
 

Bertioga, 09 de Dezembro de 2011 

 

Carta de Agradecimento 

 

O 7º Seminário Internacional das Cidades Fortificadas foi realizado com sucesso em Bertioga, graças ao 

empenho de um conjunto de pessoas. Neste conjunto, bastante heterogêneo, não poderíamos deixar de 

mencionar os convidados que se dispuseram a compartilhar o seu conhecimento sobre questões relevantes à 

gestão de Fortalezas e programas associados, coordenadores de grupos de discussões temáticas e as pessoas 

que fazem parte das instituições que apoiaram o encontro.  

É preciso destacar, também, aquelas que se ocuparam da organização, contabilizando gastos, realizando 

inscrições, montando e entregando pastas, crachás e certificados, a toda equipe do nosso grande parceiro o 

SESC. Todos esses sempre atendendo às diferentes solicitações e informações necessárias do evento; os 

responsáveis pelos equipamentos de áudio e visual; as pessoas que cuidaram especialmente da hospedagem 

dos convidados, procurando resolver às necessidades de cada um deles e, principalmente, os participantes, os 

quais vieram dar vida ao evento com sua presença. 

Apesar das diferentes e valiosas contribuições desse conjunto de pessoas, é preciso ressaltar um fator 

comum a todas elas, que garantiu não apenas o sucesso deste 7º Seminário e do 2º Encontro Técnico de 

Gestores de Fortificações, mas que tem garantido o sucesso de outras edições: o compromisso com o Programa 

de Gestão e Revitalização das Fortificações, o que é, a nosso ver, a principal contribuição e o motivo maior 

desta carta de agradecimento. 

Agradecemos a todas as pessoas e instituições que contribuíram para viabilizar o encontro, pelo seu 

empenho, esforço e, em especial, pela demonstração de compreensão e solidariedade na solução dos 

problemas que possam ter surgido. Se, por um lado, a manifestação dessa solidariedade recoloca em pauta 

certas atitudes, por outro lado, ela expressa a possibilidade de congregar pessoas em torno de ideais 

profissionais e de um valor maior: o compromisso ético com as questões do Seminário das Cidades Fortificadas. 

A todos aqueles que expressaram esse compromisso participando do Encontro, o nosso muito obrigado! 
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