
4ª Heunião da Assemble~eYal Ordigária

Oeiras, 27/11/73

No fim da 4ª Heunião da Sociedade de Farmacologia realizada no
Instituto Gulbenkian de C"@ncie nos dias 26 e 27 de Novembro de
1973, reuniu pelas 17 horas a 4ª Assembleia Geral da Sociedade
de Farmacologia.

Abriu a sessão com a leitura pelo Presidente da Direcção, do He-
latório da Direcção referente ao ano de 1973. Lido @ Helatório,
abriu-se a discussão. Tomou a palavra o consócio Jos~ Toscano
Rico para felicitar a Direcção pelo modo como desempenhou as ta-
refas de que fora incumbida e referidas no HelRtório, e para,
pela sua parte) o aprovar inteiramente. Agradeceu, em seguida o
facto de lhe ter sido atribuido o número I na sérrr:edos sócios
da nossa Sociedade.

, .Pediu, a seguir,a palavra o conSOClO Jorge Tavares para pedir uma
informação sobre as condições de admissão de novos sócios, tendo-
-lhe sido dada resposta pelo Presidente da Direcção, mediante
a leitura dos estatutos, na parte que a esse aspecto se refere.

O consócio Walter Osswald usou ela palavr-a seguidamente para se
congratular com os contactos já havidos com outras Sociedades
de Farmacologia, nomeadamente com o desejo formuladG pela So-
ciedade de Farmacologia Inglesa de que fosse .enviado um repre-
sentante da nossa Sociedade a uma Heunião de Direcções de So-
ciedades de Farmacologia arealizar em Londres em Janeiro de 1974~
sugerindo como aspectos a focar nessa Heunião:

1) Até que ponto podem ser intensificados os contactos
entre as diferentes Sociedades? a) só pela pela or-
ganização de Congressos; b) pela criação de uma So-
ciedade Europeia de Farmacologia? O consócio Walter
Osswald preferiria a lª hipótese porque a segunda PQ

deria acarretar formas de competição com constitui-
ção de grupos à semelhança do que se passa com os gr:!:!

, "pos economlCOS.
2) que houvesse pelos contactos a estabelecer informações

sobre os Congressos, Re~miões, etc, que se realizam
~O~ os diferentes países da Europa.

3) que houvesse troca de investigaa'0res entre os diferen-
tes Laboratórios, o que se faz, agora à custa de ami-
zades e conhecimentos-pessoais.
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Al~m disso, deu todo o seu apoio entusi~stico A intenção de se
admitir a Fundação Calouste Gulbenkian como primeiro sócio auxiliar,
bem como A ideia de admissão de Firmas Farmacêuticas como sócios
auxiliares, fazendo a apologia dos benefícios que poderiam advir
dos contactos e do intercâmbio recíproco desde que de um lado e do

""outro se agisse. de acordo com o respeito devido aos saos objecti-
vos de cada uma das partes.

o consócio José Garret~, referindo-se, ainda,ao problema dos as-
suntos da agenda para a Heunião, em Londres, em 1 de Janeiro de
1974, sugeriu, a seguir, que poderia haver em regime de "roule-
ment" uma Sociedade que se encarregasse de dar informações às
outras sobre as Reuniões, Congressos, etc, ou então, um centro de
informação que, além de outras, poderia ter essa atribuição.

o cons6cio Peres Gomes lembrou, ainda que outros aspectos poderiam
ser considerados como a poupança de dinheiro que adviria da progr~
mação co~gun~a de certas investigações, de forma a evitar repeti-
ções dispensáveis e sempre dispendiosas. Este ponto, que segundo;
afirmou já tinha sido focado numa Reunião a que assistiu em Ingla
terra, poderia, também, ser inscrito na agenda de trabalhos.

Por sugestão do consócio Andresen Leitão foram aprovadas, em glQ
bo e por unanimidade, todas as alíneas do Relatório da TIirecção.

Seguidamente foi aprovada,por unanimidade, a admissão de Vergílio
Prego Durão para sócio da Sociedade, proposto pelos consócios
José Toscano Rico e J.M. Gião T. hico.

Foram, seguidamente aprovadas as contas.

Dan60 cu~primento ao estabelecido nos Estatutos fez-se, finalmen-
te , a leitura das actas referentes à 2ª e 3ª Heuniões da Assem-
bleia Geral, realizadas no Porto e em Coimbra, respectivamente.
O consócio José Toscano Rico sublinhou a fidelidade das duas actas
e propôs que se desse um voto de confiança que desse à Direcção a
possibilidade de decidir sobre todas os problemas que forem sur-
gindo relacionados com a problem~tica apon~adacno rtelatório da Di-
recção. A Assembleia deu esse voto de confiança, por unanimidade.

O consócio Alexandre Hibeiro pediu, a seguirya palavra para saber
se sim ou não era sócio. Foi-lhe respondido que sim, porque se
assim não fosse não poderia assistir à rteunião.

A sessão encerrou às 181011. com um agradecimento feito pelo consó-
cio Jos~ Garrett a todos os elementos do grupo de Oeiras,~onsócio
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Peres Gomes e seus colaboradores, pelo excelente trabalho
realizadQ que tornou p0ssível a ~eunião no nível que todos
verificamos, apesar de condicionalismo tamb~m de todos conhe-
cido. O cons6cig Jos~ Garrett congratulou-se, ainda, com m
andamento dos trabalhos da Reunião e da Assembleia.

Já depois de encerrada a sessão, fez-se a entrega dos cartões
pelos sócios presentes.


