Conselho Nacional de 14/2/2015

Em 14/2/2015 reuniu-se em Fátima , na Casa de N. S. das Dores, o
conselho nacional da AMCP, com a presença de 7 membros da direcção
nacional ( 6 médicos e o assistente religioso), de 1 membro do núcleo do
Algarve, 4 do de Lisboa ( 3 médicos e o assistente religioso), 1 do de
Coimbra, 1 do de Viseu, 1 do do Porto, 1 do de Portalegre/Castelo Branco
e do nosso representante na FEAMC, num total de 17 pessoas. O núcleo de
Vila Real fez-se representar por um dos membros da direcção nacional.
Depois da oração inicial foram aprovados a acta referente à reunião do
conselho de 31/5/2014 e o relatório de actividade da direcção relativo a
2014 também publicado nesta edição da revista, foi feito o ponto da
situação do que foi proposto pela direcção nacional para este ano do
centenário e que ainda aguarda concretização :
- Reunião Nacional em 9 de Maio no Porto, nas instalações do Centro de
Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, sob o
tema “ Médico-Doente, uma relação secular”. Foi feito um forte apelo à
participação de sócios de todos os núcleos com o objectivo de se atingirem
pelo menos as 200 inscrições.
- Comemoração oficial em Lisboa no dia 17 de Outubro, data sujeita a
confirmação.
- A 1ª Reunião Nacional de Jovens Médicos Católicos que também
decorrerá no Porto em 28 de Novembro.
- Concertos comemorativos a realizar no fim do ano nas dioceses em que
há núcleos organizados.
Em seguida, os representantes dos núcleos presentes informaram o
conselho das actividades que já organizaram e das que projectam para este
ano.
No fim da manhã celebrou-se, como é habitual, a Eucaristia, seguida do
almoço.
À tarde, foram aprovadas as contas relativas a 2014 que poderão ser
consultadas no site da AMCP e foram tomadas as seguintes decisões
relativamente ao Congesso da FEAMC que se realizará no Porto no Outono
de 2016
- Nomear o Prof. Laureano dos Santos para seu Presidente .
- Convidar o Prof. Walter Osswald para seu Presidente de Honra.
- Aprovar a constituição de uma Comissão de Honra do Congresso para a
qual serão convidados todos os anteriores presidentes da Associação, bem
como o Dr. Pinto Mendes.
- Aprovar a composição da Comissão Organizadora do Congresso proposta
pela direcção nacional.

Falou-se um pouco em seguida da Acção Médica, tendo a direcção
proposto que toda a Associação dedique este ano a uma reflexão sobre os
caminhos que deseja para a revista para que na próxima reunião do
conselho se tomem, em conjunto com o seu director, as decisões que se
julgarem mais convenientes.
Finalmente, foram tratados assuntos respeitantes aos sócios, tendo a
direcção lembrado a campanha dos 1000 sócios, número que pretende que
venha a ser atingido no fim do seu mandato. Foram também aprovadas as
seguintes propostas :
- Procedimento de inscrição e respectiva validação.
- Procedimento a seguir relativamente aos associados com quotas em
atraso.
- Critérios a seguir na distribuição de verbas pelos núcleos.
Terminou-se com uma oração de agradecimento a Maria por tudo o que se
passou nesta reunião, Mãe da Humanidade a quem os médicos católicos
portugueses se sentem ligados de um modo muito especial.
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