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ACTA 28 (vinte e oito) dias do mês de Outubro de 2010 
 
  

ACTA N.º 2010.10.28  
 
------- Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Outubro de 2010, reuniu a Secção de História da 
Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa (SHM-SGL), na Sede da referida Sociedade, sita 
na Rua Portas de Santo Antão, n.º 100, em Lisboa, na Sãs Convívio pelas 18H30 e fim da 
mesma às 20H00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Estiveram presentes os Vogais da Direcção: -------------------------------------------------------------- 
------- Presidente: Almirante Médico Luíz Gonzaga Ribeiro --------------------------------------------------- 
------- Vice-Presidente: Doutor Augusto Moutinho Borges -----------------------------------------------------  
------- Vogal Efectivo: Dr. João Pedro Xavier de Brito -----------------------------------------------------------
------- Vogal Efectivo: Dr. António Meyrelles do Souto ---------------------------------------------------------- 
------- Estiveram presentes no total 12 (doze) Vogais. ---------------------------------------------------------- 
------- O total dos presentes foi de 67 participantes. ------------------------------------------------------------- 
------- Os assuntos tratados na Reunião foram os seguintes: ------------------------------------------------- 
------- 1.º: Foi referida que a visita à exposição e Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves seria 
marcada para o próximo dia 6 de Novembro (Sábado), pelas 15H00. ------------------------------------- 
------- 2.º: O Presidente da Secção informou que a análise do Regulamento Interno seria feita 
numa próxima Reunião Ordinária para ser debatida na Reunião de Dezembro de 2010, tal como 
conferem os actuais Regulamentos. -------------------------------------------------------------------------------- 
------- 3.º: O Presidente da Secção de História da Medicina agradeceu ao Vogal da Secção, Dr. 
João Clode, a Conferência e lançamento do livro da sua autoria, patrocinado pelo Laboratório 
BIAL, através do seu responsável Sr. Alberto Castro, com o tema “A Otorrinolaringologia em 
Portugal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------- Para o efeito o Presidente da Secção acolheu os Vogais, os Sócios, Familiares, Amigos e 
todos os presentes que se quiseram consorciar com o autor na apresentação desta magnífica 
obra, muito honrando a Secção de História da Medicina pela iniciativa do seu Vogal. 
Apresentaram o livro o Vogal Dr. José Luís Dória e o Dr. Nunes de Abreu. O autor fechou a 
iniciativa com umas palavras introdutórias à obra, manifestando o seu reconhecimento à 
Sociedade de Geografia de Lisboa, à Secção de História da Medicina e ao Laboratório BIAL que 
empenhadamente se prontificou a apoiar este trabalho inovador em Portugal. No final seguiu-se 
um Porto de Honra, a convite do Laboratório BIAL. ------------------------------------------------------------- 
------- Não havendo mais assuntos a tratar, vai a mesma ACTA N.º 2010.10.28, ser assinada pelo 
Presidente da Secção de História da Medicina, para ser entregue na Secretaria da Sociedade de 
Geografia de Lisboa: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Presidente: Almirante Médico Luíz Gonzaga Ribeiro_______________________________  


