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Resumo 
 

Os objetivos que presidiram à fundação da "International Society of Medical 
Hydrology” – ISMH, ocorrida em 9 de Dezembro de 1921, na “Royal Society of 
Medicine”, em Londres, permanecem actuais, não obstante diversas revisões 
estatutárias havidas ao longo da sua história de quase um século. Estes estatutos 
transmitem as ideias fundamentais que norteiam a sociedade. Indicam a intenção de 
incorporar e desenvolver a denominada “Medicina de Estância” (“ Health Resort 
Medicine”) como um ramo médico independente, promovendo o seu ensino, a 
investigação e a sua boa prática. Por outro lado, os estatutos da ISMH referem 
como objectivos científicos o conhecimento da Hidrologia, da Climatologia e da 
Talassoterapia; a cooperação de médicos e cientistas; a divulgação para público em 
geral; a defesa de uma correcta legislação; a cooperação com as autoridades e outras 
organizações. Estas ideias não mudaram. O que naturalmente mudou foram os 
tempos. Importa pois delinear novas estratégias, adequadas a cada época. Para 
cumprir os seus objetivos, a ISMH tem utilizado diferentes meios ao longo dos seus 
95 anos de existência. Merecem especial destaque os seus 41 congressos já 
realizados. Têm sido na verdade os congressos o principal motor da sua actividade 
científica. Todavia, outras iniciativas merecem também ser mencionadas, 
nomeadamente alguns cursos internacionais efectuados sob a sua égide ou a 
participação em iniciativas de instituições governamentais e não-governamentais 
relacionadas com a água. A ISMH teve também uma revista - “Archives of Medical 
Hydrology”, já desaparecida. Hoje, graças à generosa cooperação da Universidade 
Complutense de Madrid, perfila-se como sua sucessora a publicação “Balnea”, 
possibilitada pela iniciativa do seu Director Prof. Doutor Francisco Maraver. Outro 
dos meios de intervenção da ISMH que marca um progresso substancial na 
comunicação e disseminação da informação da ciência hidrológica, é o seu website. 
São estas, pois, as ferramentas actuais da ISMH: Congresso, Revista e website. 
Mas, da análise da actual realidade da sociedade, facilmente concluímos que mais 
meios são necessários para enfrentar uma situação presente muitíssimo difícil. 
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Particularmente nos aspectos organizativos e financeiros. Muito tem que ser feito e 
desde já. Os nossos estatutos necessitam ser revistos. A versão dos artigos 
estatutários que hoje podem ser encontrados no website da sociedade foi aprovada 
na Assembleia Geral da ISMH, por ocasião do seu 32º congresso em Bad 
Wörishofen / Alemanha, a 26 de Abril de 1994. Vinte e dois anos passaram. 
Necessitamos uma outra estrutura organizativa. É fundamental o apoio e 
participação das diversas sociedades nacionais. Urge um plano de recuperação 
financeira. É indispensável uma regulamentação dos congressos. Precisamos 
actualizar o website. Temos um plano que tencionamos desenvolver com a ajuda e 
participação de todos. Para os mesmos objectivos de sempre, mas com a necessária 
metodologia de hoje.  
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