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ABSTRACT

ln this work we have studied the economic relations
between Northern Portugal and the region of Castile-León
during the 1 9th and 20th centuries. During the 1 9th century,
severa! initiatives were undertaken to deepen the improvement
of economic relations between the two politically distinct
regions. Firstly through fluvial transport to ship products
across the border, and /ater by land with the Oporto-Salamanca
railway, built entirely with funds from Oporto investors.
ln the 20th century, Salazar and Franco 's nationalist
regimes were responsible for a dramatic decrease in the
economic relationships between the two countries, and
consequently between the two regions. This situation only begin
to change in the past 1 5 years when both Portugal and Spain
joined the European Community. The Spanish-Portuguese
Foundation Rei Afonso Henriques has played a decisive role in
the reestablishment of the former leve! of economic
relationships.

1 . INTRODUÇÃO

Durante séculos, Portugal e a Espanha viveram ignorando-se mutua
mente, por força de acontecimentos e rivalidades históricas da mais variada
natureza, é certo, mas também, por razões de natureza geográfica, económica
e social.
Esquecendo as origens comuns de povos e culturas pré-romanas, que
transcendiam significativamente as linhas divisórias que mais tarde vieram a
definir os dois países, nomeadamente, no que diz respeito à fronteira que
separa o Norte de Portugal da Galiza, a Norte, e de Castela e Leão a Leste, a
verdade é que, por força das vicissitudes da Reconquista, na Alta Idade
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Média, Portugal veio a constituir-se como Estado independente, desde cedo
revelando uma vocação eminentemente marítima, encontrando, no comércio
externo, o vector fundamental da sua economia, e no Altântico, o espaço da
sua afirmação, da sua sobrevivência, da civilização que forj ou, quiçá, da sua
razão de ser e de existir como entidade política autónom&.
É certo que, temperando de certo modo essa matriz, Portugal, até ao
século XVII, demonstrou uma significativa abertura aos restantes Estados
ibéricos, e mesmo à própria Espanha, fundada, como é sabido, na segunda
metade do século XV, com os Reis Católicos, que uniram os Reinos de
Aragão e Castela.
No que concerne, então, ao Norte de Portugal, as suas relações econó
micas, sociais, culturais e religiosas com a Galiza e Castela e Leão
mantiveram-se intensas, profundas e duradouras .
Cidades e vilas fronteiriças populosas, como Caminha, Valença, Mon
ção, Chaves, Vinhais, Bragança, Miranda do Douro e Freixo de Espada-à
-Cinta, animavam tráfegos e circuitos comerciais que ignoravam, pratica�
mente, a fronteira entre os dois países e que íam até Santiago de Compostela,
Zamora, Valladolid, Burgos e Salamanca.
Às festas populares e religiosas mais importantes de ambos os lados da
fronteira, acorriam indistintamente portugueses e espanhóis, ou regionali
zando, portugueses, galegos, leoneses e castelhanos.
Santiago de Compostela continuou a exercer sobre os portugueses do
Norte de Portugal um profundo fascínio . Numerosos portugueses estudavam
em Salamanca e artistas de Zamora e Valladolid vinham trabalhar para Trás
-os-Montes .
Este clima de entendimento, cordialidade e profundo intercâmbio do
Norte de Portugal com as regiões limítrofes de Espanha sobreviveu aos con
flitos e guerras que por vezes eclodiam entre os Estados peninsulares, sobre
viveu a Aljubarrota, quando os castelhanos sentiram a tentação de Portugal e
sobreviveu a Toro, quando os portugueses experimentaram a tentação ibérica.
Contudo, tal situação vai alterar-se significativamente com as guerras
da Restauração, após 1 640, levando a que Portugal se desligue da Espanha,
sobretudo, no plano cultural, aproximando-se mais da Inglaterra e da França.
Os centros urbanos do interior iniciam, então, uma lenta e penosa
agonia, duramente exacerbada pela implacável perseguição efectuada pela
Inquisição aos cristão-novos, aos judeus que naqueles viviam, despovoando3 02
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-se, progressivamente, de tal modo que alguns deles demoraram séculos a
recuperar os efectivos que registavam no século XVI.
Todavia, a partir da segunda metade do século XVIII, a reforma
pombalina da Inquisição, fazendo cessar a perseguição aos "cristãos-novos",
assim como a política de desenvolvimento económico então operada, vão
permitir uma certa reanimação do País, nomeadamente do Norte interior, com
a indústria das sedas e uma intensificação das suas relações comerciais com
Castela e Leão, relações imprescindíveis para ambas as regiões.
O comércio entre o Norte de Portugal e a Espanha, na viragem do
século XVIII para o século XIX, volta a dinamizar-se. Mas as invasões
napoleónicas, a afirmação do liberalismo na Península, e a reafirmação dos
nacionalismos no século XIX, fenómeno acompanhado em ambos os países
pela lenta mas irreversível construção dos respectivos mercados internos e
pela delimitação e controle rigoroso das fronteiras, vai travar as tentativas
que, por vezes surgem, no campo económico, como nos domínios cultural e
político, de aproximação entre os povos da Península.
Por duas vezes, contudo, no século XIX, o Norte de Portugal procurou
aprofundar as suas relações económicas com a Espanha interior, mais concre
t
tamente, com a região de Castela e Leão, tendo como pano de fundo o Vale
do Douro.
A primeira decorreu no segundo quartel do século XIX, quando, após a
implantação e o triunfo definitivo do liberalismo em Portugal, o rio Douro se
animou como via de comunicação essencial de uma vasto comércio de
cereais, os quais, provenientes da Espanha interior, desciam o rio até ao
Porto, abastecendo as populações, e colmatando, desse modo, a insuficiência
da produção cerealífera do Norte de Portugal.
A segunda, que data de finais do século XIX, teve a ver com a cons
trução do caminho de ferro do Douro até Barca de Alva e que acabou por
penetrar na Espanha até Salamanca, graças aos investimentos colocados em
tal empreendimento pela banca portuense e por alguns capitalistas do Porto .

2. AS RELAÇÕES COMERCIAIS DO NORTE DE PORTUGAL
COM CASTELA E LEÃO, ATRAVÉS DO RIO DOURO
(1 820-1 865)
Com o desaparecimento do célebre Cachão da V ale ira, localizado em
São Salvador da Pesqueira, nos finais do século XVIII, o rio Douro passou a
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ser navegável até à raia com a Espanha, e mesmo num percurso de 20 Km,
Espanha dentro, até junto da pequena povoação de Vilvestre.
Na ausência de estradas e do caminho de ferro, este, só construído em
finais do século XIX, o rio, até 1 860, sobretudo, a partir de 1 83 5 , quando
Portugal e Espanha assinaram a Convenção da Livre Navegação do Douro,
transformou-se no veículo por excelência das mercadorias que transitavam
entre o Porto e o Norte de Portugal, por um lado, e a região de Castela e
Leão, por outro lado, uma vez que os custos do transporte fluvial revelavam
-se incomparavelmente mais baixos que o transporte terrestre.
É certo que as exportações portuguesas para Espanha, no seu conjunto,
ao longo da primeira metade do século XIX, · nunca representaram mais de
1 0% do total das exportações portuguesas - cabia à Inglaterra, a fatia de leão,
isto é, mais de 50% do total do comércio português.
Está igualmente assente que a maior parte dos produtos exportados de
Portugal para Espanha, os algodões e os lanificios eram, na realidade,
"reexportados " , provenientes, fundamentalmente, da Inglaterra e entrados no
nosso País pelo Porto.
Mas a verdade é que a navegabilidade do Douro vai permitir que o
fluxo desse comércio, legal e de contrabando, aumente consideravelmente
nos dois sentidos, sobretudo, entre o Norte de Portugal e Castela e Leão.
Com efeito, das alfândegas terrestres portuguesas, Bragança detém a
primazia, chegando a registar 1 14 do total do movimento fronteiriço, graças
aos tecidos de algodão, ingleses e nacionais - belbutinas, chitas, lenços,
panos, etc -, que, através dela, seguiam para Espanha.
Em compensação, da região de Castela e Leão, entravam em Portugal e
desciam até ao Porto os cereais - trigo, centeio e milho -, os vinhos,
aguardentes e vinagres- para desespero dos proprietários e comerciantes dos
vinhos do Alto Douro -, e gados.
Os cereais abasteciam o Norte de Portugal e a cidade do Porto, onde,
segundo alguns economistas da época, 2/3 do trigo consumido era de prove
niência espanhola e conduzido através do rio Douro . Em B arca de Alva, o
primeiro porto do Douro em território português, e na Veiga do Torrão, ainda
em território espanhol, juntavam-se centenas de barcos, carregando cereais
com destino à Régua e ao Porto.
Mas os produtos registados pelas alfândegas dos dois países estavam
bem longe de esgotar as relações económicas entre as duas regiões. Com
efeito, boa parte deste comércio, quiçá, a maior parte, era ilegal, de
contrabando.
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Numerosos factores, entre os quais avultam a grande extensão da raia,
os direitos excessivos cobrados nas alfândegas, a cumplicidade de popula
ções e funcionários, a contiguidade geográfica em relação a Portugal da
região de Castela e Leão (Zamora e Salamanca), grande produtora de
cereais, vendidos a baixos preços, graças ao aumento da produção agrícola
que aí se fez sentir, no segundo terço do século XIX com as leis de
desamortização e abolição dos dízimos, e por fim, mas de não somenos
importância, o tratado da livre navegação do Douro, contribuíram para que
o contrabando se desenvolvesse infrene.
Não sabemos qual das duas regiões, o Norte de Portugal ou Castela e
Leão mais beneficiou com este intercâmbio económico, embora a natureza
das trocas (exportação e reexportação de têxteis do lado português e expor
tação de produtos agrícolas da parte da Espanha) leve a pensar que o Norte de
Portugal tiraria mais vantagens deste comércio que Castela e Leão.
Mas sabemos que no Porto se localizavam as grandes casas comerciais
que animaram este tráfego (mesmo Bragança chegou a possuir sucursais e
armazéns daquelas) e que, portanto, a capital do Norte detinha o controle de
boa parte do comércio desenvolvido entre a sua região e Castela e Leão.
E sabemos, igualmente, que as forças vivas do Porto e do Norte de

Portugal, como se pode ver através de numerosos relatórios da época,
defendiam as "inegáveis vantagens " que viriam para Portugal do estreita
mento e fortalecimento das relações de "amizade e boa harmonia " que nos
ligavam à nação vizinha, e que os mútuos interesses dos dois países
aconselhavam a que se facultasse "na maior escala possível a livre
navegação do rio Douro " às populações de ambos os países.
A partir de 1 860- 1 865, este comércio, por várias razões que não
importa, agora, analisar, mas que se prendem com a vontade política dos dois
países de não aprofundarem estas significativas relações económicas, com o
incremento do comércio do Norte de Portugal com o Brasil, e com a
formação acelerada dos espaços económicos nacionais que então se começam
a estruturar com os caminhos de ferro, vai reduzir-se substancialmente.

3. A CONSTRUÇÃO DO CAMINHO DE FERRO DE SALA

MANCA PELA BANCA DO PORTO (1881-1888)

Vinte anos mais tarde, contudo, a vontade de aproximação entre as
duas regiões vai ser instrumentalizada através da construção do caminho de
ferro do Douro e seu prolongamento até S ala,manca ( 1 8 8 7); graças aos
esforços conjugados de banqueiros e capitalistas do Porto.
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Para o devido entendimento deste facto inédito na história do Norte de
Portugal, qual seja o da construção de um caminho de ferro em território
espanhol, a ligar Barca de A lva, na fronteira portuguesa, a Salamanca,
importa chamar a atenção para a estratégia de desenvolvimento económico
gizada pelo Porto na segunda metade do século XIX sobretudo, após a crise
económica de 1 8 76, no sentido de, face à ameaça de Lisboa, que soubera
estruturar a rede nacional de caminhos de ferro em seu benefício, continuar
a garantir a sua posição hegemónica de capital do Norte, e reforçar assim a
sua posiçãó de cidade eminentemente comercial e marítima .
Numa primeira fase, uma vez construída a linha d o caminho d e ferro
do Norte, concluída em 1 8 87 com a ponte de D . Maria Pia, a cidade procurou
desenvolver as ligações terrestres com o Norte de Portugal, nomeadamente,
através da linha do Minho, que unia o Porto a Braga e a Valença - iniciada
em 1 872, terminou a sua construção em 1 882 -, e, sobretudo, da linha do
Douro, a qual, arrancando em 1 87 3 , chegou ao Pinhão em 1 879 e ao Tua em
1 8 82.
Numa segunda fase, uma vez garantidas as indispensáveis ligações
ferroviárias que deviam garantir a prosperidade e a preponderância da capital
do Norte, o Porto sentiu a necessidade de se apetrechar com um verdadeiro
porto marítimo, uma vez que o porto fluvial do Douro, já pelos perigos
causados pela rochosa e assoreada barra do rio, j á pela irregularidade do
regime hidrográfico do mesmo, revelava-se incapaz de poder continuar a
servir eficazmente os interesses do coniércio marítimo da cidade.
Assim surgiu o porto artificial de Leixões, cuj o proj ecto definitivo foi
apresentado e aprovado em 1 8 8 3 . A construção dos molhes iniciou-se no ano
seguinte, e finalmente, em 1 8 86, o porto começou a prestar serviço com a
entrada dos primeiros navios.
Os caminhos de ferro do Minho e Douro e o porto de Leixões
firmaram-se, deste modo, como os instrumentos determinantes da prosperi
dade de uma cidade que procurava não só manter o seu tradicional espaço
económico, o Norte de Portugal, mas também alargar a sua área de influência
a Espanha.
Com efeito, se a linha do M�nho tinha continuidade pelo território do
país vizinho, o mesmo não acontecia com a linha do Douro, apesar de desde a
década de sessenta, por iniciativa da Associação Comercial do Porto e do
economista Rodrigues de Freitas, o Porto não esconder que o principal obj ec
tivo daquela via ferroviária consistia em estabelecer a sua ligação a Salamanca.
A linha do Porto a Salamanca, face á linha do Minho, que punha em
comunicação o Norte de Portugal com o porto de Vigo, e à linha da Beira
Alta, que privilegiava hipoteticamente o porto da Figueira da Foz, e na
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realidade, Lisboa, assumia-se, pois, como o caminho de ferro por excelência
da capital do Norte.
A ligação de caminho de ferro do Douro a Salamanca - garantiam os
defensores do proj ecto da sua construção -, tendo em conta a alta taxa de
continentalidade da Península, ma assegurar, preferencialmente, as
importações da região de Castela e Leão através do porto de Leixões, tomar
rentável a exploração da linha do Douro, e permitir uma rápida comunicação
com o centro da Europa, por Handaia, transformando-se assim numa
verdadeira linha internacional.
Voltaremos a este tema. Mas o que importa ressaltar desde já, é que a
aproximação do Porto e do Norte de Portugal à. Espanha (em particular, à
região de Castela e Leão) e à Europa constitui uma velha aspiração do
Porto e do Norte de Portugal, consciente de que os caminhos da moderni
dade a tal exigem.
Os defensores de tal proj ecto, isto é, daqueles que entendiam que a
linha do Douro tinha de continuar, no país vizinho, até Salamanca, aduziam
argumentos de peso, que calaram fundo na opinião pública da época e que
ainda hoj e permanecem válidos.
Os caminhos de ferro eram, em sua opinião, factor culminante do
nosso desenvolvimento e progresso.
As relações económicas com a Espanha, sem contar o contrabando,
atingiam um vultuoso montante, ocupando o quinto lugar na ordem de impor
tância dos nossos parceiros comerciais.
A região de Castela e Leão tinha uma produção cerealífera largamente
excedentária em relação ao consumo da sua população, podendo, deste modo,
abastecer, a preços competitivos, face aos cereais americanos importados
pelo Porto, o Norte de Portugal.
Por outro lado, o movimento de importação e exportação da região de
Castela e Leão, muito especialmente, de Salamanca, uma vez concluído o
caminho de ferro, passaria a ser feito através do Porto .
A ligação ferroviária até Salamanca permitiria, ainda, aumentar o
rendimento da linha do Douro e estabelecer uma comunicação rápida com o
centro da Europa, por Handaia, transformando-se, assim, num verdadeiro
caminho de ferro internacional.
O Porto, numa época em que o caminho de ferro parecia influenciar
decisivamente a evolução económica dos povos, tentou reorganizar o seu
espaço económico, e j ogando com a alta taxa de continentalidade da
Península Ibérica, alargar a sua área de influência à região de Castela e Leão .
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Os críticos a tal proj ecto chamavam a atenção para a impossibilidade
de o caminho de ferro Porto - Salamanca, de via larga mas com rampas
acentuadas e curvas frequentes, vir a ser uma linha internacional.
Consideravam uma ilusão supor que o comércio da Espanha interior,
contígua à fronteira leste do Norte de Portugal, se orientaria para o Porto,
uma vez que, mesmo o contrabando desenvolvido ao longo do rio Douro,
após a construção dos caminhos de ferro do Norte de Espanha, diminuira
fortemente. A Espanha, segundo eles, procuraria por todos os meios orientar
o comércio de Castela e Leão para os portos de Santander e Gij on, que
dispunham de melhores condições do que o Porto.
Apesar de tais críticas, em 1 88 1 , alguns capitalistas e vanas insti
tuições bancárias do Porto formaram o Sindicato Portuense, com o capital
inicial de 1 000 contos, o qual acabou por ser responsável pela construção
acidentada das linhas férreas de Salamanca a Vilar Formoso e a Barca Alva,
abertas à exploração, respectivamente, em 1 8 8 6 e 1 8 8 7 .
Não é este o momento oportuno para fazermos a história d a linha de
caminho de ferro de Barca de Alva até Salamanca, a qual, naturalmente,
durante muitos anos, arrecadou prejuízos contínuos, a obrigar a posterior
inter;venção do Governo português para evitar que aquela caísse nas mãos do
Governo espanhol.
É dos manuais da história dos caminhos de ferro que os investimentos
em tal sector atingiam somas vultuosas e eram dificilmente recuperáveis a
curto prazo. A história dos Estados Unidos e mesmo da Europa está prenhe
de inúmeros casos de bancos que faliram justamente porque não puderam
recuperar, no curto ou médio prazo, os capitais investidos na construção dos
caminhos de ferro.
Mas o que importa por agora colocar à reflexão do leitor é que o
caminho de ferro do Porto a Salamanca não veio a ter sucesso devido a uma
razão fundamental, a de ter surgido numa altura em que, por força do
nacionalismo triunfante em toda a Europa, os diversos Estados procuravam
estruturar as suas economias em função dos espaços nacionais, não
contemporizando, assim, com soluções ou projectos de cooperação
' transfronteiriços.
4. O ENFRAQUECIMENTO DAS RELAÇÕES DO NORTE DE

PORTUGAL COM CASTELA E LEÃO, NO SÉCULO XX.

No nosso século, a hostilidade votada pela Monarquia Espanhola à
República Portuguesa ( 1 9 1 0- 1 926), numa primeira fase, e o nacionalismo
autoritário do Salazarismo e do franquismo, numa segunda fase, fizeram com
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que se tivessem acentuado a ignorância, o desconhecimento e mesmo a
tradicional desconfiança entre Portugal e a Espanha.
Separados ao longo da fronteira por uma larga zona de subdesenvol
vimento, votada ao esquecimento e ao abandono por ambos os Estados,
parecia haver um propósito deliberado, quer de Portugal, quer da Espanha,
para limitar ao máximo as relações entre os seus povos.
Tratavá-se, no fundo, de continuar a política vinda j á do século XIX,
assente em vias de comunicação que só excepcional ou secundariamente
tinham continuidade além fronteira.
Nestes casos, os caminhos de ferro eram de via reduzida e as estradas,
a algumas dezenas de quilómetros da fronteira, passavam a registar pavi
mentos irregulares e estreitos, como que destinados a dificultar a circulação
de pessoas e bens - situação essa que, no caso do Norte de Portugal, veio,
como é do conhecimento geral, até ao nosso tempo, sem que se possa assacar
a responsabilidade apenas à geografia.

5 ., AS RELAÇÕES ECONÓMICAS DO NORTE DE POR
TUGAL COM CASTELA E LEÃO, AO PRESENTE, NO
QUADRO DA INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA.

O esforço desenvolvido pelo Norte de Portugal, no século XIX, no
sentido do alargamento das suas relações económicas com a Espanha,
nomeadamente, com a região de Castela e Leão, só foi reatado, pois, de modo
significativo, nas últimas décadas, isto é, na sequência da restauração da
democracia nos Estados peninsulares, da liquidação do império colonial
português e da integração simultânea, na Comunidade Europeia, de Portugal
e da Espanha.
Na verdade, o efeito imediato da integração plena de Portugal na
Comunidade Europeia - para além da destruição global da nossa agricultura,
sem dúvida, a área mais tradicional e fechada da nossa economia, mas
também aquela para a qual o nosso Governo se revelou incapaz de encontrar
uma resposta adequada à sua sobrevivência, para j á não falarmos em
competividade -, traduziu-se no "encerramento definitivo da insularidade
económica como modelo de inserção externa e como modo de gestão" das
nossas relações económicas com a Espanha.
Outra coisa não seria de esperar, como tivemos oportunidade de dizer e
escrever nas vésperas da integração de Portugal na Comunidade Económica
Europeia.
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Com efeito, desde a década de sessenta, na sequência da adesão de
Portugal à EFTA, a abertura à Espanha deixou de depender exclusivamente
do nosso País. E na década de setenta, o acordo comercial de 1 970 entre a
Espanha e a CEE, o acordo comercial de 1 972 entre Portugal e a CEE, a
intenção da Espanha, desde 1 977, de aderir à CEE, ·e o acordo EFTA
Espanha em 1 979, mostraram claramente que os caminhos da Europa, para
Portugal; passavam obrigatoriamente pela Espanha.
Certamente que o estabelecimento de um novo tipo de relacionamento
com a Espanha, no quadro mais amplo da Comunidade Europeia, permitiu
um enquadramento multilateral que de outra maneira não seria possível. Mas
apesar de tal enquadramento, Portugal não tinba quaisquer possibilidades de
se eximir a este "confronto" ibérico, benéfico e estimulante para as econo
mias de ambos países, um e outro, afinal, com problemas de desenvolvimento
distintos no seu ritmo e intensidade, mas bem semelhantes quanto à natureza
e forma.
Assim sendo, importa pois enfrentar este realidade, tirar partido da
nossa individualidade e vantagens comparativas, detectar as oportunidades
possíveis e escolher as opções de fundo .
Excêntrico em relação ao núcleo económico mats desenvolvido da
velha Europa devido à sua localização, periférico mesmo no conjunto da
Península Ibérica, Portugal sabe que, no contexto europeu, mau grado a
melhoria progressiva do sistema de transportes e telecomunicações, custos
implementares irão continuar a ser cobrados em função das distâncias a que a
sua excentricidade obriga.
Ora, no quadro europeu, o mercado economzco e financeiro mais
próximo e acessível de Portugal (e felizmente, o menos agressivo), cujas
virtualidades, de modo algum negligenciáveis, só agora começam a ser
exploradas, não é o mercado espanhol? E no caso da Espanha, o mercado
que constitui naturalmente o prolongamento do seu, não é o mercado
português ?
Se não formos capazes de absorver positivamente o impacto prove
niente da abertura da nossa economia à Espanha, como é que poderemos
absorver o choque provocado pela· abertura da nossa economia aos restantes
países da Europa ?
Toma-se necessário, portanto, inserir Portugal no contexto ibérico,
potenciar o nosso território enquanto fachada atlântica da Península, a qual se
pode assumir da maior importância nas relações transcontinentais dos dois
países e mesmo da Europa (resolvendo previamente, o problema dos custos
dissuasores dos nossos portos), incentivar a nossa economia e os nossos
empresários ao j ogo salutar da concorrência e da complementaridade,
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desenvolver vocações especializadas, detectar os segmentos do mercado
peninsular em que podemos afirmar-nos, numa palavra, estabelecermos, pela
primeira vez na nossa história, um diálogo activo e frutuoso, nos planos
económico, social e cultural, com a Espanha.
No âmbito desta dinâmica peninsular, o Norte de Portugal, pelo facto
de constituir a região mais jovem de Portugal, de confinar com uma das
regiões da Espanha mais densamente povoadas, de dispor de um apreciável
grau de litoralização em relação à Espanha interior (Castela e Leão) e o
que se revela da maior importância, de deter a maior experiência acumulada
de relacionamento com o país vizinho, tem, efectivamente, um importante
papel a desempenhar.
Na estratégia a adoptar para a modernização do Norte de Portugal, as
relações económicas com a Espanha vão constituir, disso estamos certos, não
só uma vertente essencial, mas também um padrão de aferição indispensável
da sua capacidade de êxito e de sucesso, quer no âmbito nacional, quer no
âmbito peninsular e europeu.
Portugal, com o mesmo espírito de inovação e abertura com que há
quinhentos anos se lançou ao mar, dando início à gesta dos Descobrimentos,
com a1 mesma determinação com que, durante séculos, viveu de costas
voltadas para a Espanha, tem agora de se virar para terra, enfrentar o desafio
europeu, e em primeira instância, o desafio peninsular.
Os caminhos do nosso jitturo, da nossa modernidade, passam
essencialmente, de modo aparentemente irrecusável, senão irreversível, pelo
aprofundamento do movimento de integração na Europa, e portanto, por um
novo tipo de relacionamento com o país vizinho. E o Norte de Portugal, sem
falsos receios ou ambiguidades, tem rapidamente de entender e captar em
seu favor esta nova realidade, esta viragem estrutural que se nos afigura
estrutural e estruturante do nosso presente, este novo modelo de inserção
internacional da nossa economia, sob pena de agravar ainda mais os
estrangulamentos do seu tímido desenvolvimento, e que fazem dela uma
região desfavorecida de Portugal.
O desenvolvimento económico dos dois países ibéricos tem-se caracte
rizado pelo reforço do processo de litoralização da população peninsular, isto
é, da concentração de pessoas e actividades ao longo da faixa litoral do
Atlântico e do Mediterrâneo.
Ora, no caso do Norte de Portugal, este fenómeno de litoralização (que
importa, apesar de tudo, conter), não é incompatível com a expansão do
desenvolvimento para o interior, uma vez que, a litoralização "penetra tanto
mais para o interior quanto mais facilidades dão as vias de circulação de
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pessoas e bens" , como é o caso do rio Douro, o que faz com que a cidade do
Porto suba, efectivamente, rio acima, até à fronteira com a Espanha.
O extenso vale do rio Douro pode e deve, assim, transformar-se num
eixo de desenvolvimento fundamental para o Porto, Trás-os-Montes e Alto
Douro e para Castela e Leão, que ultrapasse largamente as solidariedades
económicas potenciadas pelo Vinho do Porto, e em tomo do qual importa
gizar estratégias e proj ectos transfronteiriços, os quais, embora tendo em
conta os riscos da "litoralização " , aproximem efectivamente as regiões
servidas pelo rio e terminem, definitivamente, com a insularidade económica
que continua a caracterizar, em grande parte, o tipo de ligações existentes
entre o Norte de Portugal e Castela e Leão.
O relacionamente do Porto e do Norte de Portugal com a Espanha,
embora sem perder de vista o rumo Norte, da Galiza, tem de ser feito, assim,
no sentido Leste, com a Espanha interior, aproveitando justamente o elo
comum que os une, o Vale do Douro, até hoje, praticamente inexplorado, e
que no passado, por vários séculos, constituiu o veículo natural de ligação e
aproximação entre os seus povos.

6. O VALE DO DOURO ENQUANTO ESPAÇO PRIVILE
GIADO DA COOPERAÇÃO LUSO- ESPANHOLA.

No quadro da União Europeia e das relações luso-espanholas, o Vale
do Douro constitui um espaço privilegiado de cooperação transfronteiriça,
a qual, bem estruturada à luz das acções e da experiência adquirida,
poderá vir a constituir um autêntico paradigma para regiões semelhantes da
Europa.
A Bacia do Douro, espaço transnacional integrado pela Região Norte
de Portugal e pela Comunidade Autónoma de Castela e Leão, é um com
plexo e extenso sistema territorial, que se articula sobre a própria bacia
hidrográfica que abrange uns 1 20 000 Km2 de superfície e onde residem
6,25 milhões de habitantes .
A localização d a bacia n o espaço d a União Europeia, revela dois traços
específicos, nomeadamente:
•
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Situar-se entre as regiões da vertente atlântica do sul da Europa,
muito afastada portanto do centro de gravidade europeu e fora dos
grandes eixos de desenvolvimento que estruturam este espaço
transnacional;

AS RELAÇÕES DO NORTE DE PORTUGAL COM A REGÚO DE CASTELA E LEiO

•

Estar dividida pela fronteira hispano-portuguesa, a qual, no último
século, limitando drasticamente as relações entre os dois povos, deu
origem a uma das regiões fronteiriças mais deprimidas da União
Europeia.

Neste contexto, importa desde já referir que a Bacia do Douro, embora
representando 5% do território comunitário e 1 ,9% da sua população, é
caracterizada por um débil sistema produtivo, uma vez que só contribui para
o PIB da União Europeia com 0,72%. Com efeito, este espaço económico
funciona apenas como fornecedor de produtos primários agrários (fundamen
talmente cereais e gado) e da pesca; energéticos (carvão, urânio, hidra
electricidade) e de manufactura tradicional (confecção textil, couro, madeira,
alimentação e bebidas), registando, paralelamente um escasso desenvol
vimento do sector de serviços.
Assim sendo, a Bacia do Douro constltm um espaço económico
periférico no contexto da União, na medida em que os seus níveis de
especialização produtiva dizem respeito ao fornecimento de produtos básicos
agrários e energéticos, com um forte desenvolvimento das manufacturas
tradicionais de base artesanal, com baixa introdução de processos de
inovação tecnológica e um incipiente desenvolvimento dos serviços
empresariais, muito dependentes, aliás, dos grandes centros urbanos da
Península Ibérica, Porto, Valladolid e Madrid) .
Com este quadro de referência, ambas as regwes assinaram, em
Fevereiro de 1 990, uma Declaração Conjunta, que marca o início de um
processo de relações institucionais , cuj o obj ectivo é o de estabalecer
programas de cooperação fronteiriça e inter-regional que acentuem os níveis
de integração hoj e existentes .
Este acordo d e cooperação inscreveu-se n o quadro d e relações
estabelecido pela Comunidade Europeia no sentido da "supressão" das
fronteiras internas, e que tende para um novo conceito da valorização das
regiões da Europa, em termos de desenvolvimento e qualidade de vida.
Este processo acabou por animar o incremento das relações inter
regionais e transfronteiriças, com o fim de favorecer as trocas e a maior
coesão inter-regional, nomeadamente através de acções concretas nos
domínios das infra-estruturas, económico, social e cultural.
No caso concreto da cooperação inter-regional na Bacia do Douro, o
conceito de articulação funcional leva à consideração de três grandes
obj ectivos estratégicos:
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•

no âmbito da articulação territorial, preencher o grande espaço
existente entre os principais centros de residência e actividade da
Bacia do Douro (Área Metropolitana do Porto e Valladolid), à luz
de uma estratégia comum de articulação das principais redes de
infra-estruturas, que garanta o seu desenvolvilpento interno e sua
conexão com os espaços comunitários de maior dinamismo;

•

no âmbito da articulação económica, maximizar as complemen
tahdades dos seus sistemas produtivos, de maneira a que a acção
coordenada tente reforçar o peso específico do sistema produtivo da
Bacia no contexto ibérico e comunitário; abrem-se aqui possibili
dades para estratégias de desenvolvi):Ilento conjunto em áreas de
promoção comercial, desenvolvimento turístico, desenvolvimento
das economias rurais, etc . ;

•

n o âmbito d a articulação sacio-cultural, fomentar todo o tipo de
iniciativas para a cooperação educativa, científica e técnica entre as
duas regiões, assim como a promoção conjunta de programas de
formação e de integração laboral para os imigrantes.

Frente a estas políticas, a estratégia das regiões do Norte de Portugal e
Castela e Leão, tem sido a de reivindicar a função do mencionado Vale
como corredor natural de conexão de Portugal à Europa comunitária.
Nesta conjuntura, que significa a reconsideração, à escala europeia, dos
conceitos de centralidade e periferismo, o Vale do Douro tem uma oportuni
dade para voltar a situar-se no mencionado espaço económico, incremen
tando a sua importância no modelo metropolitano global. Conta com factores
objectivos favoráveis (o dinamismo do Grande Porto e das cidades médias do
norte de Castela e Leão), embora se depare com um importante obstáculo,
que é a tendência para a consolidação do modelo territorial dominante, o
qual tem primado critérios de custo-eficácia face aos critérios de equilíbrio
territorial.
Por outro lado, a simples melhoria das infra-estruturas não garante o
desenvolvimento harmónico da área, nem a sua integração efectiva no
modelo global. Por um lado coincidem na bacia do Douro distintas
dinâmicas : aglomerações urbanas e importantes bolsas rurais, que demandam
estratégias específicas para poder conjugar a inserção nun espaço
metropolitano global, fortemente polarizado, com o desenvolvimento do
potencial endógeno do meio rural. Por outro, essa inserção no nível
metropolitano europeu, só é possível se a provisão de infra-estruturas se
acompanhar de importantes esforços · de dinamização empresarial, formação
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de recursos humanos e desenvolvimento da capacidade de absorção da
inovação tecnológica.
Neste sentido, a valorização da Bacia do Douro como um novo espaço
de desenvolvimento a potenciar no território peninsular e comunitário, abre
caminho a um extenso leque de áreas de cooperação, o que exige, desde logo,
uma rigorosa selecção de proj ectos de cooperação.
Nesta · perspectiva, e procurando combinar os resultados obtidos pelo
exaustivo Estudio sobre las Areas de Cooperación entre la Región Norte de
Portugal y la Comunidad de Castilla y León, que acompanhamos, neste
particular, de muito perto, com a acção desenvolvida nos últimos anos, pela
Fundação hispano-lusa Rei Afonso Henriques, vamos chamar a atenção para
um conjunto de sectores e acções que nos parecem fundamentais para o
aprofundamento de uma estratégia de cooperação entre o Norte de Portugal e
Castela e Leão e para o desenvolvimento da Bacia do Douro entendida na sua
unidade e globalidade.
6 . 1 . Em primeiro lugar, importa chamar a atenção para a área das
comunicações viárias, ferroviárias e fluvial, isto é, para o corredor priori
tário '+ue importa estabelecer entre o Porto e Burgos, através de Bragança,
Zamora e Valladolid, e para a navegabilidade do rio Douro.
No domínio das infraestruturas de transporte terrestre ganha particular
relevo o eixo central referido, corredor prioritário enquanto ligação natural do
Vale do Douro e portanto, da Região Norte de Portugal à Europa.
No capítulo dos transportes ferroviários, lamentamos o encerramento
da Linha do Douro, que seguia do Porto até Salamanca, sem que qualquer
alternativa tivesse sido equacionada.
A questão que se levanta, neste sector, é o de reanimar esta linha (pelo
menos, sob o ponto de vista turístico?) melhorar a linha de caminho de ferro
que atravessa a Região Centro de Portugal no traçado compreendido entre a
Pampilhosa da Serra (Portugal) e Medina del Campo (Espanha) o que não
quer dizer que o comboio de alta velocidade (TGV) não continue a colocar-se
como uma opção prioritária para a Bacia do Douro .
No sector dos transportes marítimo e fluvial importa definir uma
política de cooperação que procure articular o porto de Leixões e o seu
hinterland com a navegabilidade do rio Douro, sem esquecer as potenciali
dades endógenas deste último enquanto produto turístico, já pelo valor
excepcional do Alto Douro português enquanto "paisagem cultural evolutiva
viva", já pelas áreas protegidas do Douro Internacional.
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No que diz respeito ao transporte fluvial, o rio Douro é navegável até à
fronteira espanhola, em cerca de
até à Vega

220

km, se bem que, do Pinhão (Portugal)

de Terrón, na fronteira espanhola de Fregeneda, onde o país

vizinho construíu um cais, sej a preciso desenvolver a dragagem do leito e
margens do rio para permitir o acesso a navios de calado médio .
Tal valorização, na perspectiva da cooperação bilateral, exige uma
linha de consenso das autoridades territoriais de ambos os países.

Por este motivo, a área das comunicações rodoviárias, de caminhos de
ferro e fluviais apresentam um carácter prioritário, dada a sua capacidade
estruturante da Bacia do Douro.
Por outro lado, urge aproveitar as potencialidades turísticas de espaços
naturais contínuos, como os parques naturais de Montesinho e do lago de
Sanábria, através de uma oferta conjunta e coordenada de qualidade, que
exige, logicamente, infraestruturas de acolhimento, melhoria de comuni
cações e a definição de uma política de terreno rural global, transfronteiriça.

6.2. Em segundo lugar, importa desenvolver as acções tendentes a
animár o conhecimento e as relações transfronteiriças, uma vez que, apesar
de tudo quanto tem sido feito nos últimos anos , existe um forte desconhe
cimento da realidade

existente,

de um e do outro

lado

da fronteira,

nomeadamente no que diz respeito às iniciativas concretas que animam as
relações quotidianas entre as duas regiões.

É

neste sentido que devemos ter em atenção a actividade desenvolvida

pela Fundação

Rei Afonso Henriques (FRAH).

A Fundação hispano-portuguesa Rei Afonso

Henriques

(FRAH),

instituição privada com participação pública, criada por escritura pública de
de Fevereiro de

1 994,

futuramente

Solar

no

7

com sede em Zamora e sede provisória no Porto,
dos

Magalhães,

em

Amarante,

foi

reconhecida

263 79 de 3 1 de Outubro de 1 994,
Boletin Oficial de! Estado de 29 de Novembro do mesmo ano, e
em Portugal, por Portaria n° 1 7/96 do Ministério da Administração Interna,
publicada no Diário da República n° 7 1 196 de 23 de Março.
oficialmente em Espanha por Ordem n°

publicada no

Em

21

de Julho de

1 995

foi concedido à FRAH o Alto Patrocínio de

Sua Excelência o Presidente da República de Portugal.
Em

4

de Fevereiro de

1 999,

a Fundação foi reconhecida em Portugal

como pessoa colectiva de utilidade pública, mediante despacho de Sua
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Excelência o Senhor Primeiro Ministro, publicado em «Diário da República»,

na série, no 29, de 4 Fevereiro de 1 999.

É
•

Missão d a Fundação :
Contribuir para aglutinar todo o Vale do Douro (no sentido de bacia
hidrográfica do Douro, áreas afins e circunvizinhas), em tomo de
uma ideia de qualidade, cultura e progresso,

a ideia do Douro,
ideia de património natural e histórico, ideia de singularidade,
imagem de marca, no âmbito mais amplo das relações entre
Portugal e Espanha;
•

Contribuir para o bem-estar económico, social e cultural das Terras
e Gentes do V ale do Douro, especialmente as das zonas menos

•

desenvolvidas ;
Contribuir para o desenvolvimento dos recursos endógenos do Vale
do Douro e para a fixação das suas populações, especialmente as
mats J Ovens .

Com o obj ectivo de cumprir a sua Missão, a FRAH tem desenvolv Í do
uma intensa actividade nos domínios cultural e empresarial.
No âmbito cultural, por iniciativa própria e ao abrigo dos Programas
Comunitários, INTERREG II e TERRA, a Fundação tem vindo a executar
numerosas acções :
•

publicação de numerosos trabalhos que dizem respeito a Portugal
Espanha, com particular relevo para as regiões de Trás-os-Montes e
Castela e Leão, de entre os quais se salientam :

- Zamora. Un espacio de frontera (coordenação de Lorenzo López
Trigal), Zamora, 1 994;
- A Região fronteiriça de Trás-os-Montes. Diagnóstico e estratégia
de desenvolvimento (coordenação de José Manuel Simões, José
Portela e Francisco Cepeda) , Zamora, 1 996;
- La articulación territorial de la raya hispano-portuguesa. Actas
Simposium. Vilar Formoso, 1 996 (coordenação de Lorenzo López
Trigal, Rubén Lois González e François Guichard), Zamora,

1 997;
- I Encuentro Peninsular de Historia de las Relaciones Internacio
nales, Associação Portuguesa de História das Relações Interna
cionais e Comisión Espaiiola de Historia de las Relaciones Inter
nacionales, Zamora,

1 998;
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- Desenvolvimento rural, que perspectivas ? O Caso do A lto Trás
os-Montes e Douro, de Francisco José Lopes de Sousa Diniz,
Zamora, 1 999;
- Proceso de cambio y tendencias de futuro de la sociedad rural de
Zamora. Implicaciones para el desarrollo , rural del espacio
fronterizo, de José Manuel de1 Barrio Aliste, Zamora, 1 999;
- El Tratado de A lcaiiices (coordenação de José Sánchez Herrero ),
Zamora, 1 999;
- II Congreso de Arqueología Peninsular, quatro volumes, Zamora,
1 997- 1 999.
•

estudo de viabilidade de uma candidat)lra do Vale do Douro a Patri
mónio Mundial, que levou, de seguida, à definição de uma
Estratégia Interregional de Promoção e Valorização do Vale do
Douro Vinhateiro a Património Mundial; à recomendação da
criação do enquadramento transnacional de protecção e valorização
das Arribas do Douro/ Arribas del Duero, em ordem à sua
integração na Federação Europeia de Parques; à sugestão da
valorização da Linha de Cidades Fortificadas da Reconquista; e ao ,
lançamento de uma série de Rotas Patrimoniais do Vale do Douro,
de forma a globalmente, se gizar uma estratégia promocional de
valorização do Vale do Douro.

•

promoção dos trabalhos de Identificação, Avaliação e Análise de
Recursos do Património Histórico da Região do Douro, e o
Inventário do Património Cultural da Bacia do Douro, que se
encontram a ser executados por equipas interdisciplinares de
especialistas hispanos-lusos, inseridos no programa DOURO,
REGIÃO FLUVIAL.

•

numerosos encontros e colóquios que procuram aprofundar as
relações Portugal-Espanha e a realidade cultural e patrimonial do
Vale do Douro.

No âmbito empresarial, quer por sua iniciativa, quer ao abrigo do
INTERREG II, a FRAH tem desenvolvido :
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•

Jornadas Sectoriais com a finalidade de s e conhecer melhor as
actividades e potencialidades económicas de Trás-os-Montes e
Castela e Leão;

•

uma Base de Dados Empresarial que, de forma actualizada e
rigorosa, fornece a situação empresarial das duas regiões;
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estudos comparativos de natureza sacio-económica entre aquelas
regiões.

•

Está ainda em curso, por iniciativa da FRAH, um concurso denomi
nado Jovens Ideias do Douro, com o obj ectivo de premiar ideias ou proj ectos
apresentados por jovens com idade inferior a 36 anos, que contribuam para o
desenvolvimento e promoção do Vale do Douro, em toda a sua extensão .
Finalmente, mas não de somenos importância, a FRAH desenvolveu
um Proj ecto de criação do Instituto Interuniversitário Rei Afonso Henriques,
o qual constitui um dos obj ectivos fundacionais c.ontemplados nos Estatutos
da Fundação.
Neste Instituto Interuniversitário, de carácter hispano-português,
estarão representadas as Universidades de León, Porto, Salamanca, Trás-os
-Montes e Alto Douro e Valladolid. Estas Universidades integram o
Patronato da Fundação e encontram-se j á representadas, a nível de vice
-Reitores, na Comissão Promotora do Instituto Interuniversitário, podendo
alargar-se a outras Universidades portuguesas e espanholas que pretendam
integrar o Instituto.
I

Durante o ano de 1 99 8 , a Comissão Promotora do Instituto Interuni
versitário accionou um inquérito de consulta às Universidades j á referidas,
para se definir um perfil do Instituto .
Na sequência de contactos realizados com os representantes das
Universidades, a estratégia acordada é a de configurar o Instituto em função
da legislação espanhola, para o mesmo ser, entretanto, contemplado e
reconhecido pela legislação portuguesa.

8. CONCLUSÃO

No século XIX, o Norte de Portugal e a região de Castela e Leão, se
bem que excepcionalmente, desenvolveram uma frutuosa e útil experiência
de relacionamento económico e social, a ·qual, lamentavelmente, pelas razões
que expusemos, não mais foi reatada até ao presente.
Dessa experiência resta-nos essa vontade, esse querer expresso pelo
Porto e o Norte de Portugal, de ultrapassar fronteiras e de estabelecer com a
Espanha interior relações económicas benéficas para ambas as partes . A apro
ximação ao país vizinho e à Europa constitui uma velha aspiração do Norte
de Portugal, consciente de que os caminhos da modernidade a tal exigem.
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Hoj e ,

importa

rasgar

novos

caminhos

para

que

a

cooperação

económica, social e cultural entre as regiões do Norte de Portugal e de
Castela e Leão sej a, finalmente, entendida, no quadro mais

amplo da

construção da Europa, como uma exigência irrecusável .

Nesse sentido, parece-nos urgente efectuar uma avaliação das políticas
e dos proj ectos de cooperação transfronteiriça em curso, estudar a hipótese da
materializáção de proj ectos comuns face às instâncias europeias de decisão, e
reforçar a acção da Fundação Rei Afonso Henriques, uma instituição
peninsular única no contexto das relações entre Portugal e Espanha.
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Letras do Porto" , volume IV) .

SOUSA, Fernando de
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( 1 976) - Subsídios para a História Social do Arcebispado de Braga. A
comarca de Vila Real nos fins do século XVIII, Braga, (separata da revista Bracara
A ugusta, tomo XXX, B raga) .

SOUSA, Fernando de

SOUSA, Fernando de

( 1 977) - Catálogo do Arquivo Distrital de Vila Real, Porto .

SOUSA, Fernando de

( 1 977) - A indústria em Trás-os-Montes (1 780-1813) , Vila Real .

( 1 978) - A Indústria das Sedas em Trás-os-Montes (1 780-1812) ,
1 978 (separata d a Revista de História Económica e Social, volume I I , Lisboa).

SOUSA, Fernando de
Lisboa,

SOUSA, Fernando de

( 1 979) - Catálogo do Arquivo Distrital de Vila Real, II, Vila Real .

( 1 980) - A População Portugue� a nos inícios do século XIX,
2 volumes, Porto (tese de doutoramento).

SOUSA, Fernando de

SOUSA, Fernando de

( 1 982) - O Arquivo Municipal de Moncorvo, Porto .

SOUSA, Fernando de

( 1 983) - Os Votos de Santiago na comarca de Moncorvo (século XVIII} ,

Lisboa.

( 1 983) - Catálogo do Arquivo Distrital de Vila Real, III, Vila Real,

SOUSA, Fernando de

(colaboração do doutor Silva Gonçalves) .
SOUSA, Fernando de

século XIX

( 1 983) - População e Economia do Distrito de Vila Real em meados do
Estudos Transmontanos, n.0 1 ),Vila Real.

(separatas da revista

( 1 987) - Memórias de Vila Real, 2 volumes, Vila Real (colaboração do

SOUSA, Fernando de

doutor S ilva Gonçalves) .
SOUSA, Fernando de

( 1 987) - Inquisição e heresia nos finais do século XVIII, Porto,
da Faculdade de Letras, II série, Porto).

(separata da Revista

( 1 989) - Vila Real. A memória de uma cidade, Porto, 1 989 (separata da

SOUSA, Fernando de

"Revista da Faculdade de Letras. História", II série, Porto).

( 1 989) - A Banca do Porto no século XIX (introdução ao catálogo A cor
do dinheiro. Notas bancárias ligadas à banca portuense dosfins do século passado na
colecção do Gabinete de Numismática, Casa Tait), Porto .

SOUSA, Fernando de

SOUSA, Fernando de

( 1 995) - História da Estatística em Portugal. Lisboa.

SOUSA, Fernando de

( 1 995) - Dois Empresários do Norte. Os irmãos Borges. Lisboa.

SOUSA, Fernando de

( 1 995) - O Levantamento absolutista de Víla Real em 1 823 (separata da
Transmontanos, n.0 6), Vila Real.

revista Estudos
SOUSA, Fernando de

( 1 997) - Uma descrição de Trás-os-Montes por José António de Sá
População e Sociedade n.0 3), do CEPFAM - Centro de E studos

(separata da revista

da População e Família, Porto .
SOUSA, Fernando de

( 1 999) - Uma descrição de Trás-os-Montes em finais do século XVIII
População e Sociedade n.0 4), do CEPFAM - Centro de Estudos

(separata da revista

da População e Família, Porto .
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SOUSA, Fernando de ( 1 999) - Para a história da indústria das sedas em Trás-os-Montes
(1 819- 1 823), separata da revista População e Sociedade n.0 5 do CEPESE - Centro de
Estudos da População, Economia e Sociedade, Porto.
SOUSA, Fernando de ( 1 999) - A reestruturação da indústria das sedas em Trás-os-Montes
nos Finais de Setecentos, separata da revista População e Soeiedade n.0 5 do CEPESE
- Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, Porto.
TRIGAL, Lorenzo López (coord.) ( 1 994) - Zamora. Un espacio de frontera, Fundação Rei
. Afonso Henriques, Zamora.
TRIGAL, Lorenzo López; GONZÁLEZ, Rubén Lois; GUICHARD, François ( 1 997) - La

articulación territorial de la raya hispano-portuguesa. Actas Simposium. Vilar
Formoso, 1 99(í, Fundação Rei Afonso Henriques, Zamora.

TRIGAL, Lorenzo López ( 1 999) - Informe sobre "Aspectos Institucionales e Instrumentales
de · la ordenación deZ territorio en el Duero a partir de la· integración comunitaria:
Balance y perspectivas ", Associação Ibérica de Municipios Ribereiios dei Duero

(relatório poli copiado).
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