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Jantar associativo março 2022, com o Diretor da Vanguarda, Enric Juliana.
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Somos uma 
associação SÉRIA. 


Procuramos um 
objectivo REAL E 

VIÁVEL

¿O qué é a Sociedade Iberista?
A primeira associação sem fins lucrativos na península ibérica

A Sociedade inspira-se 
no princípio da 

TRANSVERSALIDADE 
e é completamente 
INDEPENDENTE

Mais de 500 
PARCEIROS, 25.000 
SEGUIDORES e um 

alcance médio de 
50.000 PESSOAS por 

cada publicação.
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Inscrita no Registro Nacional de Pessoas 
Colectivas, desde o 24 de novembro de 2022, 
com o número 980.773.652

Desenvolvemos diferentes propostas para o 
desenvolvimento social do conjunto peninsular. 
Existimos para que a sociedade civil faça 
chegar aos Poderes Públicos as suas 
preocupações.

Inscrita na Espanha, com número de registro 
616.113 no Ministerio del Interior e número de 
identificação fiscal G-88.181.888 na Espanha.

A Sociedade Iberista


Completamente transparente. Todo o dinheiro 
que entra, está auditado pela nossa Comissão 
de Garantias. E NÃO, não há dívidas. 

A nossa associação é uma marca registada, 
tanto em Espanha como em Portugal, através 
da EUIPO. 
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Missão  

A Sociedade tem por missão promover o 
movimento iberista, entendido como doutrina 
que desenvolve uma série de propostas e 
medidas que permitam a constituição de um 
eixo ibérico. Uma fórmula que impulsione as 
relações, os acordos e as sinergias entre 
Portugal e Espanha, através da constituição de 
uma aliança estratégica que beneficie os 
c idadãos, empresas ou invest imentos 
estrangeiros.  

Para isso, é imprescindível o trabalho da nossa 
associação, que trabalha para suprimir as 
assimetrias existentes entre ambas as nações e 
contribuir decididamente para a defesa da 
cultura peninsular, em todos os âmbitos da 
ciência, as artes, letras, pensamento e média, 
em todos os setores da sociedade – em 
especial atenção à juventude– e também 
dentro das instituições, organismos e entidades 
públicas ou privadas, quando aplicável.  

A Sociedade Iberista toma como exemplo, 
outras alianças já existentes na Europa, como o 
Visegrado ou o Conselho Nórdico. Grupos 
constituídos que permitem realizar ou executar 
propostas que beneficiem directamente os 
países componentes. 

A fim de atingir o objectivo de constituir essa 
união, foi elaborado um Manifesto pela 
Integração Ibérica, no qual se estabelece uma 
série de princípios e direitos inalienáveis para o 
cidadão, de ambos os lados da fronteira 
peninsular.  

O iberismo da Sociedade é democrático, 
federal, simétrico e europeísta, com uma 
abordagem decididamente transversal, para a 
total participação de qualquer cidadão, 
interessado no Movimento. Em caso algum são 
aceites membros que defendam regimes não 
democráticos ou eurocéticos. 

O iberismo é um novo movimento social, de 
índo le re formis ta , p reeminentemente 
humanista, com propostas sérias e inovadoras. 

A Sociedade Iberista surge como mecanismo 
de coesão, ferramenta indispensável numa 
Europa de geometrias variáveis e instrumento 
para partidos políticos, associações, fundações, 
empresas ou cidadãos, a fim de propor, 
aconselhar e orientar nas diferentes propostas 
e medidas acordadas pela associação, a fim de 
atingir esse objectivo. 
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O iberismo representa uma nova concepção de 
ver a União Europeia. Portugal e Espanha 
podem resignificar o europeísmo. O projeto 
da União está ensombrado pelo processo de 
saída do Reino Unido e pelo aumento dos 
movimentos popul istas, extremamente 
perigosos para o projeto comunitário.  

Para nós, é muito difícil defender o iberismo, 
mas assumimos este projeto com o desafio de 
deixar para trás anseios históricos e buscar 
alternativas que permitam dissipar os 
antagonismos e suprimir as assimetrias entre 
portugueses e espanhóis, como um dia expôs 
Sinibaldo de Mas, pai do iberismo, que através 
do livro A IBÉRIA, promoveu um europeísmo 
primordial como o futuro mais próspero para o 
continente.  

A Península Ibérica está dividida politicamente, 
mas não rompeu os seus laços culturais; e essa 
relação histórica tem contribuído para criar uma 
frágil realidade de “espírito ibérico” que, nas 
palavras de Fernando Pessoa, complementa os 
diferentes grupos sociais que compõem a 
civilização europeia.  

Em suma, a nossa associação foi fundada para 
unir através da cultura e gerar um clima idóneo 
para a criação de um espaço novo, onde 
portugueses e espanhóis construam um projeto 
comun e exemplar. 

O iberismo na Sociedade 

No entanto, o iberismo é um movimento 
adiado. Apesar dos contributos de grandes 
nomes da cultura e das artes ibéricas, a sua 
concretização nunca chegou a acontecer 
plenamente de um modo autonomamente 
sustentável. 

Tivemos que esperar até ao final do século XX, 
sofrer duas ditaduras e duas guerras mundiais 
para entender que juntos somos mais fortes.  

A entrada de Portugal e Espanha na União 
Europeia, a assinatura de diversos tratados e 
acordos como Schengen, possibilitaram a 
promoção do iberismo. De facto, o Real 
Instituto Elcano, em 2016, indicava que 68% 
dos portugueses acredita que ambos os países 
"deveriam avançar para alguma forma de união 
política ibérica", e um unânime 83% considera 
que ambos os países "têm interesses comuns 
em política internacional".

EIXO IBÉRICO 
União Europeia
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Ainda que o último Barómetro de Opinião 
Hispano-Luso, publicado em 2011, indicasse 
que 39,8% de espanhóis e 46,1% de 
portugueses apostava numa Federação de 
Estados, o movimento continua sendo 
minoritário. 

Isto  estará indubitavelmente ligado à falta de 
uma plataforma como a Sociedade e a um 
apoio público para sua promoção.  

Pouco a pouco, observamos como as diferentes 
forças políticas começam a falar de iberismo, 
de colaboração com Portugal, em definitivo, de 
reformas. Reformas que necessitam romper o 
“status quo” existente e propor as reformas 
n e c e s s á r i a s p a r a a v a n ç a r s o c i a l e 
economicamente. 

O povo português tem vindo a demonstrar 
mais predisposição que o espanhol para 
enfrentar mudanças na península ibérica. O 
povo espanhol está perdido dentro de si e só 

olha para a Europa como meio de resolução 
dos seus problemas internos. 

A cidadania espanhola quer mudar e não sabe 
como. Ninguém sabe o que é melhor para os 
cidadãos e receiam que qualquer alteração à 
Constituição de 1978 afete a integridade 
territorial. Isto provoca políticas de curto prazo 
e populistas que põem em risco o futuro da 
sociedade c iv i l e geram incerteza e 
instabilidade.  

As vantagens que o iberismo apresenta são 
inúmeras. Desde políticas conjuntas de 
prevenção de incêndios até poder chegar a 
criar organismos conjuntos para a gestão de 
recursos, como por exemplo, as bacias 
hidrográficas internacionais. 

Além disso, o iberismo, estimula a promoção 
de relações bilaterais, cujos conflitos costumam 
ser resolvidos em última instância, no seio da 
União Europeia.  

Em resumo, o Movimento Iberista necessita ser 
conhecido para poder ser defendido. É esse o 
objetivo deste dossier, dar a conhecer um 
movimento de vantagens e de soluções. Uma 
ideia para homens e mulheres de Estado, que 
anteponham a sua ideologia à consecução de 
um fim muito maior. Histórico. Lógico. 
Necessário. 

Números  

A Sociedade conta com mais de quinhentos 
associados, cifra significativa, alcançada sem 
apoio público. 

Nossas redes sociais são seguidas por um 
número em torno dos vinte e cinco mil (25 mil) 
seguidores, o que nos permite afirmar que 
somos a maior associação Iberista da 
península ibérica.  

A associação está estruturada, de acordo com 
os estatutos, do seguinte modo:  
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O órgão de administração é a Junta de 
Coordenação, cujos membros são eleitos por 
sufrágio universal, estabelecendo assim uma 
associação totalmente democrática.  

A Soc iedade conta com um por ta l de 
transparência, que é atualizado periodicamente, 
no qual se refletem as despesas e receitas da 
mesma.  

A Secretaria de Comunicação realiza um trabalho 
cultural muito importante, dispondo da 
Discussão: diário democrático, um meio de 
informação e coleta de dados, criando assim uma 
hemeroteca, onde se recolhem obras, biografias, 
l i teratura, c i tações ou pensamentos de 
importantes iberistas. Este meio é distribuído a 
mais de 1000 pessoas.  

Além, lançamos um canal de Youtube, original e 
variado. 

A Sociedade está dividida em Federações, 
coordenadas a t ravés do Secretar ia da 
Organização e independentes da Junta de 
Coordenação. Realizam tarefas no âmbito da 
comunidade autónoma. Se a demanda o exigir, 
no âmbito distrital ou municipal serão criados 
fóruns locais para a gestão de recursos.  

Para que tudo tenha um bom funcionamento e 
com o fim de fazer cumprir o Manifesto pela 
Integração Peninsular, a Sociedade dispôs com 
uma Comissão de Garantias que, Controla o 
exercício do Conselho de Coordenação e o 
cumprimento dos Estatutos.  

Esta comissão recebe anualmente informações 
financeiras da associação, após o que fará um 
pequeno relatório para conhecimento da 
Assembleia Geral.  

Por último, foi necessário alterar os estatutos de 
modo a incluir uma Secretaria da Igualdade e 
assembleias sectoriais para a recolha de dados e 
ideias que permitam melhorar ainda mais as 
medidas a propor. 

Como se pode observar, a Sociedade Iberista 
estrutura-se perfeitamente para que cada órgão 
cumpra uma missão bem definida. Uma fórmula 
que lhe imprime seriedade e que, sem dúvida, 
será imprescindível para o êxito da associação e 
do movimento Iberista. 

ASSEMBLEIA GERAL

JUNTA DE COORDENAÇÃO

SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO

SECRETARIA DA 
ORGANIZAÇÃO

SECRETÁRIA DE RELAÇÕES 
EXTERIORES SECRETARIA DA IGUALDADE

FÓRUNS LOCAIS

ASSEMBLEIAS SECTORIAIS

FEDERAÇÕES

A DISCUSSÃO

COMISSÃO DE GARANTIAS

REDES SOCIAIS

SECRETARIADO-GERAL

TESOURARIA



 9
Encontro com parceiros de Viana do Castelo em 2018. 
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Em resumo; a Sociedade Iberista é uma associação sociocultural sem fins 
lucrativos e gratuita, que tem por objetivos:  

Promoção e impulso das relações peninsulares entre Espanha e Portugal. 
Assim como, destes, com os PALOP, Iberoamérica e países afins. 

Promover os laços históricos, culturais, sociais e económicos entre os países 
da comunidade ibérica. 

Prevenir o despovoamento rural na Península Ibérica, desenvolvendo propostas 
que ajudem a povoar. 

Desenvolvimento de processos de consolidação de sociedades abertas e 
democráticas em defesa dos Direitos Humanos. 

Eliminação de assimetrias culturais, sociais, econômicas, informativas, 
educativas ou legislativas.  

Promoção da transição energética através de processos de conservação, 
utilização sustentável, melhoria e restauração do património natural e da 
biodiversidade. 

Realização de estudos estratégicos, realizados numa perspectiva ibérica. 

A organização da Sociedade Iberista é democrática e de caráter transversal. 
Mediante a publicação ativa de informação, a Sociedade se erige como uma das 
organizações mais exigentes em políticas de transparência e objetividade de 
gestão. 
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PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

REPARTIÇÃO DOS PARCEIROS POR 
FEDERAÇÕES

A Sociedade Iberista sofreu uma queda importante nas contas, depois de concluído o processo de registo 
de marca junto da EUIPO
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A Sociedade Iberista, desde sua criação, tem 
levado a cabo atividades muito diversas.  

Numa primeira fase, procura-se dar a 
conhecer o trabalho realizado junto dos 
poderes públicos e organismos afins, a fim de 
que conheçam a existência da nossa 
associação, dando a conhecer um primeiro 
esboço das nossas propostas.  

Uma fase em que também se aprendeu a 
relacionar-se com diferentes instituições 
e os interesses que estas têm na 
promoção do Iberismo.  

Em novembro de 2018, a Sociedade 
Iberista teve um encontro com o Exmo. 
Sr. Embaixador de Portugal D. Francisco 
Ribeiro de Menezes (2015-2020), que 
ofereceu uma total colaboração da 
Embaixada para a construção da 
Sociedade Iberista, apostando em 
objetivos realistas como a construção de 
uma "aliança estratégica". 

Também tiveram reuniões com o Sr. Exmo. 
Embaixador de Cabo Verde, D. Ney Monteiro 
Cardoso, com importantes contribuições para 
iniciar contatos com organismos como a CPLP, 
à qual sugeriu solicitar-se a Sociedade sua 
entrada.  

Entre outras contribuições, propôs a assinatura 
de convênios, especialmente no âmbito 
educat ivo , onde se impuls ionasse a 
mobilidade acadêmica de estudantes cabo-
verdianos com instituições espanholas.  

Com base nos encontros realizados, desde a 
Sociedade, se desenha uma segunda fase, 
inclinada mais ao desenvolvimento a essas 
primeiras propostas. 

Nela tratamos de contar com assessoramento 
especializado, para o desenvolvimento de um 
programa realizável. E procuramos apoio em 
instituições como a Câmara de Comércio 
Hispano-Portuguesa, entre outras.  

Com propostas mais maduras, estas são 
apresentadas em autarcas, representantes das 
regiões autónomas e deputados. 

Após uma ronda completa com partidos 
políticos, apresentação de propostas concretas 
e promoção de queixas junto do Provedor de 
Justiça português e do Provedor de Justiça de 
Espanha, a Sociedade Iberista inicia uma 
terce i ra fase , após as p re fe rênc ias 

manifestadas pelo Exmo. Sr. Embaixador 
João Mira Gomes (2020), que estava 
muito interessado em introduzir o 
português nas aulas espanholas, bem 
como melhorar a interconexão educativa 
entre os dois países.  

A Sociedade Iberista elabora um plano 
de ação setorial específico, a desenvolver 
entre 2020 e 2024, com o que se 
pretende assinar acordos de colaboração 
com câmaras municipais e universidades.  

Também se apresentou os Prêmios 
Sinibaldo de Mas, para melhorar o 

conhecimento do português na Espanha. 

Será a criação da Rede de Cidades Iberistas 
um dos projetos mais ambiciosos a lançar, cuja 
apresentação será em junho de 2022 ➡

Imagem do Coordenador Geral, Adrián Gebé na sua 

reunião com o Exmo. Sr. Embaixador de Portugal.

Imagem do Secretário-Geral e do Secretário de Acção 

Sectorial, na sua reunião com o Sr. Embaixador de Cabo 

Verde.
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Encontro com parceiros de Coimbra em 2021. 
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Esta terceira fase é muito específica, quanto a 
que, veremos uma forte intensificação de atos, 
eventos e conteúdo da Sociedade Iberista. 

Aos projetos anunciados anteriormente, soma-
se a bem sucedida campanha de crowfunding 
que permitiu registrar a Sociedade Iberista 
como marca registrada.  

A associação já está trabalhando na elaboração 
de novas campanhas com projetos sociais. 

Na execução desses projetos, é essencial 
c o n t i n u a r f o r t a l e c e n d o n o s s a R e d e 
colaborativa, com a qual se pretende chegar a 
acordos específicos com todo tipo de 
empresas. 

Reconhecimentos 

Em 10 de dezembro de 2019, a Sociedade 
Iberista, recebe por parte da Fundação 
Internacional de Direitos Humanos e do 
Ateneu de Madri, o reconhecimento pelo 
trabalho realizado em defesa dos Direitos 
Humanos.  

Em 2 de fevereiro de 2023, a Sociedade 
Iberista, como parte integrante do Fórum 
Cívico Ibérico, é aceita como membro da 
REDCOT, uma rede impulsionada pelos 
governos de Espanha e Portugal, para 
impulsionar a cooperação.  

Participações 

Desde 2020, a Sociedade Iberista participa do 
programa de rádio “La Buena Tarde” da Rádio 
Pública do Principado de Astúrias.  

Durante a pandemia, a Sociedade Iberista foi 
uma das principais organizações, posicionadas 
contra o fechamento unilateral de fronteiras 
entre Portugal e Espanha durante os estados 
de emergências declarados. 

O mal-estar promovido, foi ouvido em meios 
como EFE, COPE, ou Diario16 ecoaram, não só 
desse mal-estar, mas de outras propostas feitas 
pela associação. 

O jornal El Español deu a conhecer a proposta 
para a criação de uma Agência Ibérica de 
Emergências, que permitisse dar uma resposta 
coordenada e unificada perante desafios 
comuns que não entendem de fronteiras. 

Muito crítica foi a parceria com a ligeira 
renovação do tratado de amizade e 
cooperação entre Espanha e Portugal que foi 
modificado na última Cimeria Ibérica. 

Destacáveis são as entrevistas, realizadas para a 
Rádio Nacional de Espanha por parte do 
Coordenador Federal da associação em 
Portugal, criticando o fechamento unilateral de 
fronteiras ou do Coordenador Geral em La 

Cafetera de Fernando Berlin, no que respeita 
aos acordos adoptados na Cimeira Ibérica de 
Trujillo. 

Muito interessante também, por ter cunhado o 
termo "iberismo operativo", é o artigo para o 
jornal INFOLIBRE. 

A Sociedade Iberista foi entrevistada pelo jornal 
ABC, onde se menciona uma extensa lista de 
promessas não cumpridas por parte de ambos 
os governos.  

A resignificação do iberismo é um dos 
grandes objetivos da Sociedade Iberista, 
associação que já está presente na Wikipedia 
de Portugal e Espanha. Público Espanha deu a 
conhecer esse iberismo moderno.  

Mas também a Sociedade Iberista esteve 
presente em Portugal, depois da denúncia feita 
pela Sociedade Iberista, perante o jornal 
Público (Portugal) sobre a patrimonialização da 
gesta ibérica da 1ª Volta ao Mundo de 
Magalhães-Elcano. 

Em 2022, o jornal “La Razón" publicou a notícia 
q u e h á m u i t o e s p e r á v a m o s : F o m o s 
reconhecidos como uma associação legal em 
Portugal.  

https://www.sociedadiberista.org/conoce-la-red-colaborativa-de-la-sociedad-iberista/
https://www.sociedadiberista.org/conoce-la-red-colaborativa-de-la-sociedad-iberista/
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/iberismo-movimiento-de-union-con-portugal-que-avanza-la-frontera-cerrada/10004-4470352
mailto:https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/iberismo-movimiento-union-con-portugal-que-avanza-con-frontera-cerrada-20210221_1151568
https://diario16.com/que-es-el-iberismo/
https://www.elespanol.com/espana/politica/20211210/iberistas-agencia-espana-portugal-coordinen-restricciones-covid/632936884_0.html
https://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/emisso-em-portugues-sociedade-iberista-critica-politica-fechamento-fronteiras-12-04-21/5852096/
https://www.infolibre.es/opinion/iberismo-operativo-terreno_1_1213597.html
https://www.abc.es/internacional/abci-criticas-vacuidad-cumbre-hispanolusa-pedro-sanchez-202110282123_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-criticas-vacuidad-cumbre-hispanolusa-pedro-sanchez-202110282123_noticia.html
https://www.publico.es/politica/excepcion-iberica-alianza-ue-espana-portugal-recupera-sentimiento-iberista.html
https://www.publico.pt/2019/03/14/culturaipsilon/noticia/sociedade-iberista-critica-polemica-volta-primeira-viagem-circumnavegacao-1865365
https://www.publico.pt/2019/03/14/culturaipsilon/noticia/sociedade-iberista-critica-polemica-volta-primeira-viagem-circumnavegacao-1865365
https://www.larazon.es/internacional/europa/20221213/fysmv6iplnfmjgoi7mbjehg5ym.html
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Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 
suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer ad 
vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis 
est, vel elit, congue wisi enim nunc 
ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas 
aliquam maecenas ligula nostra, 
accumsan taciti. Sociis mauris in integer, 
a dolor netus non dui aliquet, sagittis 
felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu 
libero cras. Faucibus at.  

Arcu habitasse elementum est, ipsum 
purus pede porttitor class, ut adipiscing, 
aliquet sed auctor, imperdiet arcu per 
diam dapibus libero duis. Enim eros in 
vel, volutpat nec pellentesque leo, 
temporibus scelerisque nec. Ac dolor ac 
adipiscing amet bibendum nullam, lacus 
molestie ut libero nec, diam et, pharetra 
sodales, feugiat ullamcorper id tempor 
id vitae. Mauris pretium aliquet, lectus 
tincidunt.  

Porttitor mollis imperdiet libero senectus 
pulvinar. Etiam molestie mauris ligula 
laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci 
erat et, sem cum, ultricies sollicitudin 
amet eleifend dolor nullam erat, 
malesuada est leo ac. Varius natoque 
turpis elementum est.  

Duis montes, tellus lobortis lacus amet 
arcu et. In vitae vel, wisi at, id praesent 
bibendum libero faucibus porta egestas, 
quisque praesent ipsum fermentum 
tempor. Curabitur auctor, erat mollis 
sed, turpis vivamus a dictumst congue 
magnis. Aliquam amet ullamcorper 
dignissim molestie, mollis. Tortor vitae 
tortor eros wisi facilisis. Consectetuer 
arcu ipsum ornare pellentesque 
vehicula, in vehicula diam, ornare 
magna erat felis wisi a risus. Justo 
fermentum id. Malesuada eleifend, tortor 
molestie, a a vel et. Mauris at 
suspendisse, neque aliquam faucibus 
adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo 
suscipit nec amet, nisl fermentum 
tempor ac a, augue in eleifend in 
venenatis, cras sit id in vestibulum felis 
in, sed ligula. In sodales suspendisse.

ESTAMOS NA 
WIKIPÉDIA 

A Sociedade Iberista conseguiu em 
apenas alguns anos, estar na maior 
enciclopédia do mundo. 

O importante trabalho realizado ao 
longo destes anos, coloca a parceria 
como uma das principais organizações 
do âmbito peninsular, realizando um 
trabalho muito interessante. Um 
trabalho que nós desejamos continuar a 
implementar, para que os desafios do 
despovoamento, das a l terações 
climáticas, bem como da participação 
dos cidadãos junto dos representantes 
políticos, não sejam impossíveis.  

Os nossos esforços visam uma parceria 
reconhecida, que possa participar na 
geração de novas propostas, que 
possam ser levadas a cabo, sem que 
p e r c a m o s p e l o c a m i n h o a 
independência que nos caracteriza.  

A seriedade e a transparência são mais 
dois exemplos do esforço feito para se 
tornar uma organização importante na 
Península Ibérica.  
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EVENTOS 

A Sociedade Iberista tem promovido ou 
estado presente em eventos singulares 
desde sua fundação.  

Em seguida, deixaremos uma série de 
imagens que permitam resumir de 
forma gráfica os mesmos.  

Conferências, viagens, entrevistas, 
encont ros , ca r tas , denúnc ias e 
conteúdo de diversos tipos são o 
resumo de uma extensa atividade 
realizada pela Sociedade Iberista desde 
2018.  

Nós criamos uma parceria séria, 
transparente, sem fins lucrativos e 
gratuita confiável, que gera confiança e 
permite a nossa presença em muitos 
eventos.  

No entanto, continuamos a aprender e 
continuamos a procurar toda a ajuda 
possível para consolidar o nosso 
projecto. 

PENSAR EM GRANDE,  
                       CHEGAR LONGE 

Premios Vasco da Gama 2019

Secretario General Ramiro Martínez

Evento Coimbra 2021

Evento Viana do Castelo 2020

Reunião da Embaixada da Alemanha Máscaras da Sociedade

Comida Enric Juliana 2022
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Patrocínio evento esportivo 

Jantar com o Presidente da República de Portugal

Dia do Iberismo com Javier Santamarta e David Botello

Palestra iberista Universidade de Granada Assistência a Diálogos Prodware
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Apresentação do Livro «Iberia» no Ateneo de Madrid. 2022

Evento em Viana do Castelo. 2022Participação no Programa "La Buena Tarde. RTPA”. 2021-2022

Evento em Lisboa. 2022.
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DADOS DE CONTACTO
sociedadiberista.org 

/Iberismo_ 

/Iberismo 

/iberismo_ 

info@sociedadiberista.org 

+34 696.284.233

CONTACTE-NOS! 

http://sociedadiberista.org
mailto:info@sociedadiberista.org

	Dossier da Sociedade Iberista
	Apresentação da associação

