ACTA 30 (trinta) dias do mês de Junho de 2011

ACTA N.º 2011.06.30
------- Aos 30 (trinta) dias do mês de Junho de 2011, 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 14 Assistentes, entre os quais diversos Membros da Secção: ----------------- Constando da Ordem de Trabalho, foram tratados os seguintes pontos: -------------------------------- 1.º - Informou-se que no passado dia 20 de Junho se abriu a mostra expositiva dos 70
Anos da Liga Contra o Cancro, patente no átrio da Sociedade de Geografia de Lisboa, a qual
teve a participação de numerosa assistência. A mostra expositiva teve a colaboração da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, sendo de realçar todo o empenho para o êxito da mostra da Exm.ª
Sr.ª D. Mariana Cavaleiro de Ferreira, do Instituto Nacional de Saúde Pública Doutor Ricardo
Jorge - Museu da Saúde, com o total empenho da Doutora Helena Rebele de Andrade e do
gráfico Dr. Nuno Almodovar, da Secção de História da Medicina da SGL, através do seu
Presidente Almirante Luíz Gonzaga Ribeiro e do Vice-Presidente do Doutor Augusto Moutinho
Borges e da própria Sociedade de Geografia de Lisboa, com evidente destaque para o Sr.
Ladeira pela sua total colaboração e empenho. A mostra esteve patente entre os dias 20 e 6 de
Julho.
------- 2.º - Procedeu-se à Conferência “Cuidados Médicos e Assistência em Ginecologia e
Obstetrícia até meados do séc. XX: história contada com imagens de uma colecção” pelo
Prof. Doutor Carlos Freire de Oliveira, a qual foi bastante comentada no final, abrindo-se um
diálogo muito esclarecedor entre a assistência e o Conferencista.
------- No final o Presidente da Secção agradeceu ao Conferencista a sua presença. ---------------------- 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_______________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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