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4.º CONGRESSO DA REDE CIUMED E 1.º CONGRESSO 
DA REDE IBERO-AMERICANA DE CIDADES MÉDIAS 
“MOBILIDADE SUSTENTÁVEL EM CIDADES MÉDIAS” 

O 4.º Congresso da Rede CIUMED decorreu nos dias 21 e 
22 de Setembro em Mérida e teve como objectivo 
apresentar e discutir as experiências dos municípios nas 
questões relacionadas com a mobilidade urbana 
sustentável.  Esta iniciativa constituiu um espaço de partilha 
de experiências entre os municípios participantes, quer 
pela identificação de boas práticas, quer pela inventariação 
de problemas e obstáculos que sempre surgem na 
aplicação das políticas ao nível local.

Durante o evento ocorreu ainda à constituição da Rede 
Ibero-americana de Cidades Médias (Rede RIACIM). A 
iniciativa de criar uma Associação Ibero-americana de 
Cidades Médias nasce no contexto da estratégia definida 
pela actual Direcção da Rede CIUMED que elegeu como 
prioritário o objectivo de se relacionar e estabelecer pontes 
com as cidades médias da América Latina, território imenso 
com dinâmica económicas, sociais e demográficas muito 
fortes,  mas no qual não existe nenhuma associação formal 
de cidades médias, quer a nível nacional, quer a nível 
internacional. 

São fins da Rede RIACIM: 
1. Desenvolver um quadro de cooperação permanente 
entre as cidades médias através do intercâmbio de 
experiências e a implementação de acções territoriais 
comuns; 
2. Influenciar a tomada de decisões a nível nacional ou 
internacional, para impulsionar uma política urbana 
baseada nas cidades médias como garantia de 
sustentabilidade do desenvolvimento e qualidade de vida 
dos cidadãos 
3. Promover nos territórios dos países-membros um 
sistema policêntrico e equilibrado de cidades capazes de 
transmitir a todos os municípios os impulsos de 
desenvolvimento económico e o bem-estar social. 

4. º CONGRESO DE LA RED CIUMED Y 1. º CONGRESO 
DE LA RED IBEROAMERICANA DE CIUDADES MEDIAS 
“MOVILIDAD SOSTENIBLE EN CIUDADES MEDIAS” 

El 4. º Congreso de la Red CIUMED tuvo lugar en los días 
21 y  22 de septiembre en Mérida y  tuvo como objetivo 
presentar y  discutir las experiencias de los municipios en 
temas relacionados con la movilidad urbana sostenible. Esta 
iniciativa constituyó un espacio de intercambio de 
experiencias entre los municipios participantes, no que 
respecta a la identificación de las mejores prácticas, bien 
como a la detección de los principales problemas y 
obstáculos que surgen al aplicar las diferentes políticas a 
escala local.

Durante el evento ocurrió también la constitución de la Red 
Iberoamericana de Ciudades Medias (Red RIACIM).   La 
iniciativa de crear una Asociación Iberoamericana de 
Ciudades Medias nasce en el contexto de la estrategia 
definida por la actual Dirección de la Red CIUMED que 
eligió como prioritario el objetivo de relacionarse y 
establecer puentes con las ciudades medias de América 
Latina,  territorio inmenso con dinámicas económicas, 
sociales y  demográficas muy  fuertes, pero en lo cual no 
existe ninguna asociación formal de ciudades medias, sea 
al nivel nacional, sea al nivel internacional. 

Son fines de la Red RIACIM: 
1. Desarrollar un cuadro de cooperación permanente entre 
las ciudades medias a través del intercambio de 
experiencias y  la implementación de acciones territoriales 
comunes; 
2. Influir en la toma de decisiones al nivel nacional o 
internacional, para impulsar una política urbana basada en 
las ciudades medias como garantía de sostenibilidad del 
desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos; 
3. Promover en los territorios de los países miembros un 
sistema policéntrico y  equilibrado de ciudades capaces de 
transmitir a todos los municipios los impulsos del desarrollo 
económico y el bienestar social. 

Tema em Destaque
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fotografias do congresso
4.º CONGRESSO DA REDE CIUMED E 1.º CONGRESSO DA REDE 
IBERO-AMERICANA DE CIDADES MÉDIAS “MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL EM CIDADES MÉDIAS”

Maria Adelaide Teixeira
(Presidente da Câmara Municipal de Portalegre)

Luís Gomes
(novo Presidente da REDE RIACIM)

Exposição do Plano de Mobilidade de Mérida Exposição das cidades participantes

Matilde Fernández Balbín (representante da 
Secretaria de Estado dos Transportes do Ministério 
de Fomento de Espanha), Luís Gomes (Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António 
e Presidente da Rede CIUMED), Fernando Molina 
(Segundo Teniente de Alcalde do Ayuntamiento de 
Mérida),  Daniel Serrano (Concejal do Ayuntamiento 
de Mérida), José Antonio Gutiérrez Gallego 
(Professor da Universidade de Extremadura)
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António Martinho Gomes, Jozaine Baka, Carlos Teixeira, Maria Adelaide Teixeira, Luís Gomes, Maria João Moreto 
(representante da Câmara Municipal de Aveiro), Daniel Serrano, Henrique Albergaria (Director do IERU)

Jozaine Baka
(Secretária Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Paranaguá – Brasil)

António Martinho Gomes
(Vereador da Câmara Municipal de Leiria)

Carlos Teixeira
(Presidente da Câmara Municipal de Loures 
e Vice-Presidente da Rede RIACIM)

Daniel Serrano
(Concejal do Ayuntamiento de Mérida)
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noticias da ue noticias de la ue
Semana Internacional da Água   
De 29 de Outubro a 4 de Novembro, a cidade de 
Amesterdão,  na Holanda, acolhe a Semana Internacional da 
Água (IWW). 
O evento destina-se a aprofundar o conhecimento acerca 
de soluções inovadoras para melhorar a tecnologia, a 
qualidade e a gestão da água. 
Durante o evento serão partilhadas soluções práticas para 
as questões da água entre agências governamentais, ONG, 
investigadores e empresários. 
+ info

Congresso "Exit, Voice, Loyalty: Metropolises: Development 
Strategies and Alliances"   
O INTA35 World Urban Development Congress "Exit, Voice, 
Loyalty: Metropolises: Development Strategies and 
Alliances" realiza-se de 6 a 10 de Novembro, em Lyon e 
Grenoble, França. O evento constitui uma oportunidade 
para parti lhar experiências e práticas em áreas 
metropolitanas que assegurem um elevado nível de bem-
estar aos seus habitantes, compreender melhor as 
dinâmicas em acção, reduzir a incerteza perante a mudança 
e responder a questões sobre o futuro.
Assim, o INTA35 pretende reunir entidades públicas, 
construtores, engenheiros, planeadores, investidores, 
entidades financeiras, arquitectos e investigadores na área 
do desenvolvimento urbano com o propósito de repensar 
estratégias para espaços metropolitanos intermédios. 
+ info

Conferência “"Where cities meet sports"  
A 2ª edição do City Events  "Where cities meet sports" tem 
lugar em Lausane, Suíça,  de 16 a 18 de Novembro.  Esta 
conferência afirma-se como uma plataforma de contactos 
entre cidades que desejam acolher eventos desportivos e 
as federações internacionais de desporto e os agentes de 
eventos privados. 
O evento constitui assim uma oportunidade para as 
entidades públicas oficiais estabelecerem contactos e 
captarem importantes eventos desportivos para a sua 
cidade/região/país. No decurso da conferência serão 
também apresentados os últimos desenvolvimentos do 
sector e casos de estudo destinados a maximizar o impacto 
dos eventos desportivos.   
+ info

Semana Internacional del Agua  
De 29 de octubre a 4 de noviembre, la ciudad de Ámsterdam, 
en Holanda, acoge la Semana Internacional del Agua (IWW). 
El evento se destina a profundizar el conocimiento acerca de 
soluciones innovadoras para mejorar la tecnología, la calidad y 
la gestión del agua. 
Durante el evento serán compartidas soluciones prácticas para 
las cuestiones del agua entre agencias gubernamentales, 
ONG, investigadores e empresarios. 

+ info 

Congresso "Exit, Voice, Loyalty: Metropolises: 
Development Strategies and Alliances"
El INTA35 World Urban Development Congress "Exit, Voice, 
Loyalty: Metropolises: Development Strategies and 
Alliances" se realiza de 6 a 10 de noviembre, en Lyon y 
Grenoble, Francia. El evento constituí una oportunidad para 
compartir experiencias y  prácticas en áreas metropolitanas 
que aseguren un elevado nivel de bien-estar a sus 
habitantes,  comprender mejor las dinámicas en acción, 
reducir la incerteza ante la mudanza y  responder a 
cuestiones sobre el futuro.
Así, el INTA35 pretende reunir entidades públicas, 
constructores, ingenieros, planeadores, agentes de 
inversión, entidades financieras, arquitectos e investigadores 
en el área del desarrollo urbano con el propósito de repensar 
estrategias para espacios metropolitanos intermedios.
+ info

Conferencia “"Where cities meet sports" 
La 2ª edición del City  Events "Where cities meet sports" 
tiene lugar en Lausane, Suiza, de 16 a 18 de noviembre. 
Esta conferencia se afirma como una plataforma de 
contactos entre ciudades que desean acoger eventos 
deportivos y  las federaciones internacionales de deporte y 
los agentes de eventos privados. 
El evento constituí así una oportunidad para las entidades 
públicas oficiales establecieren contactos y  captaren 
importantes eventos deportivos para su ciudad/región/país.  
Durante la conferencia serán también presentados los 
últimos desarrollos del sector y  casos de estudio destinados 
a maximizar el impacto de los eventos deportivos. 
+ info

http://www.internationalwaterweek.com/
http://www.internationalwaterweek.com/
http://www.inta35.org/fr
http://www.inta35.org/fr
http://www.cityevents-sport.com/2011/index.php?lang=en
http://www.cityevents-sport.com/2011/index.php?lang=en
http://www.internationalwaterweek.com/
http://www.internationalwaterweek.com/
http://www.inta35.org/fr
http://www.inta35.org/fr
http://www.cityevents-sport.com/2011/index.php?lang=en
http://www.cityevents-sport.com/2011/index.php?lang=en
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1º Conferência de Planeamento Regional e Urbano e 11º 
Workshop APDR
No dia 11 de Novembro realiza-se em Aveiro, Portugal o 11º 
w o r k s h o p d a A s s o c i a ç ã o P o r t u g u e s a p a r a o 
Desenvolvimento Regional “Território, Mercado Imobiliário e 
a Habitação”.  Esta iniciativa pretende criar um fórum de 
troca de conhecimentos e de reflexão nas questões da 
habitação nas sociedades contemporâneas e dos desafios 
que decorrem da complexidade desta temática.
O evento procura reunir trabalhos que reflictam diferentes 
perspectivas relativas às questões habitacionais, quer pelo 
mundo académico, quer por agentes responsáveis pela 
definição de políticas e tomadas de decisão relacionadas 
com a gestão do território e do mercado imobiliário e da 
habitação.
+ info

Conferência POLIS 2011 “Innovation in transport for 
sustainable cities and region”
A edição deste ano da Conferência Anual da POLIS – 
Cidades e Regiões Europeias que trabalham em rede para 
promover soluções inovadoras nos transportes terá lugar 
em Bruxelas, na Bélgica, nos dias 29 e 30 de Novembro.
Serão apresentadas algumas iniciativas inovadoras e 
planos de diferentes cidades e regiões para reduzir o 
impacto ambiental dos transportes e para financiar 
melhorias a implementar nos transportes e acessibilidades, 
por exemplo,  que permitirão aos participantes partilhar 
ideias e experiências, e tomar conhecimento de medidas 
inovadoras que poderão implementar também nos seus 
territórios. 
O evento é dirigido a decisores públicos (locais, regionais, 
nacionais e europeus), profissionais dos transportes 
púb l icos ,  empresas pr ivadas de t ranspor tes e 
investigadores.
+ info

1º Conferencia de Planeamiento Regional y Urbano y 11º 
Workshop APDR
En el día 11 de noviembre se realiza en Aveiro, Portugal el 
11º workshop de la Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Regional “Território, Mercado Imobiliário e 
a Habitação”. Esta iniciativa pretende formar un fórum de 
cambio de conocimientos y  de reflexión en las cuestiones de 
la habitación en las sociedades contemporáneas y  de los 
desafíos que resultan de la complejidad de esta temática.
El evento procura reunir trabajos que reflectan diferentes 
perspectivas relativas a las cuestiones habitacionales, sea 
por el mundo académico, sea por agentes responsables por 
la definición de políticas y  toma de decisión relacionadas con 
a gestión del territorio y  del mercado inmobiliario y  de la 
habitación.
+ info

Conferencia POLIS 2011 “Innovation in transport for 
sustainable cities and region”
La edición de este año de la Conferencia Anual de POLIS – 
Ciudades y  Regiones Europeas que trabajan en red para 
promover soluciones innovadoras en los transportes, tendrá 
lugar en Bruselas, Bélgica, en los días 29 y  30 de 
noviembre.
Serán presentadas algunas iniciativas innovadoras y  planes 
de diferentes ciudades y  regiones para reducir el impacto 
medioambiental de los transportes y  para financiar mejorías 
a implementar en los transportes y  accesibilidades,  por 
ejemplo,  que permitirán a los participantes intercambiar 
ideas y  experiencias, así como conocer medidas 
innovadoras que podrán implementar también en sus 
territorios.
El evento va dirigido a decisores públicos (locales, 
regionales,  nacionales y  europeos), profesionales de los 
transportes públicos, empresas privadas de transportes e 
investigadores.
+ info

http://www.apdr.pt/evento_11/
http://www.apdr.pt/evento_11/
http://www.polisnetwork.eu/publicevents/68/61/Polis-Annual-General-Assembly-and-Annual-Conference/
http://www.polisnetwork.eu/publicevents/68/61/Polis-Annual-General-Assembly-and-Annual-Conference/
http://www.apdr.pt/evento_11/
http://www.apdr.pt/evento_11/
http://www.polisnetwork.eu/publicevents/68/61/Polis-Annual-General-Assembly-and-Annual-Conference/
http://www.polisnetwork.eu/publicevents/68/61/Polis-Annual-General-Assembly-and-Annual-Conference/
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PORTALEGRE

TEMA EM DESTAQUE
PORTALEGRE
“Em Portalegre, cidade
Do Alto Alentejo, cercada
De serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros…”
José Régio

Os primeiros versos da Toada de Portalegre da autoria do poeta José Régio 
levantam o véu de uma cidade que tem tanto de encanto como de mistério.

Situada no Alto Alentejo, Portalegre foi elevada a cidade a 23 de Maio de 1550 
pelo Rei de Portugal, D. João III. 

Inserida numa paisagem de excepcional beleza natural entre a Serra de S. 
Mamede e a Serra da Penha, é notável pelo seu conjunto arquitectónico 
barroco,  com uma riqueza museológica rica e diversificada. Possui palácios, 
igrejas e conventos, que se destacam no seu casario, testemunhando a 
existência, em tempos, de um clero e de uma nobreza rica e senhorial. 

Portalegre foi um dos primeros locais do país a reconhecer a independência de 
Portugal e sofre os embates dessa atitude patriótica durante as batalhas da 
Restauração, em 1640.

Em 1835 dá-se a  instituição dos distritos em Portugal e Portalegre passa a ser 
capital de um deles, com 15 municípios: Alter do Chão, Arronches, Avis, 
Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira,  Gavião, Marvão, 
Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre  Sousel.

Cidade textil e industrial,  Portalegre foi o destino preferido de algumas familias 
nobres e burguesas que aqui se instalaram e prosperaram. Em 1772 foi 
fundada a Real Fábrica de Lanificios, em 1848 instalou-se na cidade, a 
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Industria de cortiça Robinson e em 1947 nasceu a 
Manufactura das famosas Tapeçarias de Portalegre. Peças 
únicas no Mundo, estas obras de arte que ainda hoje são 
produzidas na cidade, nasceram do sonho de dois 
industriais,  Manuel do Carmo Peixeiro e Guy  Fino, e 
existem até hoje perpetuando obras de artistas plásticos 
nacionais e estrangeiros de renome como Almada 
Negreiros, Cargaleiro, Vieira da Silva, Le Corbusier, entre 
muitos outros. 

Com tradição religiosa e conventual e tendo sido em 
tempos designada de cidade dos sete conventos, 
Portalegre é conhecida pela sua doçaria conventual, 
herança que passou de geração em geração e que se 
mantém fiel à confecção e sabor tradicionais.
 
O município tem, para além disso, o seu nome associado a 
muitas outras especialidades gastronómicas, como a 
farinheira de Portalegre IGP, o paínho de Portalegre IGP o 
chouriço de Portalegre IGP, cujo saber fazer é reconhecido 
e apreciado em Portugal e a nível internacional. 

Em Portalegre,  as ruas de pedra vão sempre dar a algum 
lugar que vale a pena conhecer. 

Experimente subir as escadas até ao miradouro de Nossa 
Senhora da Penha ou percorrer as veredas do Parque 
Natural da Serra de S.  Mamede. Nos dias quentes de 
Verão,  as forças são restabelecidas nas esplanadas que 
existem um pouco por toda a cidade, como é o caso da 
Praça da República ou dos jardins municipais. Convidamo-
lo, também a assistir a um espectáculo no Centro de Artes 
do Espectáculo de Portalegre, espaço privilegiado de 
cultura e animação musical. 

As tradições e a cultura manifestam-se de variadas formas 
através dos seus grupos musicais e etnográficos, quer 
através dos ranchos folclóricos e grupos de cantares, ou do 
artesanato com trabalhos em cortiça, madeira ou bordados 
e que o povo teima em não deixar morrer.

“Portus Alacer”
Portalegre deve o seu nome à formosura do lugar; “Portus 
Alacer” que significa Porto Alegre.

Muito se tem especulado sobre a origem do nome de 
Portalegre.  Alguns historiadores acreditam que o nome 
desta cidade surge, devido a em tempos, este local ter sido 
um Porto Seco, ou seja um ponto de passagem de pessoas 
e mercadorias.  Era ao mesmo tempo,  um local aprazível, 
alegre e de boas vistas, nomeadamente pelo contraste das 
suas encostas e vales verdejantes com a paisagem mais 
árida e monótona a sul e norte. 

Há também quem afirme que o sitio de Portalegre foi 
associado a uma portela (“Portellos”) que significa 
depressão, garganta ou vale entre dois montes, neste caso 
a Serra de S. Mamede e a Serra da Penha. 
Portalegre foi designada de Portelos até 1259. Quando D. 
Afonso III manda reconstruir a povoação antiga de Portelos 
que tinha sido arrasada pelas escaramuças entre cristão e 
mulçumanos, concede-lhe um foral,  criando um novo 
concelho e o nome de Portus Alacer que deriva, depois, 
para Portalegre.

Portalegre Hoje
Portalegre beneficiou do programa Polis e tornou-se uma 
cidade renovada, digna de ser visitada. O castelo é visita 
obrigatória assim como os museus da cidade (Museu da 
Tapeçaria de Portalegre Guy  Fino e Casa Museu José 
Régio). 

Hoje com cerca de 15 mil habitantes, Portalegre tem para 
oferecer diversas rotas pelo património, com início de visita 
numa das Catedrais mais belas do país, a Sé de 
Portalegre,  passando pelo Mosteiro de S. Bernardo e pela 
recém requalificada Igreja de S. Francisco com núcleo 
museológico.

Outrora cidade industrial, é na agricultura e nos produtos 
endógenos que Portalegre, hoje, vai buscar a inspiração 
para continuar a proporcionar desenvolvimento económico 
e bem-estar aos que nela vivem. São da região de 
Portalegre os melhores vinhos do Alentejo e os queijos 
mais  premiados, os azeites mais saborosos. É no mercado 
municipal que se encontra a montra privilegiada destes 
produtos mas muitos deles são também alvo de exportação 
para os EUA, Espanha, Angola e Brasil.

A sua proximidade de Badajoz (65 km) e de Cáceres (130 
km) faz desta região uma porta de entrada privilegiada em 
Espanha e torna Portalegre uma cidade que a cada dia que 
passa desperta mais curiosidade nos nossos vizinhos 
espanhóis. 
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Para potenciar o desenvolvimento da região o município 
apostou na expansão do Parque Industrial e Empresarial 
que acolhe industria e serviços proporcionando emprego e 
perspectivas de futuro. 

O futuro desta cidade passa também, sem a menor dúvida, 
pelo Espaço Robinson, projecto de reabilitação e 
requalificação da antiga Corticeira Robinson e da autoria do 
galardoado arquitecto Eduardo Souto de Moura, que 
consiste em transformar 7hectares de terreno situados no 
coração da cidade. A Fundação Robinson delineou um 
programa de reabilitação das instalações da antiga Fábrica 
e da sua envolvente. Para além de recuperar o seu vasto 
património e a sua ligação histórica à cidade, a Fundação 
Robinson propõe redefinir as funções dos diversos 
edifícios, com impactos no respeito e conservação dos 
sistemas de valores e do património natural,  arqueológico-
industrial e cultural da comunidade local, na melhoria do 
meio ambiente, na qualidade de vida e no habitat  das 
pessoas de forma integrada e sustentável, tendo 
consciência do “efeito” deste projecto nos cidadãos que vão 
utilizar ou viver este espaço.

Portalegre tem para oferecer aos seus visitantes produtos 
tradicionais de qualidade ( vinho queijos, fruta, enchidos e 
doces conventuais), paisagem inesquecível entre a planície 
e as serras, propicia a actividades de turismo de natureza, 
espaços de cultura, e eventos de nível nacional e 
internacional como o Festival de Jazz, a Feira de Doçaria 
Conventual ou o Festival Internacional de Teatro.
Portalegre é uma cidade a visitar!
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SÓCIOS DA REDE 
AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE (Espanha)
www.ayto-ayamonte.es/portal/index.php

AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA (Espanha)
www.benalmadena.com/

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (Espanha)
www.doshermanas.es 

AYUNTAMIENTO DE HUELVA (Espanha)
www.ayuntamientohuelva.es/principal.html 

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA (Espanha)
www.merida.es/ 

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA (Espanha)
www.ponferrada.org

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (Espanha)
www.torrelavega.es 

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA (Espanha)
ayto.torrevieja.infoville.net

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA (Portugal)
www.cm-agueda.pt/

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO (Portugal)
www.cm-aveiro.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA (Portugal)
www.cm-beja.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO (Portugal)
www.cm-espinho.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO (Portugal)
www.cm-faro.pt 

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA 
DA FOZ (Portugal)
www.figueiradigital.com/cmff

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES (Portugal)
www.cm-guimaraes.pt 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA (Portugal)
www.cm-leiria.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES (Portugal)
www.cm-loures.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO
 (Portugal)
www.cm-olhao.pt/

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA 
(Portugal)
www.cm-pontadelgada.azoresdigital.pt/

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 
(Portugal)
www.cm-portalegre.pt

CÂMARA MUNICIPAL SANTARÉM (Portugal)
www.cm-santarem.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DA MADEIRA (Portugal)
www.cm-sjm.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA (Portugal)
www.cm-tavira.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE TROFA (Portugal)
www.mun-trofa.pt/

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL (Portugal)
www.cm-vilareal.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL 
DE SANTO ANTÓNIO (Portugal)
www.cm-vrsa.pt

  
INSTITUTO DE ESTUDOS REGIONAIS 
E URBANOS DA UNIVERSIDADE 
DE COIMBRA (Portugal) 
www.ieru.pt  

http://www.ayamonte.es/opencms/opencms/ayamonte
http://www.ayamonte.es/opencms/opencms/ayamonte
http://www.benalmadena.com/
http://www.benalmadena.com/
http://www.doshermanas.es/
http://www.doshermanas.es/
http://www.ayuntamientohuelva.es/principal.html
http://www.ayuntamientohuelva.es/principal.html
http://www.merida.es
http://www.merida.es
http://www.ponferrada.org
http://www.ponferrada.org
http://www.torrelavega.es
http://www.torrelavega.es
http://www.cm-agueda.pt/
http://www.cm-agueda.pt/
http://www.cm-aveiro.pt
http://www.cm-aveiro.pt
http://www.cm-beja.pt
http://www.cm-beja.pt
http://www.cm-espinho.pt
http://www.cm-espinho.pt
http://www.cm-faro.pt
http://www.cm-faro.pt
http://www.figueiradigital.com/cmff
http://www.figueiradigital.com/cmff
http://www.cm-guimaraes.pt
http://www.cm-guimaraes.pt
http://www.cm-leiria.pt
http://www.cm-leiria.pt
http://www.cm-loures.pt
http://www.cm-loures.pt
http://www.cm-beja.pt
http://www.cm-beja.pt
http://www.cm-leiria.pt
http://www.cm-leiria.pt
http://www.cm-portalegre.pt
http://www.cm-portalegre.pt
http://www.cm-santarem.pt
http://www.cm-santarem.pt
http://www.cm-sjm.pt/
http://www.cm-sjm.pt/
http://www.cm-tavira.pt
http://www.cm-tavira.pt
http://www.cm-tavira.pt
http://www.cm-tavira.pt
http://www.cm-vilareal.pt
http://www.cm-vilareal.pt
http://www.cm-vrsa.pt
http://www.cm-vrsa.pt
http://www.ieru.uc.pt
http://www.ieru.uc.pt

