ACTA N.º 2010.07.29
------- Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Julho de 2010, reuniu a Secção de História da
Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa (SHM-SGL), no Auditório Adriano Moreira, na
Sede da SGL, em Lisboa, com início às 18H30 e fim da mesma às 20H00. ----------------------------------- Estiveram presentes os seguintes membros da Direcção: -------------------------------------------------- Presidente: Almirante Médico Luíz Gonzaga Ribeiro --------------------------------------------------------- Vogal Efectivo: Dr. António Meyrelles do Souto ---------------------------------------------------------------- Num total de 12 (doze) presenças. -------------------------------------------------------------------------------- Constando da ordem de trabalho, foram tratados os seguintes pontos: --------------------------------- 1.º - Admissão de novo Vogal. -------------------------------------------------------------------------------------- Foi proposto à Secção que o Exm.º Senhor Prof. Doutor Pereira Miguel fosse eleito Vogal
da Secção de História da Medicina. A sua eleição foi votada por unanimidade. ------------------------------ 2.º - Eventuais admissões. ------------------------------------------------------------------------------------------- Foi referido que há mais Sócios da SGL que desejam integrar a Secção de História da
Medicina, sendo necessário contactar os mesmos para saber da sua vontade, ficando para a
próxima reunião, a decorrer em Setembro, voltar a falar neste assunto. ---------------------------------------- 3.º - Informação periódica aos Membros da SHM-SGL. ------------------------------------------------------ Foi referido o Ciclo de Visitas de Estudo que a Secção vai realizar, começando a primeira
em Outubro à Exposição Temporária sobre o Médico Dr. Anastácio Gonçalves, patente na Casa
Museu Dr. Anastácio Gonçalves, em Lisboa, em data a anunciar em Setembro. ----------------------Pelo amável convite que o Dr. Vítor Freire lançou à Secção está programada uma visita ao
Museu do Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa, em data a anunciar. ----------------------------------------- 4.º - Outros assuntos de interesse para a SHM-SGL. --------------------------------------------------------- A Prof. Doutora Sandra Queiroz convidou a Secção a visitar a Escola de Serviço de Saúde
Militar, em Lisboa, ficando agendada a sua visita para o ano de 2011, em data a combinar -------------- 5.º - Conferência com entrega de diploma ao conferencista. ----------------------------------------------- A Prof. Doutora Sandra Queiroz proferiu a conferência “Escola de Serviço de Saúde
Militar”, a qual foi bastante aplaudida pela qualidade da sua apresentação. No final levantaramse algumas questões com resposta da conferencista, o que muito contribuiu para
esclarecimentos adicionais à Conferência. ------------------------------------------------------------------------------ Não havendo mais assuntos a tratar, vai a mesma ACTA N.º 2010.07.29, 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_______________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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