-----No dia nove de junho do ano de dois mil e dezoito reuniu, pelas dezoito horas e trinta
minutos, no Centro de Congressos do Algarve, em Vilamoura, a Assembleia Geral da Sociedade
Portuguesa de Ginecologia (SPG), segundo convocatória prévia e legalmente enviada, com a
seguinte ordem de trabalhos: 1º leitura e aprovação da Acta da reunião anterior; 2º
informações; 3º eleição dos novos Corpos Sociais da SPG para o triénio 2018-2021; 4º eleição
dos novos associados; 5º outros assuntos.--------------------------------------------------------------------------A Mesa foi presidida pelo Dr. Alberto Manuel Silva Fradique e secretariada pelo Dr. José
Aníbal Pinto da Silva.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente, após cumprimentar todos os presentes, iniciou os trabalhos pondo à
discussão e aprovação a Acta da reunião anterior, dispensando a sua leitura, uma vez que esta
se encontrava disponível para consulta no site da SPG. A Acta foi aprovada por unanimidade.-------Em relação ao 2º ponto da ordem de trabalhos, a Presidente da SPG evocou a memória da
figura extraordinária do Dr. Aurélio Lopes Ferreira, falecido umas horas antes do início desta
reunião, como grande incentivador da criação da Sociedade Portuguesa de Ginecologia e seu
fundador. A Dra. Teresa Osório fez em seguida uma alocução em memória do Dr. Aurélio Lopes
Ferreira, relembrando a figura extraordinária do homem e do ginecologista que foi pioneiro na
introdução da moderna ginecologia em Coimbra e no país, desenvolvendo a sua autonomia em
relação a outras especialidades, criando a denominada “Escola de Coimbra” e o seu papel
fundamental na criação e desenvolvimento da Sociedade Portuguesa de Ginecologia. Em
seguida e em conjunto com a Dra. Fernanda Águas, presidente da SPG, propôs à Mesa da
Assembleia Geral a realização de um minuto de silêncio em Memória do Dr. Aurélio. A
proposta foi aprovada e colocada em prática de imediato.-----------------------------------------------------Passou-se em seguida ao 3º ponto da ordem de trabalhos, eleição dos novos corpos sociais
da SPG, de que se elaborou uma Acta própria, uma vez que se tratou de uma Assembleia Geral
Eleitoral.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No 4º ponto realizou-se a eleição de novos associados. Entraram na Mesa 43 votos
favoráveis (que correspondem a todos os associados presentes na Assembleia) todos eles com
parecer favorável à eleição dos seguintes novos associados: Ana Patrícia Portela Vicente
(Parede), Ana Paula Pereira dos Santos Teixeira (Palmela), Ana Sofia da Silva Fernandes (Porto),
Andreia Carmen Fontoura de Almeida Oliveira (Porto), Carla Patrícia Carvalho Peixoto (Maia),
Catarina Castro Vieira (Braga), Catarina Luísa Costa Sarmento Melo (Baguim do Monte),
Catarina Micaela Cunha Maia (Santa Maria da Feira), Cátia Marlene Carvalho da Silva
(Coimbra), Elisa Sofia Oliveira Soares (Ermesinde), Gunes Karakus Figueiredo (Santarém), Joana
Rita Gonçalves Ralha Trindade Lyra (Porto), Joana Teresa Bostelho Vasconcelos Raposo (Ponta
Delgada), Manuel Augusto Simões Rodrigues (Arganil), Marcos Machado D’Ippolito (Sintra),
Patrícia Antónia Di Martino Serafim (Lisboa), Rita Isabel Barbosa Mamede (Lisboa), Rita KLisete
da Costa Ferreira Leite Costa Relvas (Cascais), Rita Vitorino da Costa Vasconcelos da Ponte
(Lisboa), Rute Isabel Martins Branco (Agualva), Sandra Marina Rodrigues de Sousa Gomes
(Ponte da Barca), Sara Isabel Pires Nunes (Vila Real), Tiago Miguel Dias Aguiar (Monção).-------------No 5º ponto da ordem de trabalhos o Dr. Neves e Castro pediu a palavra para protestar
contra o facto de não ter sido integrado na ordem de trabalhos a discussão sobre o nome da
Secção de Menopausa da SPG, que tinha solicitado, por escrito, ao Presidente da Mesa da
Assembleia Geral. O Presidente da Mesa respondeu que tal não se justificava porque existia na
ordem de trabalhos um ponto com “outros assuntos”, onde caberia perfeitamente a discussão
deste assunto. Em seguida o Dr. Neves e Castro fez uma declaração contra o facto de os

posters do Congresso terem sido colocados num local afastado da sala principal da reunião o
que dificultou a sua observação pelos participantes. Em relação ao assunto da denominação da
Secção da Menopausa da SPOG, insistiu que o nome deveria ser alterado para Sociedade
Portuguesa de Menopausa (SPM), embora continuasse a ser uma secção da SPG, devido às
relações internacionais que a extinta SPM tinha com outras sociedades congéneres de outros
países, o que facilitaria o seu reconhecimento internacional e a participação em reuniões
internacionais sobre a temática da Menopausa. A Presidente da SPG tomou a palavra para
referir que é necessário cumprir os Estatutos da SPG e que, nestes, apenas existe a figura de
secções, sendo anti estatutário existir uma sociedade dentro da Sociedade Portuguesa de
Ginecologia. Para além disso referiu que as Secções são o sangue da SPG, pelo que não é
nenhuma “desonra” ter o nome de Secção. O Dr. Neves e Castro insistiu na proposta e
solicitou à Mesa que a colocasse a votação nos seguintes termos: que internamente se
mantivesse o nome de Secção de Menopausa da SPG, mas que internacionalmente se
adoptasse o nome de Sociedade Portuguesa de Menopausa. A Mesa aceitou a proposta e
colocou-a a votação, tendo sido apurados os seguintes resultados: votos a favor – 1 (um);
abstenções – 1 (uma); votos contra – 41 (quarenta e um). A proposta foi rejeitada por maioria.
Ainda dentro do 5º ponto, a Dra. Teresa Osório congratulou-se com a excelente organização
do Congresso e com o sucesso obtido, quer a nível científico, quer a nível das presenças
registadas. Esta declaração foi aplaudida pelos presentes.-----------------------------------------------------Pelas 19.10h e não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Mesa da AG deu por
encerrados os trabalhos, terminando a Assembleia Geral, de que se elaborou a presente Acta
que vai ser assinada por si e opelo secretário da Mesa.-----------------------------------------------------____________________________________________________________________
(Dr. Alberto Manuel Silva Fradique)
____________________________________________________________________
(Dr. José Aníbal Pinto da Silva)

