
ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

                                         Presidente

                                       LEONOR BELEZA

Presidente da fundação por ordem de Champalimaud no testamento

Jurista  e  política,  frequentou  a  universidade  de  Lisboa,  onde  se 
licenciou em 1972, e onde foi assistente de 1973 a 1975 e novamente 
de  1977  a  1982.Conselheira  do  centro  jurídico  da  presidência  do 
concelho de ministros entre 1994 e 2005; presidente do concelho fiscal 
do banco Totta & Açores entre 1995 e 1998.

Politicamente foi membro da SEDES (fundada no governo de Marcelo 
Caetano, dedicado á militância cívica e ao associativismo) no inicio da 
dec.  De  70.  Em  74  aderiu  ao  PSD,  onde  foi  vice-presidente  da 
comissão  política  nacional  em  1990  e  1998  -1999,  presidente  do 
concelho de jurisdição entre 1992-1996, foi presidente do congresso e 
do concelho nacional 1996-1998. A partir de 1983 foi eleita deputada 
á assembleia da republica ate 2002, tendo sido vice-presidente do 
parlamento em 1991-1994 e 2002-2005.

Foi  por  diversas  vezes  chamada  a  integrar  governos  portugueses; 
Secretaria de Estado da Presidência 1982-1983, Secretária de Estado 
da Segurança social 1983-1985 e foi Ministra da Saúde 1985-1990,  é 
desde 25 de Junho de 2008  membro do concelho de estado.

BELEZA COMO MINISTRA DA SAÚDE

Foi como ministra da saúde que mais deu nas vistas, na dec. de 80 
foram contagiados com HIV, 137 hemofílicos nos hospitais públicos 
nacionais, já tendo falecido mais de 100 desses utentes.

 Em Junho de 1985 a Associação de Hemofílicos de Portugal, avisa 
pela  1ª  vez  o  ministério  de  Leonor  beleza,  devido  a  uma 
recomendação da organização mundial de saúde, que recomendava 
analises  ao  plasma  (sangue).  Depois  de  rebentar  o  escândalo  da 
PlasnaPharm, empresa que a Aviquimica representava na Europa e a 
quem foi comprado o sangue. A A.H.P. pediu novamente analises ao 
plasma, mas não recebeu qualquer resposta, continuando os lotes de 
plasma contaminado a ser distribuídos, numa altura em que vários 
países  já  tinham retirado  o  plasma de circulação  e  tomado serias 
medidas de prevenção.

A A.H.P. depois de recolher amostras de tudo o plasma enviou-as para 
analise e o resultado já se conhece, estava contaminado. O ministério 
demorou 2 meses a reagir e em Fevereiro de 1987, circula uma ordem 
para  retirar  o  lote  contaminado,  na  altura  mais  de  70%  dos 
hemofílicos estavam contaminados.

Em 1994 Leonor beleza e a mãe Maria dos Prazeres Beleza( na altura 
do  caso  dos  hemofílicos,  secretária  geral  do  Ministério  da  Saúde) 
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eram acusadas de negligência pelo ministério público, nessa altura 
tinham já morrido 23 utentes.

Desfecho

Em Novembro de 1995, os hemofílicos começaram a receber as indemnizações  
de 12 mil contos (60 mil euros) determinadas por um tribunal arbitral criado  
pelo governo. Dois anos mais tarde, em Março de 1997, o Tribunal de Instrução 
Criminal arquivou o processo contra Leonor Beleza. A justiça considerou que a  
exministra violou os deveres de cuidado, mas não encontrou indícios suficientes  
para provar o dolo. O MP recorreu e renovou a acusação. Em Novembro de 
1998, é anulado o arquivamento e o processo foi a julgamento, mas os arguidos  
recorreram para o Tribunal Constitucional.

 Entretanto, o processo prescreveu.  

Conselho de administração

António Borges

Licenciado em economia em Lisboa em 1972, doutorado em Stanford 
em 1980. Foi professor na Universidade de Lisboa, Universidade 
Católica e em Standford.  Trabalhou em França na INSEAD( escola de 
negócios para o mundo)  por duas vezes. Foi vice-governador do 
Banco de Portugal entre 90 e 93, onde tomou a liderança da 
liberalização do sistema financeiro português. Foi vice presidente do 
Goldman Sachs  internacional  ( finanças e investimentos)  

Trabalhou no projecto Economic and Monetary Union. Foi consulture no 
US Electric Power Research Institute, US Treasury Departemente, OECD e do 
governo português. Membro da direção do Citibank Portugal, Petrogal-
Petroleos de Portugal, grupo Vista Alegre, Paribas, Sonae e Cimpor 
cimentos. Membro da Jeronimo Martins e Sonae.com, membro da 
empresa de Seguros CNP. Membro do Banco Santader Portugal e Banco 
Santader de Negócios Portugal. Pertence a Varias corporações e 
fundações Europeias e nos E.U.A., é presidente da European Corporate 
Governance Institute. É membro da European Corporate Governance 
Forum, é desde 2004 elemento do comité executivo da fundação 
Champalimaud. Apontado em 2008 Presidente da Hedge Fund 
Standards Board

João Silveira Botelho
 Apontado para o comité executivo da fundação em 2005.
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Licenciado em direito na universidade de Lisboa. Foi chefe de 
gabinete da secretaria da segurança social entre 1983-1985, e chefe 
de gabinete do Ministério da Saúde de 1985 a 1987.

Figura importante em varias empresas privadas portuguesas e 
internacionais. Figura influente na empresa de construção (SGAL), e 
membro notável da administração de uma das maiores empresas de 
Construção da Europa; foi presidente da administração da Hospitalia, 
e no turismo membro da direcção do grupo Belver Hotel, serviu com 
Stanley Ho como “expert” financeiro.

RESUMO E ” COINCIDENCIAS”

Leonor Beleza trabalhou no Santander   (  banco onde Champalimaud 
ficou como maior accionista), onde trabalhou também António 
Borges, que também trabalhou no Banco de Portugal. Ambos tem 
ligação á Univercidade de Lisboa e ambos trabalharam para o 
governo português  .  

Leonor Beleza secretária da segurança social     de   1983 a 1985  , e   
Ministra da Saúde de   1985 a 1990  , João Botelho, secretário da 
segurança socia  l   de   1983 a 1985  ,   e chefe de gabinete do Ministério 
da Saúde de   1985 a 1987.  

Todos os 3 fizeram parte de governos nacionais e todos os 3 tem 
ligação á Universidade de Lisboa (uma das investidoras no biotério).

António Borges esta ligado ás maiores corporações financeiras da 
Europa, a fundações de interesse privado, e é um dos elementos da 
imposição da Globalização empresarial e economia mundial, 
trabalhou nas maiores e mais controladoras corporações mundiais e 
teve/tem ligações ao governo Americano. Ligações a empresas 
petrolíferas, interrese comum com o fundador de uma das fundações 
que apoiam o bioterio o Sr. Gulbenkian.

João Silveira Botelho ligações ao mundo do jogo em Macau, pelas 
mãos de Standley Ho, com quem cooperou também nos 
empreendimentos da zona alta de Lisboa/ Lumiar, trabalhou para 
grupos de hotel de luxo.

Que interesse tem estas pessoas na pessoa comum, no bem-estar 
social ou de saúde do povo Português ou dos paises em 
desenvolvimento?

Que pensarão os hemofílicos e seus familiares se souberem que 2 dos 
responsáveis pela morte dos seus familiares, dirigem uma fundação 
de investigação na área da saúde?

Estas pessoas já usaram, enganaram, humilharam e 
destruíram milhares de vidas com as suas empresas, negócios 
e arrogância, vamos acreditar neles agora? 
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