“A Raia Central Ibérica, área de trabalho privilegiada para o CEI, constitui um dos 
mais acabados produtos da dialéctica histórica entre a sociedade e o meio natural. A posição 
periférica que ocupa no contexto dos dois países ibéricos tem levado ao progressivo abando-
no das actividades rurais mais tradicionais (agricultura, pastorícia, actividade silvícola), ao 
despovoamento e ao envelhecimento da população, à desarticulação do sistema produtivo 
e à desestruturação da própria rede urbana. Paralelamente, a fraca pressão humana e as 
actividades tradicionais que, ainda hoje, se desenvolvem têm conduzido a uma qualidade 
ambiental e paisagística que, em muito, poderão servir para valorizar economicamente e 
requalificar, social e territorialmente, as gentes e os espaços.”

Lúcio Cunha [(4): 56]

“A ambos lados de la Raya como delimitación espacial crecieron dos “Estados-nación” 
que se desarrollaron como sistemas sociales distintos en base a culturas diferentes. De este modo, 
algo tan efímero y simple como una “raya” fue el punto de partida de la separación de gentes que 
durante milénios habian compartido espacios y modos de vida y de organización social.

Aquellas diferencias iniciales, de carácter político, se fueron profundizando hasta que 
esa frontera se convirtió en barrera de desconocimiento mutuo, de recelo y desconfianza.” 

Ángel Infestas Gil [(4): 125]

“Falar da raia fronteiriça entre Portugal e Espanha é falar de uma realidade muito 
específica das relações entre estes dois países. Apesar de ser uma das fronteiras mais es-
táveis da Europa, encontramos neste espaço um fenómeno assintótico que não deve ser 
menosprezado.” 

António Bartolomeu Jácomo Ferreira [(4): 247]

“A Raia não é outra coisa que a realidade arterial de raízes históricas e culturais que 
moldaram o viver dos povos e nesse caminhar afirmaram um “espaço da afectividade” con-
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substanciado na troca de afectos e experiencias vivenciais que se repercutiram na emergência 
de um quotidiano feito de proximidades.” 

Fernando Paulouro Neves [(5): 159]

“A Raia foi traço de união e de separação, de definição face ao Outro. A proximidade 
teceu afectos e guerras, semelhanças e diferenças, contrabando de saberes e fazeres.” 

Maria Antonieta Garcia [(5): 166]

“La Raya de Portugal con España puede basar parte de su futuro en sus valores natu-
rales y culturales. Ya ha comenzado a hacerlo. De hecho en torno a la frontera se concentran 
varios espacios naturales protegidos, hasta formar práticamente una superficie continua, 
desde los humedales de Huelva y del Algarve hasta el Baixo Miño. Juntos puedem formar 
uno de los corredores naturales y culturales más importantes de Europa.” 

Juan Carlos Zamarreño [(5): 267]

“Como se sabe, o quadrazenho, para encontrar o seu sustento, que a terra pobre não sa-
tisfazia totalmente, utilizou a sua proximidade com Espanha (cerca de 5 kms pela serra da Mal-
cata) para contrabandear. Levava café para Espanha e trazia colchas, roupa interior feminina, 
bombazinas para vender e usar e para consumo doméstico, azeite e pão espanhol. Para fugir aos 
carabineiros e à guarda-fiscal inventou um calão incompreensível para terceiros – a gíria quadra-
zenha, já transcrita no livro Maria Mim, de Nuno de Montemor, nascido em Quadrazais…” 

Franklim Costa Braga [(5): 219]

Fronteira 

“Iberistas e anti-iberistas, casticistas e cosmopolitas cá e lá sempre existiram. Actual-
mente as fronteiras subjectivas esbateram-se mas não se apagaram; estão para durar?” 

Maria Antonieta Garcia [(5): 166] 

“ (…) Num tempo de fronteiras abertas e de fronteiras imaginárias, torna-se necessá-
rio entender que as linhas separadoras das culturas, das línguas e das pertenças se tornaram 
menos factores rígidos de separação e, cada vez mais, linhas de aproximação, de contacto, 
onde as diferenças podem e devem tornar-se factores de complementaridade. (…) As frontei-
ras definem-nos, mas também nos separam e aproximam, e obrigam-nos a pôr a ênfase num 
conceito de identidade onde têm de funcionar dois critérios distintos – o que define o mesmo 
e o que caracteriza e distingue o outro.” 

Guilherme d`Oliveira Martins [(2): 43] 
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Rio Mondego, Guarda
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“Ningún estatuto divino o humano logró jamás poner frontera entre los españoles y 
los portugueses en Río de Honor.” 

Agustín Remesal [(2): 107]

“Una parte de la desconfianza hacia lo castellano, en su  sentido más amplio, y asi-
milándolo a lo español en el imaginario colectivo portugués, proviene del propio hecho 
fronterizo. Por la frontera más abierta del planalto de la Beira Interior, la raya seca, y por 
la llanura del Alto Alentejo, penetraron la mayoría de las invasiones “castellanas”. Allí, a 
uno y otro lado, permanecen los símbolos de la defensa y de la resistencia, en forma sobre 
todo de castillos y  ciudades o villas abaluartadas ahora convertidas en patrimonio cultural, 
pero también pervive en romances y dichos de carácter burlesco hacia el vecino castellano.” 
(pág.28) Valentín Cabero Diéguez 

“La frontera ha marcado seriamente las relaciones entre España y Portugal y sus huellas 
aún pueden observarse con claridad en el territorio. Las provincias españolas y distritos por-
tugueses contiguos a la raya configuran un amplio espacio casi desconocido y olvidado en el 
extremo suroccidental de Europa.” 

Valentín Cabero Diéguez [(3): 22]

“A fronteira não é exclusivamente uma linha divisória, mas é também um lugar de 
comunicação. Há muito deixaram de jogar um papel de barreiras separadoras para se con-
verter em lugares de passagem e de intercomunicação.

No cenário actual, o que pode dizer a filosofia à realidade da cultura nos espaços 
fronteiriços?” 

António Bartolomeu Jácomo Ferreira [(4): 233]

“Tudo isto quer dizer que a fronteira das línguas não passa pelo número dos seus falan-
tes. Quando hoje se diz que o mundo se transformou numa aldeia global isso também quer 
dizer que uma aldeia, um cantinho do mundo, pode chegar a todo o mundo e ser olhada em 
todo o mundo. Nesse sentido pode ter alguma influência no mundo e já não está condenada 
a viver agarrada ao seu umbigo. O mesmo se passa com as línguas: ainda que sejam muito 
poucos os seus falantes, a sua voz pode chegar a qualquer lado e ser agarrada por qualquer 
pessoa. Assim, as línguas podem passar por cima das fronteiras em que duramente centenas 
de anos estiveram escondidas. A fronteira em que se transformaram é também a base para 
ganhar a força que as leve para além dessas fronteiras.” 

Amadeu Ferreira [(5): 235] 

“Si contemplamos nuestra franja transfronteriza, el déficit continúa siendo notorio e 
incluso de agravio comparativo respecto al resto de la península. De acuerdo a la política 
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regional clásica que asentaba el desarrollo en tres pilares: en la flexibilidad de la red de in-
fraestructuras, en la consolidación y animación de los núcleos urbanos, y en la innovación 
ligada a la difusión del saber, el entorno más próximo a la raya (c. 82.000 Km2  y 4.000.000 
de personas) padece achaques estructurales que parecen incurables, sin que las inyecciones y 
subvenciones europeas hayan invertido el proceso generalizado de deterioro y abandono.” 

Valentín Cabero Diéguez [(3): 53]

“A decisão de partir implica superar uma geografia vivida, ir além dum horizonte que se 
restringe, quase sempre, aos limites dum quotidiano, ultrapassar fronteiras que não existem 
apenas quando estamos em presença de dois países diferentes. Quantas barreiras não tiveram 
de atravessar os camponeses que se fizeram à estrada em busca de trabalho noutros campos 
deste país, que procuram a subsistência em cidades de aquém e de além fronteiras!” 

Rui Jacinto [(10): 63/64]

Cooperação

“Hoje, as relações entre Portugal e Espanha a nível não só dos estados e dos governos, 
mas a nível das colectividades e dos povos é uma relação nova e que foi trazida pela demo-
cracia. Uma relação sem desconfiança, sem receios, sem complexos, uma relação de amizade, 
de vizinhança e de aliança.” 

Mário Soares [(1): 39]

“ (…) Tradições culturais de milénios, religiosas, falas tão próximas, deviam tornar, 
por assim dizer, invisíveis as nossas mútuas fronteiras – e penso que, simbolicamente, e não 
apenas como bem-vindos turistas, os nossos amigos espanhóis assim a atravessam.” 

Eduardo Lourenço [(2): 116] 

“Para los españoles, la lejanía secular con que contemplamos Portugal y la ignorancia  
tan generalizada sobre sus paisajes, su lengua y sus gentes debería ser motivo de rubor. “Po-
drá ser discutible si España y Portugal deben juntarse en un solo Estado en breve término; 
pero no cabe discutir si conviene que dos pueblos hermanos y vecinos se conozcan mejor y, 
por consiguiente, se estimen más que hasta ahora” escribía Clarín, un iberista convencido, 
hace más de un siglo en El Porvenir.” 

Valentín Cabero Diéguez [(3): 9]

“Falar hoje de cooperação internacional é realmente falar desta grande diversidade de for-
mas de superar o velho olhar territorialista e vestefaliano. Não com a candura de acreditar que 
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a governação pós-vestefaliana é a expressão da unidade retomada. Mas antes com a sabedoria 
crítica que reconhece que poder e dependência mútua se dão as mãos na realidade concreta.” 

José Manuel Pureza [(4): 12]

“Ha llegado la hora de la cooperación permanente. Ha llegado el momento de arrum-
bar la arrogancia e indiferencia  española y la desconfianza portuguesa. Unamuno aludía 
hace un siglo a “la petulante soberbia española, de una parte, y a la quisquillosa suspicacia 
portuguesa, de la otra parte” , como las culpables del alejamiento espiritual y de la incomu-
nicación cultural.” 

Valentín Cabero Diéguez [(3): 60]

“No deben esperarse paternalmente las bendiciones de Bruselas, de Madrid o de Lis-
boa para elaborar y desarrollar estrategias de cooperación y desarrollo. La iniciativa y la pla-
nificación la deben tomar las gentes y autoridades en los escalones inferiores. Estamos ante 
una de las reglas básicas de la democracia y ante la primera de la cooperación: el principio 
de subsidiaridad que responsabiliza y delega en las escalas inferiores del territorio la toma de 
decisiones y la propuesta de proyectos.”

Valentín Cabero Diéguez [(3): 44]

Património 

“O desenvolvimento do turismo nos territórios rurais periféricos tem gerado um gran-
de entusiasmo enquanto ferramenta com potencial para reabilitar o património cultural e 
natural destes territórios.” 

Fernando Fonseca [(8): 45]

“Assim, na Raia Central, o património natural, arquitectónico, histórico-arqueológico 
e agro-pastoril constitui-se como um importante recurso que, a par dos espaços termais, 
desempenha um significado fundamental em termos das novas modalidades e formas de 
procura turísticas, desportivas e de lazer.”

 Lúcio Cunha [(4): 58]

“Hasta el momento, salvo contadas y honrosas excepciones, el turismo cultural en el 
mundo rural de Castilla y León está sirviendo para valorar el território, conservar el patrimó-
nio construído y rescatar del olvido las antiguas tradiciones en trance de desaparición.” 

Alfonso Hortelano [(5): 262/263]
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“Las políticas de conservación de la naturaleza, incluyendo las del património geológi-
co, deben ir encaminadas hacia una gestión social en el que la imaginación y la sensibilidad 
vayan de la mano com las estrategias de desarrollo sostenible defendidas en la política terri-
torial europea.” 

Jerónimo Jablonski García [(4): 118/119]

“ O conhecimento científico e a educação ambiental têm um papel fundamental na 
prossecução da estratégia de valorização deste património único, que deverá ser apreendido 
por todos os que contactam este espaço de montanha.” 

Maria da Paz Moura [(5): 80]

Cultura

“A cultura ibérica é a complexidade das muitas viagens, das emigrações e dos exílios. 
Viagens, emigrações e exílios: na periferia que vai à procura do centro, na miséria que vai 
à procura da abundância, no limitado que vai à procura da ilimitação, o que, de outro, vai 
também? É que nenhum destes deslocamentos é o simples abandono de um lugar: é a trans-
figuração do lugar.” 

António Pedro Pita [(4): 212]

“…una forma de combatir a las etnias y a la desunión y a la amenaza que las etnias 
producen, es crear auténtica ciudadanía, fomentar la auténtica ciudadanía y extraer aquellos 
elementos que de nuestras culturas comunes aportan y apoyan la ciudadanía. Porque yo creo 
que no tenemos por qué ser beatos entusiastas de nuestras tradiciones culturales sólo por ser 
nuestras. Yo creo que en todas las tradiciones culturales hay elementos horribles, elementos 
nefastos, elementos descartables y que, afortunadamente, el tiempo se ha llevado, o podría 
llevarse, y arrastrar lejos. (…) Entonces, yo creo que lo interesante es que a partir de la con-
vicción de la importancia de la ciudadanía, busquemos en nuestras tradiciones culturales 
aquello que refuerza la ciudadanía.” 

Fernando Savater [(1): 31]

“O sentido, a intensidade e a amplitude da evolução de uma cultura “transfronteiriça” 
e do relacionamento de espaços que partilham essa cultura constroem-se através do con-
fronto entre práticas de continuidade e de mudança. Assim como, em espaços fronteiriços 
com sólidos projectos colectivos de cooperação, podem surgir obstáculos que coloquem em 
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causa a solidez e a continuidade de tais projectos, também, em espaços fronteiriços com rela-
cionamentos circunscritos a iniciativas individuais dispersas ou conjunturais, podem surgir 
oportunidades geradoras de dinâmicas de desenvolvimento.” 

João Tolda [(5): 359]

“Sefarad é Espanha e Portugal. Duas nações com semelhanças e diferenças, experi-
mentando, ao longo dos tempos, graus diferentes de proximidade e de distanciamento. Com 
fronteiras objectivas, as geográficas, e subjectivas, as culturais.” 

Maria Antonieta Garcia [(5): 165]

“La trashumancia ha permitido la conservación de una cultura y tradiciones peculia-
res 2, razas autóctonas, ecosistemas y paisajes singulares y una red de cañadas ganaderas 
que son la envidia de Europa. Sólo por eso estaria justificado su mantenimiento.” 

Manuel Rodriguéz Pascual [(5): 151]

“É este um dos livros mais significativos escritos por um estrangeiro sobre Portugal, e 
como tal foi reconhecido pelos próprios portugueses: "Por Tierras de Portugal y de España é 
o melhor livro que ainda se escreveu sobre Portugal. Incluindo mesmo os portugueses, ainda 
não houve quem como Unamuno penetrasse mais fundo na nossa complexão."”

Ángel Marcos de Dios [(5): 179]

“Até ao fim dos seus dias, poucos anos antes da sua morte, Unamuno escreve artigos 
sobre Portugal, terra pela qual continuava a sentir aquilo que tinha escrito quase trinta anos 
antes, por ocasião duma visita à Guarda: "Que terá este Portugal – penso – para atrair-me 
desta maneira? Que terá esta terra, por fora risonha e branda, por dentro atormentada e 
trágica? Eu não sei; mas, quanto mais vou, mais desejo voltar."”

Ángel Marcos de Dios [(5): 182]

“Ha llegado el momento de compartir la pluralidad y diversidad entretejida en el solar 
peninsular por el vaivén secular de pueblos y gentes; en esta gran urdimbre y “oikoumene” 
cultural, los paisajes nos hablan con un lenguaje cargado de símbolos geográficos del paso y 
el trabajo de sus hombres y mujeres, y las lenguas nos enseñan en las raíces de sus palabras 
las huellas  lejanas y variadas que traban la civilización ibérica.” 

Valentín Cabero Diéguez [(3): 60]
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Desenvolvimento

“O desenvolvimento rural/local é fundamental para a valorização dos territórios ru-
rais. O património imaterial e o património ambiental constituem-se como os principais 
suportes para o desenvolvimento de uma política de desenvolvimento rural integrada e 
sustentada.” 

Rui Filipe Neves Ferreira [(4): 50]

“…Las áreas rurales son, de este modo, territórios que desempeñan hoy, nuevos come-
tidos junto a las herencias que previvien en sus paisajes y en sus morfologias (estas son las 
que han sido objeto de valorización com el fin de generar desarrollo a partir de este caudal 
de património) com distinto grado de integración y articulación. 

En este nuevo entendimiento del mundo rural, el património se há convertido en factor 
y elemento generador de nuevas iniciativas de desarrollo territorial, de actividades económi-
cas y de nuevos dinamismos  a través de su recuperación y mantenimiento material (reha-
bilitaciones arquitectónicas, mejoras ambientales y paisagísticas, limpieza y adecuación de 
zonas para el senderismo, planes de gestión y ordenación de espacios naturales, etc.); há ge-
nerado nuevas orientaciones para el desarrollo territorial (planes, programas y otros apoyos 
institucionales, en cuya aplicación también están implicados los agentes locales); y encierra 
un potencial y una capacidad de atracción (dimensión turística), materializada en flujos de 
visitantes de desigual intensidad, que ha contribuído a generar parte de empleos nuevos 
asociados a esta nueva orientación, a obtener ingresos de estas actividades y a otros efectos 
laterales o derivados igualmente positivos.” 

Juan Ignacio Plaza Gutiérrez [(5): 64]

“As novas oportunidades para velhos territórios surgem pela valorização da sua di-
ferença e genuinidade. Num tempo, em que o espaço se tem relativizado, e em que compe-
titividade e coesão são os principais pilares das políticas de desenvolvimento, a promoção 
territorial terá que passar por iniciativas que centradas no triângulo Território – Marcas 
– Identidade. Assim, o desenvolver de uma política ligada a Reciclar Territórios, Recuperar 
Marcas e Reconstruir Identidades (Gaspar, J. 2004) constitui tarefa prioritária…” 

Maria Isabel Boura [(5): 303] 

“Valorizar os recursos endógenos é um desígnio central na dinamização sustentada de 
qualquer território. No entanto, não se podem descurar os factores de escala no funciona-
mento da economia e a necessidade imperiosa de criar sinergias regionais que viabilizem ini-
ciativas de investimento conjunto que permitam alcançar objectivos dificilmente atingíveis 
num plano mais restrito. As rotas transumantes do sul da Serra da Estrela, elos de ligação 
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com um peso cultural e histórico significativo entre a Serra e a Raia, poderão, neste contex-
to, ser aproveitadas para ajudar no esforço de desenvolvimento integrado da região.”  

Rui Ferreira / Lúcio Cunha [(5): 326]

 “É, do nosso ponto de vista, importante que se aproveite esta actual apetência pelos 
itinerários culturais e naturais para se conservar, valorizar e requalificar as paisagens, rurais 
e urbanas, tomando como ponto de chegada, como objectivo, o residente e o contexto local 
e, através destes, sim, o visitante.” 

Alexandra Cerveira Pinto Lima [(5): 329]

“Nos últimos anos, a problemática do emprego tem constituído uma questão central 
das políticas e estratégias europeias. Esta problemática ganha especial relevo no caso das re-
giões fronteiriças e periféricas, como, por exemplo, a região fronteiriça entre Castilla y León 
e Portugal, uma vez que serão estas as que maiores esforços terão de fazer para conseguir 
alcançar mais e melhores empregos, bem como para romper com alguns ciclos económi-
cos perniciosos que progressivamente as afastam das principais redes de desenvolvimento 
e inovação. O presente estudo foi executado de modo a analisar a evolução do emprego/
produtividade na região fronteiriça entre Castilla y León e Portugal e diagnosticar as suas 
actuais fraquezas/potencialidades, bem como avaliar o contributo das políticas públicas de 
dimensão transfronteiriça realizadas até à actualidade.”

Sérgio Caramelo [(6): 363]

“Por último, vale a pena acrescentar e reforçar que a gestão ambiental das áreas mar-
ginais não pode ser abandonada às leis do mercado nem tão-pouco estar sujeita a políticas 
económicas, quase sempre ausentes de base científica. É necessário um ordenamento dos 
espaços que torne compatível a protecção do solo, dos recursos hídricos e da paisagem (em 
especial da biodiversidade), mas numa perspectiva que integre as potencialidades económi-
cas e, sobretudo, os recursos demográficos presentes.”

Adélia Nunes [(5): 137] 

“Ao espaço agro-silvo-pastoril do passado, sucede, hoje, uma área de enorme apetên-
cia turística, obrigando a uma compatibilização entre os pressupostos de conservação da 
natureza e o tão desejado desenvolvimento regional.”

Maria da Paz Moura [(5): 79/80] 

“A chave do desenvolvimento sustentado a nível regional e local com base em acti-
vidades turísticas, bem como a própria sustentabilidade das actividades turística, passam, 
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necessariamente, pelo equilíbrio efectivo entre ambiente, economia e sociedade. Cabe aqui 
referir que o turismo é muito menos agressivo sobre o ambiente que a grande maioria das 
restantes actividades económicas em que se apoia o desenvolvimento local, regional ou 
nacional.” 

Lúcio Cunha [(5): 245] 

“Entre los desafíos de cooperación vinculados al territorio fronterizo no pueden retra-
sarse por más tiempo la adopción de estrategias comunes en el mantenimiento y la utilizaci-
ón sostenible de los recursos de la naturaleza y del patrimonio cultural.”

Valentín Cabero Diéguez [(3): 56] 

“O impacte do sector turístico para a região da Serra da Estrela, depende, essencial-
mente, do modelo de ordenamento implementado, que deverá de forma acrescida articular 
a participação efectiva dos diversos agentes que intervêm, dinamizam e regulamentam a 
actividade.”

“Torna-se necessário o desenvolvimento de iniciativas, que pretendam dar a conhe-
cer as diversas potencialidades das regiões de montanha, promovam o seu espaço, a sua 
cultura e economia, reclamem um modelo de desenvolvimento que reconheça os problemas 
estruturais destes espaços e apelem para uma visão atenta, cuidada, de valorização e coope-
ração específica com estes locais, que continuam a ser verdadeiros reservatórios naturais e 
histórico-culturais.” 

Gonçalo Poeta Fernandes [(5): 97]

Futuro 

“O futuro está sempre no arrojo, na ambição, no sonho tumultuoso. Para termos fu-
turo precisamos de povoar, de ganhar gentes, mas para lá chegar, agora que perdemos por 
mais que uma vez ao longo de meio século, comboios e  caravanas de fugitivos, é urgente 
abrir novas portas para cativar novos imigrantes.” 

Jorge Gaspar [(7): 218]

“…temos que ter a consciência de que os nossos povos, a Ibéria no passado, esteve 
na vanguarda das civilizações e a nossa ambição não deve ser pequena, deve ser, no futuro, 
caminhamos na mesma direcção, de braço dado, unidos, como aliados, vizinhos e amigos, 
em igualdade, no respeito mútuo e no respeito das nossas identidades.” 

Mário Soares [(1): 41]
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“El hecho de hablar del futuro en un territorio desfavorecido, calificativo que podría 
representar al área transfronteriza de España y Portugal, debe partir de la consideración 
que el futuro de la humanidad no está ordenado de antemano por el espacio, la energía, la 
producción industrial y la tierra cultivable, sino más bien está determinado por la evolución 
inteligente de la humanidad.”

Juan Tomás Martín [(5): 341]
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9.
Coordenadas de futuro: renovar a missão, 
aprofundar a cooperação

O espírito fundador, plasmado nos próprios Estatutos, define o Centro de Estudos Ibé-
ricos como “uma associação de carácter permanente e natureza interdisciplinar e multidis-
ciplinar que visa a promoção, divulgação e coordenação da reflexão, estudo, investigação 
e ensino de temas comuns e afins a Portugal e Espanha, com especial incidência na região 
transfronteiriça”. A competitividade destes territórios, a qualificação dos recursos humanos 
e a melhoria do nível de vida dos seus habitantes pressupõe estratégias convergentes, passa 
pela mobilização de diferentes instituições (de investigação e ensino, da administração públi-
ca central, regional e local, de diferentes estruturas associativas da sociedade civil, etc.) e o 
seu envolvimento em iniciativas de cooperação que prossigam os propósitos da sociedade do 
conhecimento e da informação.

O projecto que o CEI tem protagonizado procura responder a estes desafios, apostando 
no conhecimento, na investigação, na divulgação técnica, científica e cultural, na realização 
de iniciativas, eventos e troca de experiências inovadoras, na dinamização de diferentes redes 
assentes em parcerias efectivas para desenvolver múltiplos projectos e acções de cooperação 
territorial. Num contexto estruturalmente deprimido, como aquele onde opera e mais directa-
mente exerce a sua influência, a ênfase dada ao intercâmbio universitário e à mobilização de 
recursos académicos, o significado, a importância e a maturidade das iniciativas que têm sido 
concretizadas transformaram o CEI num verdadeiro activo regional.

As significativas mudanças económicas e sociais a que temos assistido a nível local, 
regional, nacional e europeu, além de aumentarem a incerteza, colocam as instituições e os 
territórios perante desafios mais complexos e exigentes. Tudo isto e a crise que enfrentam, de 
profundidade e consequências imprevisíveis, remetem o CEI para o limiar dum novo ciclo, 
para a necessidade de procurar coordenadas, orientações e estratégias de actuação que melhor 
respondam às necessidades do meio e às expectativas do seu público natural. 

A matriz e o capital adquirido pelo CEI resultam duma década de actividades dedicadas 
à investigação das dinâmicas económicas, sociais e culturais, à discussão e interpretação dos 
processos de reestruturação das áreas de fronteira, à promoção da qualificação dos recursos 
humanos, à divulgação do património natural, histórico e construído, material e intangível, 
um dos recursos do interior raiano. A necessidade de resposta às debilidades estruturais e 
aos reflexos adversos das mudanças conjunturais aconselham e impõem ajustamentos, tanto 
no posicionamento estratégico como nas acções que se propõe continuar a desenvolver. Sem 
perder de vista os objectivos fundadores, a sua actuação, feita de continuidade e mudança, 
passará pela integração em diferentes redes, pelo reforço institucional, tentando encontrar 
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respostas para os desafios que o futuro reserva a estes territórios e às instituições comprome-
tidas com o desenvolvimento dos espaços mais frágeis e longínquos.

Fiel a tais princípios matriciais e comprometido com novas iniciativas que concorram 
para promover a competitividade e a inovação, indispensáveis à coesão, integração e susten-
tabilidade das áreas de fronteira, o CEI renova o seu compromisso com a qualificação dos es-
paços fronteiriços. Tal envolvimento passará pela dinamização da formação, da investigação 
e outras iniciativas transversais de cooperação territorial, sejam a realização de cursos, confe-
rências e seminários, seja a divulgação de conhecimento através duma produção editorial que 
recorra, progressivamente, a novos meios e suportes de comunicação. 

Qualquer diagnóstico prospectivo, apoiado numa ponderada reflexão crítica, susten-
tará um Plano de Acção que passará por uma reorganização que reforce o empenho do CEI 
numa maior equidade económica, social e territorial, na intensificação das iniciativas de coo-
peração e desenvolvimento. 

Directa ou indirectamente, o CEI tem vindo a contribuir para uma maior auto-estima 
das populações destes territórios de baixa densidade, que padeceram ao longo de décadas 
de uma grave desestruturação dos seus recursos humanos e potencialidades. Trata-se de um 
trabalho de intercâmbio de experiências que aposta num mundo rural renovado e num maior 
equilíbrio entre os núcleos urbanos e intermédios. 

A actividade que o CEI tem vindo a desenvolver, na Guarda, deverá representar uma 
âncora territorial e social nas seguintes áreas: envolvimento das redes de núcleos rurais em 
experiências de revitalização do tecido rural, conjugando estas vivências com modelos de sus-
tentabilidade e de acesso às tecnologias de comunicação; fortalecimento das estratégias de co-
esão e equilíbrio em núcleos urbanos ou semi-urbanos, cuja capacidade nodal pode favorecer 
a participação e a melhor administração dos territórios desfavorecidos e de baixa densidade.

Por outro lado, o intercâmbio científico e cultural, a investigação de temas ibéricos, a 
realização de estudos locais e regionais são tarefas que, além de permitirem um espaço ibérico 
mais qualificado e solidário, contribuirão para reforçar as redes de investigação e de investi-
gadores que se pretendem mais amplas, sólidas e organizadas. 

Aprofundar a investigação, intensificar a acção e dinamizar a cooperação territorial 
pressupõe incorporar como coordenadas estruturantes da actuação do Centro de Estudos 
Ibéricos os seguintes objectivos estratégicos:

—  Renovar a missão, reforçar a programação. Tal pressuposto leva a que se dinamize a 
formação, a investigação e a divulgação cientifica e cultural para responder às necessi-
dades regionais e às expectativas dos actores locais, implicando um envolvimento mais 
activo na:

— Qualificação do potencial humano: apostar na formação, na qualificação e reforço 
das competências das pessoas e das organizações, na transferência de conhecimentos 
e divulgação técnica e científica, visando a actualização de conhecimentos e saberes, 
a discussão e o debate de temas pertinentes aos processos de desenvolvimento;
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— Valorização do território e interpretação das suas dinâmicas: dinamizar projec-
tos e acções que concorram para estruturar um verdadeiro Observatório que permita 
interpretar as dinâmicas económicas e sociais, inventariar e divulgar recursos como o 
património natural, histórico e cultural, material e intangível, promover a compara-
ção com regiões e países de outros continentes. Estudar e mitigar o efeito dos riscos 
naturais, analisar a integração e a coesão dos espaços de baixa densidade, os produ-
tos locais e os recursos culturais e paisagísticos, enquanto elementos diferenciadores 
da identidade raiana, importantes para afirmar a competitividade do território, po-
derá passar por projectos como os que se enunciam a título meramente exemplifica-
tivo: Territórios, Paisagens e Sociedades Ibéricas; Cenários e Mudanças Sociais; Di-
nâmicas Históricas Ibéricas; Escritas Partilhadas; Rotas Culturais Ibéricas; Projectos 
transversais e específicos de que servem de exemplo: Património natural: ambiente, 
paisagem, riscos naturais; Observatório e atlas das dinâmicas económica e social; 
NTI e o desenvolvimento das áreas de baixa densidade; Património cultural: rotas 
culturais e actividades de turismo e lazer; Transversalidades e Cooperação Territo-
rial: a Ibéria de aquém e além fronteiras: interioridade / insularidade – desertificação 
/ despovoamento.

—  Aprofundar a cooperação, promover o diálogo territorial. O debate em torno 
destes temas passará, necessariamente, por intercâmbios, parcerias, projectos conjun-
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tos com investigadores de outros países europeus ou que tenham as línguas ibéricas 
como património comum (Países de Língua Oficial Portuguesa e América Latina), o 
que implica:

— Intensificar as parcerias para a cooperação territorial: potenciar a vocação natu-
ral do Centro para desenvolver actividades comprometidas com os espaços de baixa 
densidade, onde releva o contributo prestado para afirmar a centralidade da Guarda 
no reforçar o eixo cultural e cientifico Coimbra-Salamanca, organizado pelas respec-
tivas cidades e Universidades. Superar as fronteiras imediatas, abrir a espaços que 
integrem países de África e da América Latina abre um interessante e fraterno campo 
de diálogo cultural e científico;

— Ampliar a rede internacional de investigadores: transformar a rede de investiga-
ção que actualmente se organiza em torno do CEI numa plataforma de investigação 
e debate de temas de interesse para os espaços regionais mais frágeis, focada na 
competitividade, inovação, troca de experiências e transferência de conhecimentos. 
Tornar o CEI mais activo e empenhado na qualificação das pessoas e na coesão dos 
territórios também passa por superar fronteiras e envolver novas regiões, países e 
continentes na promoção de iniciativas cientificas e culturais tais como edições, con-
cursos, exposições, cursos, conferências e seminários.



Dez anos depois



| Jorge Figueiredo Dias | Jorge Fonseca | Jorge Gaspar | Jorge Mendes | Jorge Patrão | Jorge Sampaio | Jorge Sinde Mon-
teiro | Jorge Urrutia | José Afonso | José Alberto Amado Mateus | José Ángel López Herrerías | José António Bandeiri-
nha | José António Bartól Hernández | José Augusto da Silva Rebelo | José Augusto Ferreira da Silva | José Augusto 
França | José Augusto Rebelo | José Carlos Vasconcelos | José Carlos Vieira de Andrade | José Casalta Nabais | José 
Conde | José Cristovão | José d’ Encarnação | José Ferreras | José Grisante | José Henrique de Paula Borralho | José 
Ignacio Martín Benito | José Ignacio Paz Bouza | José Ignacio Murillo Fragero | José Júlio Pinheiro | José Luís Alonso 
Santos | José Luís Ferreira Trindade | José Luís Garcia Grinda | José Luís Lima Garcia | José Luis Puerto | José Manuel 
Campos | José Manuel Llorente Pinto | José Manuel López-Novoa | José Manuel Mota da Romana | José Manuel 
Muñoz Rodríguez | José Manuel Pureza | José Manuel Touriñan López | José Manuel Trigoso | José María Fraile 
Cuéllar | José María Hernández Díaz | José María Martín Patino | José Martín y Pérez de Nanclares | José Miguel 
López-Novoa | José Monteiro Gil | José Mouraz Lopes | José Narciso da Cunha Rodrigues | José Nascimento | José 
Naveiras Escanlar | José Neves | José Pérez | José Ramón | José Ramon Cid Cébrian | José Ramón García Vicente | José 
Ribeiro Ferreira | José Saramago | José Sarmento Moniz | José Sasportes | José Soares Neves | José Vallejo | José Varan-
das | José Viale Moutinho | José Vicente Calvo | Juan Cachaza Silvério | Juan Carlos Beltrán | Juan Carlos Zamarreño 
| Juan F. Macias Núñez | Juan Ignacio Plaza Gutierrez | Juan José Mateos Otero | Juan José Pereña Muñoz | Juan Julian 
Cea García | Juan Macias | Juan Manuel Bautista Jiménez | Juan Salazar | Juan Tomás MartÍn | Júlia Alves | Julia Arcos 
| Júlia María RodrÍguez Barredo | Julian Rivas Gonzalo | Julieta Monginho | Julio Alonso Arévalo | Júlio Joaquín Her-
rero Payo | Jurgen Untermann | Katherine Vaz | Laura Lemos | Lélita Santos | Leoncio Vega Gil | Lídia Jorge | Lília 
Basílio | Lima Garcia | Lorenzo Bujosa Vadell | Lorenzo Fuentes Antonio | Lorenzo López Trigal | Lucas Hernandéz | 
Lúcia Maria da S. Mariano Veloso | Lúcia Veloso | Luciana Gonçalves | Luciano Sánchez Pérez-Moneo | Lucília Runa 
| Lucinda Dias | Lúcio Cunha | Ludovina Margarido | Luísa Ferreira | Luis Alfonso Hortelano Mínguez | Luis Caballe-
ro Zoreda | Luís Canseco | Luís Cardoso | Luis Carlos Pérez García | Luís Felipe Alonso Teixidor | Luís Felipe Comen-
dador | Luís Félix Valero Juan | Luís Lima Garcia | Luís Miguel Queirós | Luís Miguel Rêpas | Luís Paulo Cunha 
Trindade e Silva | Luís Providência | Luis San Roman del Barrio | Lusitano dos Santos | Luz Carlos Araujo dos Santos 
|Manuel Alegre |Manuel António Pina | Manuel Antunes | Manuel Assunção | Manuel Carlos Palomeque López | 
Manuel Costa Andrade | Manuel Quartilho | Manuel Fontes Baganha | Manuel Frias | Manuel Henrique Mesquita | 
Manuel José dos Santos Silva | Manuel Lousa Henriques | Manuel Luís F. dos Santos | Manuel Melgar Camarzana | 
Manuel Oliveira Duarte | Manuel Palomeque López | Manuel Pérez González | Manuel Pestana | Manuel Rodríguez 
Pascual | Manuel Rui | Manuel Sabino Perestelo | Manuel Santos Rosa | Manuel Serrano Valiente | Manuel Teixeira 
Veríssimo | Manuel Quartilho | Manuela Cruzeiro | Marcelo Cheche Galves | Márcio Barbosa | Marcos Osório | Mar-
garete C. de C. T. Amorim | Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorim | Margarida Isabel Cabrita Coelho | 
Maria Alexandra Aragão | María Angeles Útero | Maria Augusta de Sousa | María Celestina Trejo Jiménez | Maria 
Cristina Vieira | Maria da Paz | Maria das Dores Formosinho | Maria de Fátima Velez de Castro | María del Cármen 
Pereira Domínguez | Maria do Carmo Borges | Maria do Carmo Jasmins Rodrigues Dias | Maria Dores Formosinho | 
María Elena Martín Vázquez | Maria Fuencisla | Maria Helena da Rocha Pereira | Maria Helena Damião | Maria He-
lena Vaz de Carvalho Nazaré | Maria Irene Tomé | Maria Isabel Festas | Maria Jesús Móro | Maria João Azevedo | 
Maria João Pires | Maria João Santos | Maria José Granja Ferreira | María José Vaquero Pinto | Maria Karina Soto 
Rios | Maria Leonor Marinho Dias | Maria Manuel Baptista | Maria Manuel Veloso Gomes | Maria Manuela Moura 
dos Santos Costa | Maria Manuela Tavavares Ribeiro | María Ruiz del Árbol Moro | Maria Sara de Almeida | Maria 
Teresa Estrela | Maria Velho da Costa | Maria Cruz Egido | María Jesus Miján | Maria João Burnay | Mariano Rodrí-
guez Portillo | Marília Dourado | Mário Cláudio | Mário Soares | Marivania Leonor Souza Furtado e Saul Menezes 
Gutman | Marta Nunes Silva | Messias Modesto dos Passos | Mia Couto | Michael Koch | Michael Stolberg | Miguel A. 
Santos Rego | Miguel Cordero Sánchez | Miguel de Lis García | Miguel Lima | Miguel Lobo Antunes | Miguel Martínez 
Martín | Miguel Mesquita | Miguel Real | Miguel Rui Pessoa Infante | Mónica Jardim | Nicapor Zapico Alvarez | Ni-
colás Rodríguez García | Noemí Cubas Martín | Norberto Gonçalves | Norberto Pinto dos Santos | Nuno Ascenção 
Silva | Nuno Júdice | Nuno Sousa | Nuno Valério | Octavio Getino | Olga Gonçalves | Orlando Maçarico | Óscar Jimé-
nez e Nicolás Benet | Padre Ezequiel | Paula Fernandes Martins | Paula Teixeira | Paulo Archer | Paulo Barracosa C. 
Silva | Paulo Borges | Paulo Fernandes | Paulo Marques | Paulo Martins | Paulo Romão | Paulo Veiga e Moura | Paulo 
Vitorino | Pedro Antonio Gil Garcia | Pedro Caeiro | Pedro Carvalho | Pedro Dias de Almeida | Pedro do Carmo | Pedro 
Filipe Renca | Pedro Gonçalves | Pedro Hespanha | Pedro Luis Pérez Gómez | Pedro Ortega Ruiz | Pedro Penteado | 
Perfecto Cuadrado | Pilar Cañamero Sánchez | Pilar Sarto Martín | Pinharanda Gomes |Possidónio Cachapa | Prudên-
cia Maria Martins Valente | Rafael Bustos Gisbert | Ramón Mínguez Vallejos | Ramón Rodríguez Ávarez | Raquel 
Hernández | Raquel Vilaça | Regina Célia de Castro Pereira | Renato Epifânio | Ricardo Fernandez | Ricardo Rivero 
Ortega | Ricardo Ventura | Roberto Roncon-Albuquerque Jr | Rogelio Sarmiento | Rory Aliran Birkby | Rosa Maria 
Garcia Cano | Rosa Mendez | Rosangela Aparecida de Medeiros Hespanhol | Rui Abrantes Martins | Rui Almeida 
Furtado | Rui Alves | Rui Cunha | Rui de Moura Ramos | Rui Ferreira | Rui Ferreira de Figueiredo | Rui Filipe Neves 
Ferreira | Rui Gama | Rui Jacinto | Rui Lopo | Rui Manuel Gens de Moura Ramos | Sales Gomes | Salvador Massano 
Cardoso | Salvador Ordoñez Delgado | Sandra Passinhas | Sandro Borzoni | Sara Reis da Silva | Seguro Pereira | Sérgio 
Caramelo | Sérgio Vital Braz Caramelo | Severiano Hernandéz Vicente | Soares Ramos | Sofia Cardoso | Soledad Car-
nicer Arribas | Sónia Martins | Sousa Diniz | Susana Aires de Sousa | Tatiana Moura | Teófilo R. Neira | Teresa Alves | 
Teresa Mosquete | Teresa Pessoa | Teresa Vicente | Thomas Schattner | Tiago Mendonça |Urbano Tavares Rodrigues | 
Valentín Cabero Diéguez | Vasco Freitas | Vasco Neves | Vasco Queiroz | Veiga Simão | Victor Pereira | Violeta Manso 
Perez | Virgílio Bento | Zacarias Vicente Alexandre






