
(Cumprimentos….) 
 
“Mudar com confiança, pelo futuro da profissão” 
 
Este, foi o “slogan” de campanha eleitoral com que a então Lista A, se 

apresentou ao escrutínio dos colegas, que encontrou assinalável eco na 

Classe e que culminou com a expressiva vitória no passado acto eleitoral.  

O mais fácil está feito! – Que o passado dia 27 de Junho, possa, daqui a 4 

anos e no futuro, vir a ser reconhecido como um dia de boa memória para os 

médicos dentistas e para a medicina dentária. 

Têm, portanto, aqueles que já hoje tomaram posse e aqueles que agora o vão 

fazer, a responsabilidade sobre os seus ombros, de concretizar as mudanças 

de paradigma que a Classe vinha reclamando. - Com equilíbrio, bom senso 

e criatividade, mas também com tenacidade, encontrar soluções que 

envolvam e que comprometam todos os intervenientes na medicina dentária, 

desde a formação, à especialização, à prática clínica e às entidades 

governamentais, sempre com o objectivo da saúde oral e saúde pública em 

vista e de  dignificação da profissão.  

Todavia, dignificar a profissão, não é algo que caiba só aos seus 

representantes eleitos.   Depende e muito de cada um de nós, no exercício 

diário da sua prática clínica, nos cuidados que prestamos, como os 

prestamos, na relação com os pacientes, na relação entre colegas e, muito 

importante, na imagem que individual e colectivamente projectamos para a 

sociedade. – Não somos aquilo que achamos que somos, somos aquilo que 

os outros acham que nós somos!… 

 

Estabelecem os Estatutos, que o Presidente da Mesa da AG, seja eleito na 

lista duma candidatura. 

Todavia, e eu assim o entendo, deverá o Presidente da Mesa da AG ser uma 

figura independente, que corporiza no desempenho do seu cargo a 



representação de todos os médicos dentistas; não se devendo remeter, 

meramente, a ser um gestor da logística e do funcionamento próprio  do 

momento duma Assembleia Geral. 

 

Nesse sentido, estarei sempre à disposição, tanto dos restantes membros dos 

Órgãos Sociais, quanto dos colegas, para aquilo que possam entender 

pertinente. 

Terão sempre garantida uma resposta imediata, franca e sincera (não sei fazê-

lo doutra forma) em espírito construtivo, visando a dignificação da Classe. 

Isto, sempre que algum parecer ou opinião me sejam solicitados.  

Se não forem solicitados, muito provavelmente dá-los-ei na mesma, desde 

que entenda que tenho algo de positivo e construtivo a acrescentar. 

 

Nos Estatutos actualmente em vigor, reduz-se substancialmente a frequência 

das Assembleias Gerais. Todavia, consideramos que também a Mesa da 

Assembleia Geral, tem o dever de proximidade para com os colegas, a 

proximidade que esta candidatura fez questão de garantir ao logo do seu 

trajecto eleitoral.  

Não poderemos, naturalmente, ser um mero amplificador de vozes 

individuais, mas caso venham a constituir-se, em colectivo, uma corrente de 

pensamento, uma convicção ou alguma sugestão que, por algum  motivo, 

encontre dificuldades pelos trâmites processuais regulares e que entenda 

canalizá-la através da figura do Presidente da Mesa da AG, manifesto-me 

desde já disponível, para a veicular até ao seu adequado destino, dentro dos 

Corpos Sociais da Ordem. 

 

Não posso deixar de aqui registar uma palavra de profundo agradecimento a 

todos os membros dos Órgãos Sociais da Ordem que hoje extinguem o seu 

mandato e que corporizo na pessoa do Sr Bastonário cessante, o colega 



Orlando Monteiro da Silva, deixando-lhes o testemunho da nossa gratidão 

pela dedicação e pelos serviços que à Classe prestaram.    

   

Aos já empossados, o Sr Bastonário, o colega Miguel Pavão, de que tive o 

privilégio de ser o primeiro signatário da sua candidatura e que mais uma 

vez felicito pela excelente equipa que congregou à sua volta, pelo 

arrebatamento que induziu na Classe e, naturalmente, pela expressiva vitória.  

Carrega nos ombros, Sr Bastonário, a esperança duma Classe, sobretudo dos 

mais novos, num futuro que se deseja melhor e que tem que ser melhor! – 

Que o muito trabalho que o espera lhe seja leve e desejo-lhe um excelente 

mandato, que possa ser tão memorável, quanto as condições a que aqui o 

conduziram. 

 

Ao Sr Presidente do Conselho Deontológico, o colega Luís Filipe Correia, 

que também felicito pela sua expressiva vitória nestas eleições, tal como ao 

seu colectivo do Conselho Deontológico e Disciplina, desejo as maiores 

venturas na condução de um órgão tão importante para a transparência e para 

dignificação da profissão. - Por razões óbvias, desejo-lhe um mandato 

tranquilo, com pouco trabalho. 

  

A todos os outros colegas dos diferentes Órgãos Sociais que seguidamente 

vão ser empossados, colocando-se também ao serviço da Classe, com os 

sacrifícios de toda a natureza que sabemos que isso implica, desejo um 

mandato excelente, que vos possa trazer realização e que a consciência da 

nobreza das funções que vão desempenhar, vos esteja sempre presente. 

 

Que a luz da sabedoria vos possa iluminar o caminho e que os ventos vos 

soprem sempre de feição. 

 



Por um futuro melhor, condigno da medicina dentária e da saúde oral dos 

portugueses!  

 

Bem hajam pela vossa dedicação e bom trabalho a todos! 

 


