
Tordesilhas, Península Ibérica, 16 de fevereiro de 2021;  

Exmo. Senhor Embaixador de Portugal:  

A Sociedade Iberista, associação sociocultural maioritária do movimento ibérico, que 
tem por missão promover o processo de integração europeia, aproveitando a 
afinidade existente entre Portugal e Espanha, contribuindo para o aperfeiçoamento do 
coesão territorial na Península Ibérica e com o objetivo final de contribuição ativa para 
o progresso social e económico, apostando no desenvolvimento sustentável e na 
proteção do ambiente.  

Nesse sentido dirigimo-nos a Vossa Excelência com o intuito de lhe explicar que a 
exultação com o acordo alcançado entre a União Europeia e o Reino Unido, após o 
processo de saída iniciado pelo próprio, nos faz ser muito cautelosos com todo este 
processo, na medida em que acredita- mos que pode abrir caminho para o 
surgimento do «euroceticismo», mesmo apesar dos sucessos alcançados pela gestão 
da pandemia e pela ajuda e empréstimos disponibilizados aos Estados- Membros 
mais afetados.  

Por isso, acreditamos que é hora de promover o Iberismo. De forma aberta, sem medo 
e com a participação ativa da sociedade civil, da qual nos consideramos 
representantes.  

Tanto a União Europeia como a Alemanha ou a França têm interesse em que Espanha 
e Portugal saiam desta crise fortalecidos financeiramente. Porque é imprescindível que 
um bloco peninsular possa promover no futuro, a abertura comercial à América latina, 
como se fez com a China ou Canadá, e se tentou com os Estados Unidos.  

Portanto, hoje solicitaremos que nesta perspetiva de amizade e cooperação 
transnacional e de solidariedade europeia informem os respetivos governos da 
existência do nosso projeto e do nosso objetivo para 2021:  

Renovação do Tratado de Amizade e Cooperação entre Portugal e 
Espanha. 

Data de 1977, desenvolvido num contexto muito específico e longe das atuais 
condições geopolíticas e económicas e que deverá promover a criação de estruturas 
comuns ou, na falta delas, reuniões periódicas entre os diferentes órgãos públicos, 
para promover a coesão.  
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No âmbito deste Tratado, também é necessário apostar na convergência económica, 
cultural e social, eliminando as assimetrias existentes entre as duas nações 
peninsulares. 
 
A Sociedade Iberista solicita apoio direto e público para estes dois pontos, bem 
como participação nos mesmos.  

Queremos que tanto a Comissão Europeia como a França e a Alemanha solicitem esta 
necessidade aos governos de Espanha e Portugal. Devemos acelerar os processos de 
cooperação e por isso é absolutamente fundamental informar a sociedade civil sobre 
os mecanismos de participação ativa. 

Se o conseguirmos, poderemos em conjunto indubitavelmente obter um enorme 
sucesso para a Europa, de que os cidadãos beneficiariam direta e indiretamente.  

Além disso, a União recuperaria um pilar fundamental do seu próprio projeto de 
construção europeu, como o europeísmo peninsular, que se encontra hoje muito 
desencantado. 

A aliança estratégica de Espanha e Portugal, com quase sessenta (60) milhões de 
habitantes e fronteira da UE com países terceiros, é o início da criação de um bloco 
intercontinental necessário, para o futuro da União e os interesses dos Estados 
membros e cidadãos da União.  

O Iberismo é o instrumento necessário para o nosso futuro. 
 
Da Sociedade Ibérica estamos à sua inteira disposição para construir o europeísmo do 
século XXI. No final desta carta, vossa Excelência poderá encontrar as nossas 
informações de contacto, onde teremos todo prazer e disponibilidade em ajudá-lo a 
explicar qualquer questão que eventualmente lhe possa surgir.  

De Vossa Excelência Atentamente,  

Adrián Gebé 
Coordinador Gral. de la Sociedad Iberista
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