
Alterada hora
do Bebé do Ano



NATALIDADE

Laurinda Costa, residente no Cacem, está indignada por terem rasurado hora de nascimento do pequeno Kenzo

Confusão na hora
do Bebé do Ano
MATERNIDADE O Alfredo da Costa garante que Kenzo nasceu às OOhOO

JOÃO SARAMAGO/JOÃO TAVARES

A polémica está instalada
em torno do Bebé do Ano .

Laurinda Costa, mãe do

pequeno Kenzo, que nasceu à
meia-noite de dia 1 na Materni-
dade Alfredo da Costa (Lisboa) ,

está indignada porque foi rasu-
rado o cartão de identificação
do filho. "Onde estava OOhOOm
alteraram e colocaram

OOhOlm. Estão a impedir que o

meu filho seja o Bebé do Ano" .

"No parto estariam na sala 12

pessoas que fizeram uma festa

porque tinha nascido o Bebé do
Ano. Alguém decidiu alterar a
hora", acrescentou Laurinda,
residente no Cacem, Sintra.

No Hospital de São Francisco
Xavier nasceu Rita Fonseca, dez
segundos apôs a meia-noite.

Kenzo nasceu naMaternidade

Alfredo da Costa de parto natu-
ral. Confrontada sobre o motivo
da alteração na hora de nasci-
mento do bebé, fonte do gabi-
nete de comunicação do CHLC
esclareceu que "a hora de nas-
cimento que figura nos registos
da maternidade é OOhOOm". E
acrescentou que a instituição
não sabe explicar porque moti-
vo alguém decidiu alterar a hora
de nascimento no cartão.



Rui Agostinho, presidente do
Observatório Astronómico de
Lisboa (OAL) - entidade que
dita a hora legal - explicou que
na ausência de segundos na de-
terminação da hora, "OOhOO es-
tende-se até às 00h00m59s".
Cabe ao OAL emitir pareceres
sobre pedidos de disputa, como
por exemplo a hora de abertura
de um concurso público (mais na
página 47). •
HOSPITAL NAO SABE

EXPLICAR PORQUE É QUE
A HORA FOI ALTERADA

Identificação do Kenzo foi mudada



Rui Agostinho, do Observatório Astronómico
de Lisboa, explica disputas por questões de hora

'FRAÇAO DE SEGUNDOS
NÃO DECIDE BEBÉ DO ANO'
? CM: Este ano, dois
bebés nasceram al-
guns segundos após
a meia noite. É pos-
sível garantir com
segurança qual foi o

primeiro?
Rui Agostinho - Uma fração
de segundos não decide com
exatidão qual é o bebé do

ano, ou seja, qual nasceu
primeiro. É preferível uma
decisão salomónica e dizer
que são os dois bebés do ano.
- Quais são as dificuldades?
- Em primeiro lugar é neces-
sário saber se os relógios de
ambos os hospitais que leva-
ram à decisão estão sincro-
nizados com a hora legal de-
terminada pelo Observatório
Astronómico de Lisboa. De-

pois saber se o mo-
mento exato do
nascimento foi co-
mum aos dois hos-
pitais. E aqui sur-
gem dúvidas: foi
quando o bebé saiu

ou quando cortaram o cor-
dão umbilical? Há também
que levar em conta que na
Maternidade Alfredo da
Costa não foram contabiliza-
dos os segundos.
- Recebem hoje menos quei-
xas de disputas por questões
horárias?
- Sim, a partir do momento
em que as firmas começaram
a adotar os relógios informá-
ticos sincronizados com a
hora do Observatório. (Mais
na página 18). »J.S.


