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Em 1852 dá-se início ao processo que culminará em 1864 com a apro-
vação do Tratado de Limites entre Portugal e Espanha. Foi um trabalho 
levado a cabo por uma Comissão Mista Internacional, com Instruções 
que regulam a sua atividade em 1855.
A Comissão teve um laborioso trabalho levado a cabo em inúmeras ses-
sões, redigindo as respetivas Atas. Foi feita uma recolha de extensa do-
cumentação histórica, audição de testemunhos, visitas aos locais, levan-
tamentos topográficos, relatórios, etc. Em 1864 a Comissão Diplomática 
aprova unanimemente os acordos ajustados nas bases de um Tratado de 
Limites que os governos dos 2 países finalmente publicarão.
Entre esses textos enviados à Comissão, contam-se importantes docu-
mentos que ao longo dos tempos foram delimitando a fronteira e en-
quadrando a vida das populações fronteiriças, nas etapas históricas mais 
marcantes do processo da sua delimitação no quadro da afirmação da 
independência de Portugal.
O Tratado de Lisboa fixará finalmente a demarcação da fronteira, en-
cerrando séculos de contendas e também de mais larga convivência dos 
povos em largos territórios de fronteira e abrindo caminho à afirmação da 
mais extensa centralismo e nacionalismos em Portugal e Espanha.
A experiência da abolição das fronteiras com a integração de Portugal e 
Espanha na União Europeia, é, sem dúvida, uma excelente oportunidade 
para refletir a propósito dos 150 anos do Tratado, o lugar das fronteiras 
na História dos Povos e das Nações.



PROGRAMA

sábado, 25 de outubro

10:00 h – Sessão de abertura
- António M. Cunha – Reitor da Universidade do Minho
- Ramón Villares - Presidente do Consello da Cultura Galega
- José Viriato Capela – Presidente da Casa Museu de Monção

10:30 h – Conferência inaugural
O iberismo, ontem e hoje
- Ramón Villares – Presidente do Consello da Cultura Galega

11:30 h – O peso da geografia na fixação das fronteiras.  
O caso de Portugal e Galiza
- Rubén Lois. Universidade de Santiago de Compostela e Diretor do CEER – Centro de 
Estudos Euro-Regionais
- Álvaro Domingues. Universidade do Porto

Pausa para almoço

14:30 h – Visita às Muralhas de Monção (facultativo) ***

15:30 h - Os Reinos da Galiza e Portugal na Época Moderna
- José Viriato Capela. Universidade do Minho
- Pegerto Saavedra. Universidade de Santiago de Compostela

17:30 h – As fronteiras contemporâneas. Comércio e contrabando
- Daniel Lanero. Inv. “Ramón y Cajal”, Universidade de Santiago de Compostela
- Dulce Freire. ICS – Universidade de Lisboa

*** A Inscrição para a visita deverá ser efetuada durante a manhã do dia 25.



Organização:
Universidade do Minho
Casa Museu de Monção (CMM)
Consello da Cultura Galega

Lugar:
Casa Museu de Monção (CMM)
Rua Conselheiro João da Cunha, 46 
4950-469 Monção 
Telefone: +351 251652104 , +351 251652159 
Fax: +351 251652160 
EMail: casamuseumoncao@reitoria.uminho.pt 
URL: Http://www.casamuseumoncao.uminho.pt 

Colabora:Organizan:


