----- No dia dez de Março de dois mil e dezassete reuniu, pelas dezoito horas e quarenta
minutos, no Hotel Eurostars Oasis Plaza, na Figueira da Foz, a Assembleia Geral da Sociedade
Portuguesa de Ginecologia (SPG), segundo convocatória prévia e legalmente enviada, com a
seguinte ordem de trabalhos: 1º Informações; 2º Aprovação da ata da reunião anterior,
disponível para consulta no site da SPG; 3º Discussão e votação dos relatórios de atividades e
contas da SPG e de cada uma das suas Secções relativos ao ano de 2016, bem como o plano de
atividades da SPG para o ano de 2017, divulgados no site da SPG; 4º Divulgação da atribuição
da Bolsa SPG/Bayer no ano transato; 5º Eleição de novos associados; 6º Outros assuntos.------------ A Mesa foi presidida pelo Dr. Alberto Manuel Silva Fradique e secretariada pelo Dr. Maria
José Janeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- O Presidente, após cumprimentar todos os presentes, iniciou os trabalhos, tendo-se
verificado a inexistência de informações relevantes, pelo que se passou de imediato ao ponto
2 da ordem de trabalhos. No ponto 2, a ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade
dos sócios presentes. No ponto 3, da ordem de trabalhos a Presidente da SPG, Dra. Fernanda
Águas, referiu que os relatórios de atividades da SPG e Secções tinham sido disponibilizados no
respectivo portal da internet pelo que se prescindiria da sua leitura a Tesoureira, Dr.ª Liana
Negrão, apresentou o relatório detalhado das contas da SPG e respetivas Secções, que foi
disponibilizado para consulta a todos os sócios. Os relatórios de atividades e contas foram
aprovados por unanimidade. No ponto 4, a assembleia foi informada que o Bolsa SPG/Bayer
tinha sido atribuída à Doutora Maria João Carvalho e colaboradores com o trabalho “Células
Estaminais do Cancro do Endométrio: a chave para o tratamento personalizado?”. No ponto 5,
foram propostos os seguintes 12 colegas: Aissatu Embalo (Belas); Alberto de Deus Torres e
Sousa de Morais Sarmento (Aveiro); Ana Filipa Cabrita Caeiro (Lisboa); Andréa Cunha
Henriques Brito (Coimbra); Cátia Denise Ferreira Rodrigues (Porto); Célia Cristina Moreira
Soares (Espinho); Ines de Freitas Falcão dos Reis (Porto); Ines Isabel Francisco Pereira (Lisboa);
Maria Cristina Sampaio Lino (Póvoa de Varzim); Maria José Gonçalves Monteiro Morais
(Porto); Mariana Francisca Lira Morais (Felgueiras); Tânia Lima (Alvito S. Pedro). Entraram na
Mesa trinta e três votos. Todos os colegas receberam voto favorável, tendo sido aceites por
unanimidade. Passou-se ao 6º ponto da Ordem de Trabalhos em que a Presidente da SPG, Drª
Fernanda Águas informou que XIV Congresso Português de Ginecologia teria lugar em
Vilamoura de 7 a 10 de Junho, apelando à participação de todos os associados. ------------------------- Tendo verificado que não havia outros assuntos a tratar, o Presidente da AG deu por
encerrados os trabalhos, encerrando a Assembleia Geral, de que se elaborou a presenta Acta
que vai ser assinada por si e pelos membros da Mesa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Dr. Alberto Fradique) _______________________________________
(Dr.ª Maria José Janeiro) _______________________________________

