
SECÇÃO DA HISTÓRIA DA MEDICINA DA SOCIEDADE  DE 
GEOGRAFIA DE LISBOA 

 
 
Acta Nº 1 – 2014      
 
         de 30 de Janeiro de 2014 
Com a mesa da sessão assim composta 
 
José Luis Castro França Doria, sócio nº 19655 
Isabel Maria da Silva Pereira Amaral,  sócia nº 20311 
António Aires Gonçalves, sócio nº 19096 
Inês Luisa de Ornellas de Andrade da Silva e Castro nº 20575 
 
Teve lugar esta primeira sessão do ano de 2014 no dia 30 de Janeiro, das 18h30 às 19h30 sob a 
presidência de José Luis Castro França Doria. 
 
Estiveram presentes 35 pessoas, entre membros da Secção e convidados, que assinaram a folha de 
presenças 
 
Nesta sessão o tema foi “ Alcaçarias de Alfama- Dois mil anos de História”. Sendo oradora 
Cristina Moisão. 
 
As nascentes da Alfama, em Lisboa, foram aproveitadas desde a época romana ao século 
XX, tendo sido utilizadas para abastecimento de água à população, como auxiliar de 
diversas indústrias e ainda para fins terapêuticos. A sua história acompanha a evolução da 
cidade e os hábitos sociais dos lisboetas durante dois milénios, destacando-se as fontes 
termais como manancial de promoção da saúde. 
 
Após a apresentação seguiram-se comentários e pedidos de esclarecimento da assistência. 
 
Periodo antes da ordem do dia: 
 
Às 18 horas, antecedendo a Conferência, foi discutido o parecer da Secção sobre a “ A Colina de 
Santana – Colina da Saúde”,  que será depois encaminhado para o debate sobre este tema que 
decorre na Assembleia Municipal de Lisboa. 
O parecer será elaborado pela Dra. Célia Pilão sendo pedida opinião sobre o tema às secções  de 
História  e dos Transportes. O texto final é apresentado em nome da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, com o acordo do seu Presidente Prof. Dr. Luís Aires de Barros. 
 
Recebemos de colegas brasileiros publicação por eles editada. 
 
 
NOTA -  Para consulta e eventuais correcções/acrescentos as actas das sessões estarão patentes 
na pasta da Secção, em todas as suas Sessões ordinárias, realizadas na SGL. Caso não existam 
alterações ficam automaticamente aprovadas após duas Sessões ordinárias. 
 


