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RELAT6RIO DA REUNIÃO DA ASS:8M:3IJEIAG-EHAL DA SOCIEDADE
POl:d1UGUESA DE FA1-(.lVLACOLOGIA

(Lisboa, 27 de Novembro de 1976)

Feita a leitura do helat6rio da Direcção que foi posto à dis-
cussão, o mesmo foi a~rovado com um voto de louvor, proposto
pelo consócio Alexandre Ribeiro que a Assembleia por unanimidade,
sancionou.

Seguidamente foram postos a votação as propostas de admissão,
para s6cios agregados, das seguintes Firmas Farmac@uticas:

(ver Relat6rio da Direcção)

tendo sido aceites, por lmanimidade, todas as propostas apre-
sentadas.

A seguir o cons6cio J.M.Gião T. Hico apresentou tr@s propostas
de candidatura a s6cio, referentes a: Paulo S~rgio Matos da
Costa, Jo~~ Miguel Gonçalves e Maria Perp~tua Pereira Serralha,
cujos IIcurriculall foram, também apresentados. 1m face de urna
intervenção feita pelo cons6eio V,ralter Osswa l.d,que lembrou as
condições mínimas que até ao momento tinham sido exigidas em
processos do mesmo tipo, e ~~e tinham sido suficientes para prQ
telar a admissão de candidatos em anos anteriores, o proponente
retirou a proposta relativa a José Miguel Gonçalves Ferreira.

Feita a votação dos restantes candidatos a sua admissão foi fei
ta por unanimidade.

Foi apresentada, depois, pelo consócio Alexandre Ribeiro a hi-
pótese de possibilidade da vinda do Prof. Gillespie (Glasgow)
a Q~a das próximas reuniões da nossa Sociedade. Segundo relatou,
Q referido farmacologista teria manifestado interesse nessa paE
ticipação.

A Assembleia considerou como ~til e interessante essa hipótese,
ficando a concretização do convite a fazer a cargo da nova Di-
recção, a eleger nesta mesma heunião.

O cons6eio Walter Osswald falou, em seguida, da exist~ncia de
um grupo de farmacologistas, farmacêuticos, legistas e psiquiatras
do Porto que tem feito sessões de esclarecimento sobre a droga9
propondo em consequência de dados colhidos nessa actividade que
a Sociedade considerasse a hipótese de recomendar à Direcção-
-Geral de Sa~de para inculuir na lista de subst&ncias que exi-
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gem normas especiais de receitu~rio, algumas subst§ncias que
neste momento se vendem livremente e, por isso, são procuradas
pelos drogadas.

o cons6cio Peres Gomes informou, a urop6sito, que Portugal aderi
ra a uma ôonvenção internacional que deveria tratar de temas
relativos a essa matéria, mas que até ao momento não se tinha
feito nada. ruais informou que, enquanto trabalhou no Subsecreta
riado de ~stado da Saúde, tinha sido elaborado um decreto que de-
veria estar prestes a ser publicado no Diário da R~páblica e que
contempla esse caso.

Para encerrar a Reunião procedeu-se à eleição dos novos corpos
gerentes para o triánio 1977-1979. Feita a eleição o resultado
obtido foi o seguinte:

Presidente F. Peres Gomes
V.Presidente - Walter Osswald
Secretário Silva e Sousa

Vergílio DurãoTesoureiro


