
5ªReunião Ordin~ria da Assembleia Geral da Sociedade
Portuguesa de Farmacologia

(Porto, 20 de Dezembro de 1975)

Iniciou-se a Reunião com a leitura do Relatório da Direcção e
do Relat6rio de Contas.

Tomou a palavra, a seguir, o consócio Walter Osswald para in-
sistir na necessidade de angariar s6cios agregados que nos permitissem
facilidades financ€~ras que tornasse possível continuar os contactos
já iniciados como, por exemplo,~ verificado com cientistas estrangeiros
nas nossas Reuni~es anteriores (Prof. van ~wieten, Vane e De Wied,
Lembeck e Greeff, etc). Alem disso, poderíamos, com esses fundos, abª
lançarmo~nos a iniciativas q~e doutra forma não serão possíveis: bolsas
para investigad~ves, envio de representantes, etc.

Propes, a seguir uma quota anual entre 6 a 10 mil escudos para
QS sócios auxiliares. O Presidente da Direcção (consócio José Garrett)
frizou, seguidamente a necessidade de se estabelecer uma quota que não
excluisse a hipótese de pedidos com car~cter eventual como, por exem-
plo, para a realização de ~impósios,

O consócio Walter Osswald propôs, depois, a quota de 6 mil es
cudos que foi aprovada.

Seguidamente o consócio Alexandre Hibeiro propôs que fossem
aprovados os Relatórios com o que a Assembleia concordou.

Foram apresentadas, logo a seguir, 3 candidaturas para novos
sócios da Sociedade: 1) Maria Isabel Amorim Azevedo; 2) João Alberto Cas
tro Correia da Silva; 3) Alfredo Ribeiro Guimarães de Amaral A1buqueE
que, que, por esta ordem, foram aprovados.

Seguidamente o Presidente da Direcção pôs à consideração da
Assembleia o problema da ileição de nova Direcção para o próximo triéni~
de acordo com o estabelecido nos Estatutos.

O cGnsócio Walter Osswald pediu a palavra para propor que a
Direcção actual se mantivesse por mais um ano uma vez que 1. te
hGuve uma lacuna~Um ano na vida da nossa Sociedade de forma a tornar
possível dar conclusão às tarefas já iniciadas, tais como, a inscri-
ção na IUPHAH e as iniciativas para angariação de sócios auxiliares.
O c@nsócio João Toscano rtico subscreveu a proposta. Pelo consócio
Wa1ter Osswald foi então pedido que se procedesse a votação para essa
decisão um tanto ~ margem dos estatutos. A votação secreta deu os se-
guintes resultados:

a favor - 16
contra - O
abstenções - O
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Pediu a palavra, a seguir o consécio Hamiro Valentim
para se c~ngratular pelo resultado da ileiçã0 e para manifestar
a sua repulsa pelas medidas discricionáriamente tomadas
c0ntra dois membros da nossa Sociedade.

Por último assent@u-se que a 6ª rteuniãe da Sociedade
deveria ter lugar na 2ª metade de Novembro de 1976.


