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ACTA 16 (dezasseis) dias do mês de Dezembro de 2010 
 
 

ACTA N.º 2010.12.16 
 
------- Aos 16 (dezasseis) dias do mês de Dezembro de 2010, reuniu a Secção de História da 
Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa (SHM-SGL), na Biblioteca, na Sede da SGL, em 
Lisboa, com início às 18H30 e fim da mesma às 19H30. ------------------------------------------------------ 
------- Estiveram presentes 8 Vogais: Presidente Almirante Luís Gonzaga Ribeiro, Vice-
Presidente Doutor Augusto Moutinho Borges, Dr. João Pedro Xavier de Brito, Dr. José Luís 
Dória, Dr. António Matias, Dr. Meyrelles do Souto, Dr.ª Zulmira Sousa Caetano e Exm.ª Sr.ª 
Maria Luísa Villarinho Pereira. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Constando da Ordem de Trabalho, foram tratados os seguintes pontos: -------------------------- 
------- 1.º - Leitura e Aprovação do novo Regulamento Interno. ----------------------------------------- 
------- Procedeu-se à leitura, apresentação, rectificação, votação e aprovação do novo 
Regulamento Interno da Secção de História da Medicina. ---------------------------------------------------- 
------- A Vogal Maria Luísa Villarinho Pereira manifestou o seu desacordo sobre a criação do 
Conselho Consultivo dos antigos Presidentes da Secção, motivo pelo qual a seguinte proposta 
foi a votação, obtendo o seguinte resultado: 
------- Votos a favor 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
------- Votos contra: 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Abstenções: 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- A proposta foi aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------------------ 
------- No final da leitura procedeu-se à votação do novo Regulamento Interno da Secção de 
História de Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa, que obteve 8 votos a favor, tendo 
sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------  
------- 2.º - Actividades para o ano de 2011. --------------------------------------------------------------------- 
------- O Presidente informou os presentes de que para o ano de 2011 se iriam continuar com as 
Conferências mensais, participação em Congressos e Colóquios e organizar visitas de estudo. 
------- Foi referido pelo Dr. José Luis Dória que se deve dizer novamente na Secretaria que as 
reuniões da Secção de História da Medicina são sempre na última 5.ª Feira do mês, motivo pelo 
qual o auditório não deve ser marcado para mais nenhuma actividade, salvo algum motivo 
excepcional, mas sempre com o consentimento do Presidente da Secção de História de 
Medicina. 
------- No final o Presidente agradeceu aos presentes o interesse dos presentes pelo apoio e 
colaboração prestada para a rectificação do Regulamento Interno da Secção de História da 
Medicina. 
------- Não havendo nada mais a tratar foi a reunião encerrada, fazendo-se a Acta que se segue e 
que vai ser assinada pelo seu Presidente. 
------- Presidente: Almirante Médico Luíz Gonzaga Ribeiro_______________________________  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


