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lt1~1~ PINTO ~~~71 ru~~~~~~:l~E D~~~~ 
O 3ospit.e.l de Snn·~a H.arJ.e.; àe L:l.s'coa~ eà.ificio suntu..9so por r:u,1.:w· d:L'n.ell:SÕes o 

tur::sta e a prapaganda t:.3a!il ai'er~ o prog:r:esso da nedicir~ em Po::-t·.\g:Ú~ ioi p~lr:o no dia 
2.0 de .. Y·,;_r.ho, da U1r.:l' assemblc:..a cxt!"nord.i..'1~t::•ie. c!a Seação Regional àa Oràe:n dos l·iãdioos pa-
ra leit'.:.ra e Uisc~ssão G.o re:tntÓl"'iS elabo!'ad~ por ~'tl::t :omissão ity~;lll:l.bida em 1~58 de proce-
der a \11i'!. es·Cudo sobre a carre~:::·~. me:iir;a !!aquele pais. 1!: mn l:'€!lato:d.o de l~ern. pag11."i.BS e a-
branbe todo o ~esul't .. ado de um inquér~:i:.o profundo realizado pelos ·dn"l:.c médicos d.a c.orr..issão 
j1:,."1.to de ·C.oüos os seus colegas po:~tuc..:eoes. Trata-se, portanto ~ de U!il doc-.::.mento in.suspei-
tissi.rr.c, j á q.:e est:dtar:ente o"ceàece-.:. a p.cocupaçê':es e objectivos de orden essencialmente 
cientÍfica, Ne.'il poderia passa:":" pela cabeça de ninguêm que a O.rdem d9s !1édicos de Lisboa 
incumbisse v".....nte elerrentos ser~s de pro!~eder a um -~rabalho daquele gene-.ro com meros intui-
tos demagÓgicos, 

A prim~ira parte do rel.:...tÓrio ocupz.-~ ligeirarrente do estado sarC..tário do pa!s 
e chege. à conclusão de q11e, 1'desr:;ont.cr.cio os bcneficos efeitos da terape:utj_ca medica.mento-
sa'1~ a ~;i:.ivld.acie D~t:.i- 1.!\.!'scciosa ea Portugal 1irni.ta-·SEYp como há 50 onos atrá'i., a c:ont r a 
a'(.m~.ar, cflcier.:temr::rrt.e ou não} as ''va3:as m.J.is ou In;'noS arreaçadoras de s1u~t.os epidémicos", 
Erlintos êstes, rezressa-se ~- ~p.dia .• at.é que; por aumento dos inê.iYiC.""J.os susceptiveis,se 
renov~m as CC'E•:':i9Õcs de: rec:r.uC:cscend.a1' 

Rclativmuan:ve à J.utn :\nti ... tu'terclilOsf'., d.:i..z o relatÓrio~ 11Por'i:.\1g:<tJ. é o pa!s da 
Earopa com. o Índico -::e morta~. :Li2.lc por tu'Oerc:ulose mús elevado~ pois qua é oficial.>n.;nte 
(1957) de 58 por ... o lGO_OOO hab:!:t..'il~tcs,_ cn::p.tc::.t:\:;o em todos os o':•t.:ros pd.ses va:l 4e 40 por 
lCOnOCO (:S;pe.rílJ._e Irl.mda do ~To!'te) ."'.i:.(, .5 lH iiolandz.. /l.crasce ;:;,:i.nd<J qu.z, <:.o::> 58 Obitos por 
lOO~OCC é nect;ssi:!'io adicion."'.lr toJos. os Óbitos por t.ube:r·<rulose !l.~O d:LA.gnost::\.cada e inclui .. 
dqs nos demais <1-0 per çento de inC.:i.vid,,,_os q_lX:!,- no=s- regiÕes rurlÚSç morrem sem 2S.Sistênc1a 
medica, ist.o ét SC~'il Ci_.le SG 8él:!.ba de Q.':.ki morrem11, 

Acerca da mo:-7.<.>2-idade :Lw.f~n-:::.::1 ,. não hest~.:;~ o relatÓrio e;r. cl~ssif'ic.:.c.-la como um. 

~~~0=s~~~~~: :1.~b~~~;r ~~s m~.~'):~~~i~=d~.1n~~;o:.~; ~ l~O~~T~:.~~~·~~"~~~n~~q~:-.~~5~u~ ~o~~~a 
de 102 p~:!:ses não passou C.e 50o Além disso a nato··morta)j.da:ie; c. :nortali:i.:rie nP.ofe"to.l e de 

~~~:~~~:~~~~:::? z~~~i:~r~!~:~ :~~~:i~9~:·~~~:~~~~~~~: é::HEF:::~~~~rrA-
assistênc:ta qu.cl.ifi-:~ada_, d'-;tr<?nte ou depois q.o parto 1 se elevou qu~se a Oill1 ?OR CE!',i'ro em 
alguns cor..celhos o c~ue ;, mG~lia . d;;; t.odo o pab foi de 60 por ce:nto .. ;\crD.~ccnta-se por outro 
lado c que c;. c.s:;:i..stÔnd.e. il"..fant:.J. é I'ratl.camente nuJ.a na grande maioria dos concelh.os ru-
rais I": o 

Vc~-nos deixar de lado as soluçÕes propostas pelo relatÓrio) pol"'que. essas não nos 
interessam para o caso" O qu.e pf!.!'t.ir.ula:rmonte nos interessa agora é a perfeita coincidên-
cia do relatÓ::io mÓdico CClll os 00 ÚJ.t:iJno relatÓrio cio Banco de PortugaL Nos Últill!S dias 
do mês de maio pu.b~i.cou este jornal, na sua secção econÓmica, um peqreno comentário sÔbre 
a eccncrr.i;:~ portugnesa. Houve quem r.ão gostasse ~ porqoc há u.lM. tendência mÓrbida em muita 
~nte para preferir que a ilu.d::. tum propaganda mentirosa a que a esclaireça a veracidade 
dos nÚ•·nBron. Has o ce!.-to é que os algarismos que ex·Craimos do relatÓrio do Banco de Portu-
gal são .::. ccr...f:i=maçêo dro conclu3Ões a que chegaram os autores do relatÓrio médico. Diz o 
Banco de Po:;.-t-c.ge.:!.. que1 e."il lfl58,, o gado abatido no pais ii'1teiro1 incluindo bovinos e .. ovinos, 
ca.prL'10S e suínos, c.or:.-es~o:a.de'.l. ~ 90o545 tomladas de carro limpa., Fia. fa<.'e deste :m.ur..ero, 
conclui".l o com::::ntnrls·~.a do ~·zn'liado!; cp.!é.!' p3.ra ~o-vC! mD.hÕes de habitantes m::b:·opoE:tanoa, 
sem fala:.~ da po;_,t:.l.'lç~o fl"t1.+.l1Cl'C~e e +,ripvlaçÕes de esq·,;.adr.::ts e~~·tl~angeil•as t \3.S 90.,545 tone-
ladas .:!e carne Gorres:;ond.l..':m a :t.l q,:;rllos uor anc por habitante~ Diz.ia o eorr~ntarista que 
um. J;?OVO .i!.im::miiaOO deSta forrn •. "l-:r~eo poda go~n.r de. 'JIIla' saÚde por ai al..êm. E qu.; não pode,.. a1 

.: es"';S agora o 
1 
re.i.atÓr:Lo dos médi.-,o::s" b~::.cad'J em núm~ros oficiais 1 a inior.Ml'-nos que, em .. 

~' Port11galt-o :ll:idice da rr..or-i;.z.l:Lir:.de por tuberculose e  o mais ele·vado de tod;1 a Europ3'. Ha 
ou não concordancia antre o qoo d:tz e f:i.nrm.çn c  o que diz a rredicina7 

t·!r.s n5o ~ sÓ nest~ pon-t.o '.rü.e os dois relatÓrios reciprocamente oor..cordc.m. Pelo 
do Ba."'lco de Por"':.ugn:; ...... :~mos que o orçawróJ port.r;.guês de3tir:ou no ano pa~sado 743 milhÕes 
de escu.dos par•a o I!.XE:~~c:Lto, 879 :nililOe:s pc.ra e. paliei~ politicas !1!:'0png2cdr. c ~u"tros aDi .. 
gnissi.'T:0~ 11 ~;ectorcs Jo !Ii.ni.stêrio d.o Int.erior, e que apenas teve pnra Corpornçoos e Previ:-
dên(.ia Social a miserável SOI:'..& de 3{:, i.lilhÕz,s.· Não serâ axact.rurente por isso que os médicos 
se q'.fb:.l'lfl de Que na:; ::o:n..?.s rurais ll.$ pes~oas morrem 11SEZ1 QUE SE Sll.IBA DE quE HORRE·Pr e de 
que o ru:~'"E: ::. 1ffi.L'é.'ÓRIO C.a r.:crt:üidadSJ lnfar.tj_l se deve à z.bsolute falt!l de ::..ssistência à 
L"'lfcncin. e à nr...G.hcr g::âv-5~0.<=.1 
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:·!00 rr~:!....i.~.lOD 1 f:r anc~ntep com os 111éritos que tanta g:.:n~~ descobre nu.:-n go"7êrno 
qr:.e: ao ceoo de 33 anos de !'egl.r!E discricionario, apresenta u..rna tao lamz.nta"Jel folha de 
ser·T.:. ços~ qc;,e1n~a no rendizr.ento nacional, aumento dos impostos, ll quilos cl.e carne para ca-
~a ha~ltr;.t.i:0e por anal. o mai~ alto niv-el de mortalidade por tuberculose e de ~.ortalidade 
JJ.U'arrvil e urna assitencia medica em que as pessoas morrem sam se saOOr de aue, ~ contra -
posição a tantos dados negativos, o que é que êsse govêrr:o apresenta realmênte na colu..7J.a 
do seu haver? ..::. Ordem, una moeda estável, boas estradas e algumas barragem, Annlisemo-
-las W1B por wna e vejamos se elas valem o que apar entemente demonstra"n. A ordem todos 
corJ1ecem o carater dclao É exo.tamente igual à de um campo d9 concentração onde é veda1o 
aos detentos qualquer espécie de cri ti c a ao coll)portanento dos g'J.ardas e faJnr num ~om de 
voz mais alto do que o regulamento pre•screve~ É a ordem essencial e L1disoonsável a todos 
os tiranos, Q'.Ãebrada elo, não há prestfgio, não h~ If."Opagancla, :;.."ão h;\ po1~~c~.a que lhes 
vaTha. F"...cper~ent.e o govêrno português abrir mão, sO por um mês: da rigorosa ~,igilancla 
que ex2rce sobre. os-jornais i dei:r.e··os criticar abertarrente a sua obra o õ.esv.:::ndar as ban-
-.:.aJhei:::-l1s que se cometem; recolha toda a poli~ia pol.{·!;tc~ ao casarão de S., 1'-.:d !l e ga1•anta 
a hipu..iido.de -a quen prov!.""!r :J.'J pÚ.bl:i.cas acusaliv0s C!"'J..e fizer - e ;;po:.:r~<:rcmos dobrado contra 

~~;!1~o~; ~o~~Y~:~~~ ~~~e~ :~.~m~~;.:l·o~:; e~~:o a '~:~-~=~I~.~~ .. ad: ~~~r~:~:da :c~~·r;:~:~.bil~:~~~de~a 
moeda rescl:ta do equj~ibrlo entre cs rrxd.os de pagar:rmto e o Pt'Odl~:\;o rca:t do pais~ Se a-
ql,:>eles CU.\'Te~1"~cr.l rr,~.m :'Je~"!.tido desproporc5.o:."!.almm:i",e r.!.a:\.or ao de::r~e Ú1.timo ~ dà. ... se a deprecia-
çao do poder aqtdsi"i;.1.vo da moeda e, conseq'...1.ent.em:mte ~ o e~1carec~Ll"IE:n·~o dos preços~ A fun-
?ão adm.~.nistrat,iva do govêrno es·(.â, portantt:l; em pz·oe·.;:;.'"'a;:-que esse eq'...'.ilih::."io se :n.:mC,enha 
o zna:l.r. poss5:veJ. ~ N<x:J qrererá is·Go dizer que· n estabilidar\e da moed':l. de,ra ser  o objectivo 
p!':'~::Jipn.l de \::l'll ~ovêrno7 Pouoos serão os ~conorr.i:,.rt~ q-o.1.e se arris'}oom a afirrr~··l~~ Pereze·· 
-r.os: pelo con:trario; q'..le se pode se::.-um ,otimo governo com moeda rraca e um pess:.n:.o gover-
~_;0 com r.-.oeC.a for·te. T"u.do depende do critCrio que ele ponl-J.a no promover u.m'J. ou outra coisa. 
!:: 1.'"'..:.7: bom govê:rr.oJ por ex~r.;:vlo r o qua-, ·tendo por escopo a elevação constante do 11standard11 

c~e v~.~.a n.ac:l .. onal; p~u.er toda a s11a ação e inteligência no estimulo ~ exploraç~o das fontes 
de :riqueza ::.ntc:rna e ao inc:rome;-..to d.':\ p:t.odução real. Para isso terá necessariawntc, de 

~~c:~=~~~:!=~:s~~~P.;~~l~~€~;~~~~~ 3 j~~1~~â~~ ~~;~~!~t~a~:~V3~t~.i~~~r~s~~~=~ma~~~i~!~t~a 
rr.oeda c•~::-"'.an·l;o as obras de f'or..ent.o a que 35 noYa.s ew.issÕes se àastinam não p:cod~lzirem ri-
ouezs. cq~ivaJ.e:r::~e ao valor do d:i.nhei:ro oue se emitiu~ Mas haverá possibilidade de se au-
ffientar a riaueza de outro modo? E não se.rá$ antes, Ui'"ll péssimo goY~rno o ~ue., peot!Upüdo com 
a estabilizãçlio da moedii, impe~~e que a economio. se d.es envolva e que o pa.J.s saia da miséria 
re~ndade em que ~ro.gei;.a? 

É inegável que a rnoeda vortuguesa tem o seu valor estabilizado, Has· est.s.biliza-
do !. custa de que.1n? De..s cls.sscs dirigentes~ não .. Ainda não há nru.it.o qu€l um dos aeus diri-
gentes f estejou com ruidosa r ecepç2o o arre:!"ondmwnto da sua fortu.1.a em do:l.s bilhÕes de 
escudos, som::t q_ua ne:tJ.u.iil capitaJ.ista e:n Pcri·llgal amea~har a an".;.es 12:n teri a o a.rro~o de fes-
tejat·~ Por-isoo mecmo é q-... '.c çl.e passagem po:::-Lisboa, hâ dois anos, 110s vilr.o~r assediadO!i por 
·,·,m exê:i:"cito de cegos: t.oc\os 9les com 11tm oai...··d.l~h<l de metal para as er;molas.l auja chave, 
·C.:tsscirn-,..-nos. f:i.cavn depoDiJ.:.nC.a no Govêrno Ch·ll, Ún.:.Lca er~tidade ant,ori:&ada a abrir  a cai-

r~~~:~~ ~~~rt;~~~i:~~i:.~~~:~~~~"~~~~~;t~~~.:~~ ~~!:~Hn~~~a~::~~~l;!;~J!o 
de vidx·o, cet!elher.:tc n '.iJTr:l. caixa de correio; :{J..ase ,cheia de ceànlas rle varia<:: procedencias, 

· a.Lt . dHi.--r~f..õ."J em atenção ao apelo do Qo·.rerr:ado:r Civ-:n, qm tivera o cuidado de af~mr na 
ca:Gdr_1.!! "t:.!ilS. tnbule·~u pe-dir:.do a -t.o:~os o~ t.u:-istas e passageiros que üeposi tasscm nela, pa-
·ra os pobr-os da cap:h.;a:!.. portUbllGSa~ os troca:!inhos que lhes sobrassem d~zr suas despesas em 
Lisboa~ Um govêJ.'no que u:fo cc enYergonha de esmo lar publicamente. ter~ rabuço porve.tt"':ll'a 
de se apoderar de rretade das esrr.olas dos seus cegos 7 

Desi3tln:.re. de faJ.ar· ias estradas e dt.s barragens: <."5 pr~iras ~porque t êm OS' tu-
ris·(.,-.:> rr.u. <::r ::!O·:)<?...í""!.tarn; ns se[_ru..."""ldas porqlle a sua eficiente aplicaçao e:;rC,a eloquenteme:1te 
dGm:mst·~ .. ::tC<l pelo, f:J2:0 DE-SENVOLV:IY.El\11"0 AGRICOLA E I:\tt>lBTRLU. 00 PA.!S.; 

De ~:c rit~ADO DE S, PAlfLO" 
Santana Mota 

Lisboa, 23 de Julho de 1959 


