ATA 15 (quinze) dias do mês de Dezembro de 2011

ATA N.º 2011.12.15
------- Aos 15 (quinze) dias do mês de Dezembro de 2011, reuniu a Direção da Secção de
História da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa (SHM-SGL), no Auditório Prof.
Adriano Moreira, na Sede da SGL, em Lisboa, com início às 18H30 e fim da mesma às 20H00. ------ Estiveram presentes Luiz Gonzaga Pinto Canedo Soares Ribeiro, sócio n.º 19051,
Presidente da Mesa cessante, que presidiu à reunião, Luísa Villarinho Pereira, sócia n.º 19666,
Paulo Jorge Valejo Coelho, sócio n.º 19513, António Maria Meyrelles do Souto, sócio n.º 19578,
João Pedro Xavier de Brito, sócio n.º 18074 e Bernardo Jerosch Herold, sócio n.º 20190. Os
sócios Augusto José Moutinho Borges, n.º 2075, João José Parra Edward Clode, n.º 2085,
Madalena Esperança Pina, n.º 20021 e Paiva Boléo Tomé, justificaram a sua ausência.------------------- O Presidente da Mesa cessante abriu a sessão, cumprimentando os presentes. ------------------- Constando da Ordem de Trabalho, foram tratados os seguintes pontos: -------------------------------- 1.º - Eleição para o ano de 2012 da Secção de História da Medicina da Sociedade de
Geografia de Lisboa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Bernardo Jerosch Herold aceitou o encargo de redigir a ata da reunião. ------------------- Antes de entrar na ordem de trabalhos, o Presidente propôs um voto de louvor ao VicePresidente cessante Augusto José Moutinho Borges pelo relevante e indispensável trabalho
desenvolvido durante o seu mandato na preparação e organização das iniciativas da Secção. O
voto foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- Os presentes verificaram que a reunião foi convocada de acordo com o regulamento em
vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente verificou que se recebera apenas uma única lista candidata à Mesa, dentro
do prazo regulamentar, com a seguinte composição: ------------------------------------------------------ Presidente: Luiz Gonzaga Pinto Canedo Soares Ribeiro, sócio n.º 19051. ------------------- Vice-Presidente: Augusto José Moutinho Borges, sócio n.º 2075. ----------------------------- 1.º Secretário: João José Parra Edward Clode, sócio n.º 2085. ---------------------------------- 2.º Vice-Secretário: Bernardo Jerosch Herold, sócio n.º 20190. ---------------------------------O programa de ação da lista proposta é o seguinte: -------------------------------------------------------1. Realização mensal de uma conferência relativa ao assunto seu objetivo, convidando
para o efeito vogais da Secção, investigadores ou estudiosos de matéria conexa. -------2. Apoio e promoção de lançamento e apresentação de livros, contendo matéria de História
da Medicina. ----------------------------------------------------------------------------------------------3. Promoção ou apoio na promoção de exposições. -------------------------------------------------4. Realização de visita de estudo. ------------------------------------------------------------------------5. Organização ou eventual colaboração em colóquios, congressos ou seminários em
parceria com outras instituições ou secções da Sociedade. --------------------------------------6. Promoção da investigação na área da História da Medicina. -----------------------------------7. Homenagem a figuras nacionais que se tenham destacado na História da Medicina. ------------ A lista foi posta à votação, e foi eleita por unanimidade. --------------------------------------------------- O vogal Paiva Boléo Tomé, declarou que caso estivesse presente votaria na lista e
programa apresentado pelo Presidente cessante. --------------------------------------------------------------------- 2.º - O Presidente chamou a atenção para o facto de não existir presentemente nenhum
regulamento da Secção que esteja aprovado. Relatou a história que conduziu a esta situação e
emitiu as suas opiniões sobre os caminhos possíveis para a resolver. Sobre o assunto
intervieram vários vogais presentes. ----------------------------------------------------------------------------
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------- 3.º - A propósito dos convites para as reuniões da Secção, informou que estas têm de
partir sempre da Direcção da Sociedade, a pedido da Mesa da Secção. Este procedimento tem
sido respeitado pela Mesa cessante, e vai ser o adotado pela Mesa eleita. ------------------------------------ 4.º - Houve várias intervenções a respeito da hora de início das sessões mensais.
Resolveu-se manter a hora das 18H30 inalterada, mas incluir nos convites a informação de que
o edifício encerra às 20H00 horas, na esperança de assim os convidados tomarem a consciência
da importância da comparência pontual. ----------------------------------------------------------------------------- 5.º - O Vogal Bernardo Jerosch Herold informou que, por sugestão do 1.º Secretário eleito
João Clode, falou com o Professor Jorge Calado, autor do recém-lançado livro “Haja Luz, Uma
História da Química através de Tudo” e que este estaria disposto a dar, numa das sessões
mensais da Secção, uma conferência com o tema “Os Médicos na História da Química” em data
que, no entanto, ainda não estava em condições de indicar. ------------------------------------------------------- Não havendo nada mais a tratar foi a reunião encerrada, fazendo-se a Ata que se segue e
que vai ser assinada pelo Presidente da Secção de História da Medicina da Sociedade de
Geografia de Lisboa, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente: Almirante Médico Luíz Gonzaga Ribeiro_______________________________
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