ACTA N.º 2010.01.05
------- Aos 5 (cinco) dias do mês de Fevereiro de 2010, reuniu a Direcção Eleita da Secção de
História da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa (SHM-SGL), em 28 de Janeiro de
2010, no Consultório do Dr. Pedro Xavier de Brito, sito na Avenida da Liberdade, n.º 202, em
Lisboa, com início às 16H30 e fim da mesma às 18H00. ------------------------------------------------------------ Estiveram presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente: Almirante Médico Luíz Gonzaga Ribeiro --------------------------------------------------------- Vice-Presidente: Doutor Augusto Moutinho Borges ----------------------------------------------------------- Secretário: Dr. João-Maria Nabais --------------------------------------------------------------------------------- Vice-Secretário: Dr. Pedro Xavier de Brito ----------------------------------------------------------------------- Vogal Efectivo: Dr. António Meyrelles do Souto ---------------------------------------------------------------- Constando da ordem de trabalho, foram tratados os seguintes pontos: -------------------------------- 1.º - Delinear e definir o Programa da Secção de História da Medicina, que passa a ser
designada por SHM-SGL, para o biénio de 2010-2011. ------------------------------------------------------------- 2.º - Analise do Regulamento da SHM-SGL. -------------------------------------------------------------------- 3.º - Conferência com entrega de diploma ao conferencista. ----------------------------------------------- 4.º - Informação periódica aos Membros da SHM-SGL. ------------------------------------------------------ 5.º - Outros assuntos de interesse para a SHM-SGL. --------------------------------------------------------- Após análise dos pontos de trabalho procedeu-se à discussão dos mesmos, começando
pela ordem estabelecida: (Discussão dos temas) ---------------------------------------------------------------------- 1.º - (Programa): Foram propostas algumas acções para realizar no presente ano de 2010,
das quais consta o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------ a) Promover as reuniões mensais, onde se discutem os temas de interesse para a SHMSGL e promover a realização de uma Conferência na mesma reunião, dando-se primazia aos
Sócios da SHM-SGL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Ter sempre em carteira alguns conferencistas, que devem ser sempre convidados pelo
Presidente da SHM-SGL, embora possam ser sugeridos pelos elementos da Direcção. ------------------- c) Programar para o ano de 2010 um Congresso subordinado ao tema “Os Médicos e a
República”, em colaboração com outras Instituições. O mesmo é aberto aos membros da SHMSGL, devendo a sua realização ser apresentada na próxima reunião. Ficam responsáveis por
esta acção os membros Almirante Luíz Gonzaga Ribeiro, o Doutor Augusto Moutinho Borges e a
Prof.ª Doutora Madalena Esperança Pina. ------------------------------------------------------------------------------- d) Programar, em data a definir, uma visita à Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, onde
a visita será realizada pelo seu Director, Dr. José Alberto Ribeiro. Esta visita encontra-se
programada para coincidir com a exposição Coleccionar para a Res publica – Dr. Anastácio
Gonçalves (1888-1965), que vai ser inaugurada em Outubro de 2010. ----------------------------------------- e) Promover e participar em acções conjuntas, quer da Sociedade de Geografia de Lisboa
quer com outras Instituições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ f) Homenagear um Médico por ano que se tenha distinguido na História da Medicina
portuguesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- g) Criar um Conselho Consultivo e Científico da SHM-SGL. ----------------------------------------------- 2.º - (Regulamento): Em virtude dos Estatutos Internos preverem a discussão do
Regulamento interno ao fim de 6 anos, e sendo o presente ano onde se prevê essa discussão,
foi votado unanimemente pela Direcção que se deveria fazer uma reflexão sobre futuros
ajustamentos do Regulamento da SHM-SGL,. É de todo favorável que se faça a revisão do
Regulamento o mais breve possível. -------------------------------------------------------------------------------------- 3.º - (Diplomas): Foi considerado haver um diploma uniformizado para entregar aos
Conferencistas, modelo em concordância com a Direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa.
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------- 4.º - (Informação periódica): Foi proposto e aceite pelos presentes informar por escrito
todos os membros da SHM-SGL das acções e programações a desenvolver, duas vezes por
ano. Será enviada correspondência personalizada a cada membro em Março e em Outubro. ------------ 5.º - (Outros Assuntos): foram apresentadas algumas propostas. --------------------------------------- a) A Mesa foi informada que a Sociedade de Geografia de Lisboa vai ter um site. Nesse
sentido foi proposto que se os resumos das conferências sejam escritas no site, devendo cada
conferencista apresentar um resumo, 5 palavras-chave e 5 títulos bibliográficos para integrar a
listagem das conferências realizadas. ------------------------------------------------------------------------------------ b) Devemos pugnar para que entrem mais membros para a SHM-SGL. -------------------------------- c) Foi proposto que se devia ir apresentar cumprimentos ao Presidente da Direcção da
Sociedade de Geografia de Lisboa, entregando a declaração de intenções, proposta que foi
aprova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) Entendeu a Direcção da SHM-SGL chamar para seus colaboradores directos, como
seus Delegados, os membros Dr. António Meyrelles do Souto e o Dr. António Oliveira Andrade. –
------- e) Foi proposto que a numeração das Actas, e com o objectivo de não haver duplicação de
números, que estas tenham o ano, o mês e o dia que foram realizadas. --------------------------------------- Não havendo mais assuntos a tratar, vai a mesma ACTA N.º 2010.02.05, ser assinada
pelos presentes, para ser entregue na Secretaria da Sociedade de Geografia de Lisboa: ----------------- Presidente: Almirante Médico Luíz Gonzaga Ribeiro_______________________________
------- Vice-Presidente: Doutor Augusto Moutinho Borges________________________________
------- Secretário: Dr. João-Maria Nabais (justificou a falta por motivos profissionais) ----------------------- Vice-Secretário: Dr. Pedro Xavier de Brito_______________________________________
------- Vogal Efectivo: Dr. António Meyrelles do Souto___________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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