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EDITORIAL

125 ANOS/125 MESES/125 SEMANAS

Neste ano de comemoração dos 125 anos do Hospital Dona Estefânia o Anuário inicia uma experiência
cujo interesse esperamos se venha a revelar a curto prazo: as Introduções aos resumos dos trabalhos,
escritas expressamente pelos Directores (quase todos) dos respectivos Serviços. Uma banalidade, poder-
se-á dizer, mas dada a pretendida divulgação desta publicação no exterior do Hospital, esta poderá ser
uma forma de o Hospital, ao seu mais alto nível, marcar posição no seio da pediatria portuguesa e, por
extensão da sua actividade, no seio da saúde materno-infantil.

A esta novidade que consideramos positiva, contrapõe-se ao inverso a quase ausência de resumos

provenientes de sectores nobres do Hospital, o que deveria levar a reflexão (e a inflexão). Porquê? E como

passar à escrita o grande e rico manancial da actividade clínica (e não só) da instituição? O Anuário não

tem por vocação publicar trabalhos originais, mas poderá desenvolver processos que promovam de algum

modo essa actividade imprescindível. Para o próximo número iremos implementar a adopção do "Resumo

Estruturado" e inauguraremos uma secção com a listagem dos trabalhos publicados no ano precedente,

eventual embrião de um "ranking". Na área da formação básica e transversal procuraremos, entre outras,

concretizar actividades de aperfeiçoamento e valorização do trabalho científico, nele incluindo o campo da

exposição pública.

Gostaríamos que este pequeno conjunto de propostas (a juntar a outras que surjam) se concretizasse
num futuro visível: Digamos, 125 semanas, que outros 125 anos ou mesmo 125 meses, é muito tempo
(que a Deus pertence).

Este número do Anuário presta homenagem a um dos mais eminentes nomes do historial da nossa

instituição- a Senhora Professora Doutora Maria Gertrudes Gomes da Costa -que em 2001 cessou as

suas funções no Hospital Dona Estefânia.
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