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hands the possibility to make the University of Minho a renown and respected 
Center of Electrochemistry. 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO COMEMORATIVA DO 5<> ANIVERSÁRIO 

DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ELECTROQUÍMICA 

A R M A N D O J. L. POMBEIRO 

PRESIDENTE D A SOCIEDADE 

A final, reitero os agradecimentos às instituições que nos honraram com a 
sua representação e faço votos para que deste Encontro, em particular desta 
sessão comemorativa do 5 o aniversário da Sociedade, resulte um melhor 
conhecimento mútuo das nossas instituições e uma abertura à possibilidade de 
discussão de acções conjuntas em prol do desenvolvimento da Ciência, em geral, e 
da Electroquímica, em particular. 

Mais importante do que celebrar o passado será projectar o futuro. 

Exprimo também o meu agradecimento aos Professores J. Simões Redinha, César 
Viana, João Cabral e João Simão pelas admiráveis palestras com que nos 
obsequiaram e aos plenaristas convidados para este Encontro. Agradeço igualmente 
aos restantes membros das comissões organizadora e executiva desta conferência a 
sua disponibilidade para participarem na sua organização, e aos titulares dos 
órgãos directivos da Sociedade, no passado e no presente, bem como a todos os 
associados, o seu esforço concertado graças ao qual a Sociedade tem levado a bom 
termo os propósitos em que se tem empenhado. 

Permito-me ainda testemunhar o reconhecimento da Sociedade às instituições 
que têm vindo a apoiar a sua actividade, entre as quais se destacam, pelo 
carácter decisivo ou quase permanente das suas contribuições, a Academia das 
Ciências de Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Instituto Nacional de 
Investigação Científica (não esquecendo os Serviços de Apoio à Investigação e 
Desenvolvimento do Complexo I), a Junta Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, o British Council, as Universidades de Coimbra (através da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia), de Lisboa (através do Instituto Superior 
Técnico e da Faculdade de Ciências), do Porto (através da Faculdade de 
Ciências), do Minho e do Algarve. 

Agradeço também às Câmaras Municipais de Sintra e de Cascais, ao Banco 
Espírito Santo e Comercial de Lisboa, além de diversas firmas, o apoio prestado 
à realização do presente Encontro. 

Agradeço, ainda, a todos os circunstantes, a sua amável presença e 
participação interessada. 


