
  
 

 
Agora que o XVII Colóquio de Geografia Ibérica terminou e está encerrado, o Comité 
Organizador gostaria de agradecer a todos vós que vieram a Salamanca nos últimos dias pela 
vossa participação no mesmo.  
Estamos muito satisfeitos, pois foram três dias em que pudemos partilhar preocupações e 
interesses comuns. E onde nem tudo tem sido "ciência", mas onde também temos fortalecido 
as relações pessoais, desfrutado da cidade e das suas possibilidades, partilhado uma mesa e 
saído para fazer trabalho de campo, aprender e divertir-se ao mesmo tempo. Muitos de nós 
mal nos conhecíamos, outros um pouco mais, mas não há dúvida de que este encontro ibérico 
e fraternal nos uniu ainda mais.  
Tudo isto não teria sido possível sem a vossa presença e o vosso acompanhamento, apoiando 
os organizadores locais e muitos de vós apoiando o desenvolvimento de sessões e outras 
tarefas. Muito obrigado, porque estes três dias foram muito frutuosos para todos nós que 
estivemos no Colóquio e nos deixaram com memórias e experiências muito agradáveis. 
Lamentamos quaisquer erros que possam ter ocorrido e esperamos que nos perdoe por eles. 
Não gostaríamos de terminar sem agradecer também a todos os nossos colegas do 
Departamento de Geografia da Universidade de Salamanca (que também prestou apoio 
financeiro) envolvidos neste Colóquio Ibérico pelo trabalho, dedicação, esforço e apoio que 
recebemos deles. Obrigado, do fundo do coração, porque este é um trabalho colectivo no qual, 
para além daqueles de nós que assinaram este texto como representantes do Comité 
Organizador Local, a equipa de gestão do Departamento - Professores José Luis Sánchez 
Hernández, María Jesús Bajo Bajo e José Manuel Llorente Pinto-, assim como os nossos 
colegas Luis Alfonso Hortelano Mínguez, Marcos Francos Quijorna, María Luisa Bustos 
Gisbert, José Martínez Fernández, Rubén Delgado Álvarez, Luis Miguel Mata Pérez, 
Valeriano Rodero González e Lía Fernández Sangrador. Também gostaríamos de reconhecer 
publicamente a colaboração desinteressada de Andrea Monzón González e Adrián Fernández 
Jiménez, estudantes no último ano do curso de Geografia, bem como o apoio da secretária do 
nosso Departamento, María del Carmen Moreno Macarro. 
Juntamente com todos nós, é também justo mencionar todo o trabalho realizado pelo pessoal 
da administração e serviços que trabalham na Conserjería da Faculdade de Geografia e 
História (Pepa, Toño, Manoli y Joaquín), sem cuja ajuda prática não teríamos sido capazes de 
levar muitas coisas a bom termo.  
Também gostaríamos de agradecer publicamente à Reitoria da Faculdade pela sua 
colaboração desde o início na facilitação do XVII Colóquio de Geografia Ibérica a ser 
realizado nas suas instalações e diferentes dependências; e à Universidade de Salamanca pelo 
apoio financeiro concedido através do Programa de Bolsas para Reuniões e Congressos 
Científicos Internacionais, assim como à Fundação Geral da Universidade de Salamanca, 
especialmente Roberto Pelazas e Noelia Sobrino, que partilharam connosco as suas 
preocupações. 
Em toda esta lista de agradecimentos, devemos também agradecer às duas associações de 
geógrafos de Espanha e Portugal (AGE e APG) que nos apoiaram e ao nosso lado, aos 
membros dos seus respectivos Conselhos de Administração, tanto aos que lá estiveram desde 
o início - lembrem-se que começámos em 2018 - como aos que lhes sucederam, 
especialmente aos seus presidentes. E também é justo reconhecer a inestimável e decisiva 
colaboração de instituições e entidades municipais, provinciais e regionais (Câmaras 
Municipais de Salamanca e Béjar; Câmaras Municipais da Guarda e Almeida; Conselho 
Provincial de Salamanca, Serviço de Acção Externa da Junta de Castilla y León e Centro de 
Estudos Ibéricos -CEI-). Muito obrigado a todos eles e esperamos que os nossos colegas da  
 



  
 

 
Universidade de Coimbra, organizador do próximo Colóquio de Geografia Ibérica, o XVIII, 
possam também receber este tipo de apoio, e ainda mais. Continuaremos a ver-nos lá. 
 
María Isabel Martín Jiménez, Nacho Plaza Gutiérrez y David Ramos Pérez  
(coordinadores del Comité Organizador Local del XVII Coloquio Ibérico de Geografía) 

 
 

 


