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

ATA N.º 2011.09.15
------- Aos 15 (quinze) dias do mês de Setembro de 2011, reuniu a Direção da Secção de História
da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa (SHM-SGL), na Sala Convívio, na Sede da
SGL, em Lisboa, com início às 16H00 e fim da mesma às 16H45. ----------------------------------------------- Estiveram presentes Almirante Luíz Gonzaga Ribeiro e Prof. Doutor Augusto Moutinho
Borges. Os restantes membros da Direção justificaram a sua falta por motivo de doença. ---------------- Constando da Ordem de Trabalho, foram tratados os seguintes pontos: -------------------------------- 1.º - Colóquio “Hospitais Portugueses no Mundo”. Foi analisado o ponto de situação em
que se encontra a organização deste evento, a decorrer em 27 de Outubro de 2011, tendo-se
referido que o programa estava já fechado. ------------------------------------------------------------------------ Ficou definido que o Colóquio seria realizado na Sociedade de Geografia de Lisboa, no
Auditório Adriano Moreira, no dia 27 de Outubro de 2011. Que o mesmo seria de um dia, com
um total de sete comunicações sendo, para o efeito, convidados especialistas nesta área. Os
convites são da responsabilidade das duas Instituições. -------------------------------------------------------- 2.º - Colóquio “A Cruz Vermelha Portuguesa e a Saúde no 1.º quartel do séc. XX”. Esta
é uma iniciativa conjunta entre a Cruz Vermelha Portuguesa, a Secção de História da Medicina
da SGL e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge - Museu da Saúde, organizandose a atividade científica nas instalações da Cruz Vermelha Portuguesa, no Palácio dos Condes
de Óbidos, em Lisboa. Para o efeito a Direção da SGL já foi informada, não tendo colocado
obstáculos à organização conjunta e fora da Sede da SGL, a qual se reveste de extrema
importância para a História da Medicina em Portugal. Foi referido que o Colóquio, em virtude da
sua redução para uma manhã se passaria a chamar Seminário. ---------------------------------------------- Em virtude do Seminário decorrer durante uma manhã à tarde seria, como é hábito,
realizada a Reunião mensal da Secção de História da Medicina, SGL, com conferencista a
definir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.º - Conferencistas a convidar até ao final do ano, desenvolvendo-se um calendário até
Dezembro das iniciativas a promover, em virtude de em Dezembro se proceder à eleição da
nova Direção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.º - Visita de estudo anual organizada pela Secção. Em virtude de haver a possibilidade
de se fazer uma visita de estudo à Biblioteca de Mafra contamos, na próxima reunião da Secção,
analisar essa possibilidade entre os Vogais. ----------------------------------------------------------------------- 5.º - Eleições em Dezembro. Vai-se proceder à abertura do processo eleitoral em Outubro,
tal como consta do regulamento interno. -------------------------------------------------------------------------- 6.º - Em virtude de ser já obrigatório a escrita ao abrigo do novo acordo ortográfico nos
documentos oficiais, a partir desta data as Atas da Secção de História da Medicina da SGL vão
passar a ser escritas cumprindo esse normativo legal. --------------------------------------------------------------- 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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