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ACTA 24 (vinte e quatro) dias do mês de Junho de 2010 
 

ACTA N.º 2010.06.24 
 
------- Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Junho de 2010, reuniu a Secção de História da 
Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa (SHM-SGL), no Auditório Adriano Moreira, com 
início às 18H30 e fim da mesma às 19H45. ------------------------------------------------------ 
------- Estiveram presentes os Membros da Direcção da Secção de História da Medicina: ----------- 
------- 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 ---------------------------------------------------------- 
------- Estiveram presentes os Membros da Direcção da Secção de História: ---------------------------- 
------- Presidente: Mestre Rui Costa Pinto -------------------------------------------------------------------------- 
------- Ectiveram presentes inúmeros Membros e Sócios da Sociedade de Geografia e Membros 
de outras Secções, num total de 17 presenças. ------------------------------------------------------------------ 
------- Constando da ordem de trabalho, foram tratados os seguintes pontos: -------------------------- 
------- 1.º - Abriu a Sessão o Presidente da Secção de História, afirmando do interesse que têm 
as Secções desenvolverem actividades conjuntas como esta, formulando votos para que novas 
iniciativas se venham a promover. ----------------------------------------------------------------------------------- 
------- 2.º - A Conferência mensal foi proferida pelo Dr. João-Maria Nabais, com o título “Teoria da 
Evolução: A Ciência e o poder de sedução em Charles Darwin versus Alfred Russel Wallace”. No 
final seguiu-se um debate muito participado entre a Assembleia e o Conferencista. -------------------
------- 3.º - Os Membros da SHM-SGL foram informados que durante o próximo mês de Outubro 
vai ser inaugurada a Exposição Coleccionar para a Res publica, promovida pela Casa-Museu Dr. 
Anastácio Gonçalves, tendo como objectivo a SHM-SGL fazer uma visita à referida exposição e 
à Casa-Museu do insigne médico coleccionador de arte. A data para a visita será posteriormente 
anunciada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------- Não havendo mais assuntos a tratar, vai a mesma ACTA N.º 2010.06.24, ser assinada pelo 
Presidente, para ser entregue na Secretaria da Sociedade de Geografia de Lisboa: ------------------ 
------- Presidente: Almirante Médico Luíz Gonzaga Ribeiro_______________________________  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


