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NOTA FINAL
Com este número especial, que agora se finaliza — e cuja
apresentação foi assinalada com a conferência do Professor
José-Augusto França, Pombal e a sua cidade de Lisboa. Um
discurso arquitectónico e simbólico, realizada em 21 de Fe
vereiro de 1983 — o Instituto de História e Teoria das Ideias
prestou o seu contributo às Comemorações do 2.° Cen
tenário da Morte do Marquês de Pombal que, um pouco por
todo o lado, se efectuaram ao longo de 1982. Não teria, porém,
sido possível a realização desta iniciativa sem o concurso das
entidades que a apoiaram, entre as quais se deve salientar o Con
selho Directivo da Faculdade de Letras de Coimbra, a Funda
ção Calouste Gulbenkian e o Instituto Português do Livro,
sem a colaboração dos investigadores que nela participaram
com os seus artigos e sem outras pequenas e grandes ajudas.
Entre estas, é justo destacar a colaboração especial do Dr. José
Antunes, que secundou desde o início os trabalhos de coor
denação.
A Redacção da Revista gostaria ainda de registar aqui
a disponibilidade e a eficácia do corpo de funcionários da
ARTIPOL e, sobretudo, de recordar o nome do linotipista Se
nhor Agostinho de Jesus Gomes. Faleceu tragicamente no úl
timo dia de 1982 sem ver esta obra concluída, a última em que
trabalhou e à qual dedicou toda a sua competência.

