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Tomada de posse Órgãos Sociais 

          18 de Julho de 2020 

Discurso do Presidente da Assembleia Geral da OMD 

Professor Doutor João Caramês 

  
Muito Boa Tarde,   
 Gostaria de cumprimentar todos os presentes nesta cerimónia de tomada 

de posse dos novos Órgãos Sociais da OMD para o mandato 2020/2024.  

Incluo neste grupo os colegas que por motivo do distanciamento físico, 

decorrente do covid 19, não puderam deslocar-se a Braga, mas que nos 

acompanham através do canal de comunicação da OMD. 

 

 Dirijo um particular cumprimento: 

- Ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Presidência do Conselho de 

Ministros e estimado amigo, Dr. André Moz Caldas, em representação do 

Governo da República Portuguesa, 

- Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Braga, Dr. Ricardo Rio, 

cidade que bem acolhe esta cerimónia. 

- Aos ilustres representantes de todas as entidades presentes nesta cerimónia e já 

referidos anteriormente e permitam-me uma especial referência ao Bastonário da 

Ordem dos Médicos, meu colega de curso e estimado amigo; 

- Ao Excelentíssimo Sr. Bastonário, Dr. Orlando Monteiro da Silva, bem como 

aos restantes colegas dos Órgãos Sociais no seu último mandato; 

- Ao Excelentíssimo Dr. Miguel Pavão, Bastonário eleito da OMD, a quem 

publicamente felicito pela vitória nestas eleições; 

- Ao Excelentíssimo Presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina, Dr. 

Luís Filipe Correia; 
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- Ao Excelentíssimo Senhor Professor Doutor Carlos Silva, futuro Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Médicos Dentistas; 

- Ao Excelentíssimo Ex-Bastonário, Senhor Professor Doutor Manuel Fontes de 

Carvalho. 

- Aos futuros membros dos Órgãos Sociais aqui presentes; 

- Aos fantásticos colaboradores e funcionários da OMD, cuja generosa 

colaboração foi fundamental para organizar esta cerimónia,  

  

 Estimadas e estimados colegas e amigos, 

 

 Registamos hoje, um virar de página do bonito livro que compõe a história 

da OMD. Esta é sem dúvida uma Cerimónia de tomada de posse particular. 

Menos numerosa e talvez mais simples face a outras, mas assinalando com similar 

ou ainda maior simbolismo, o valor que representa para a Medicina Dentária 

Portuguesa.  

   

 Partilho convosco o sentimento, que, creio ser comum a todos. Vivemos 

um momento raro e difícil do exercício da nossa profissão. A apreensão e a dúvida 

parecem ir e vir, como que flutuando ao sabor das marés deste atípico Verão de 

2020! 

 Haja esperança!  

 Nos primeiros seis meses deste ano parámos, testámos o nosso sentido de 

sobrevivência, reunimos meios e recomeçámos novamente. Sozinhos e 

submersos por uma crise pandémica sem precedentes, adaptámo-nos com 

determinação e resiliência a uma nova realidade do exercício clínico da Medicina 

Dentária. Perante a contagem de novos casos da Covid-19 em Portugal e 

desconhecendo o futuro mais próximo, caminhamos todos os dias heroicamente 

para as clínica onde trabalhamos. Assumimos um exemplo exigente e responsável 

na prestação de cuidados de saúde oral, mostrando a todos que “ser médico 
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dentista” em tempo de pandemia não é fácil, mas é seguramente uma prova de 

coragem e dedicação do qual nos devemos orgulhar! 

 

 Foi neste contexto de enorme e instável desafio, que os médicos dentistas 

apresentaram a sua decisão, serena, individual, esclarecida e soberana no 

momento de eleger os novos representantes da Ordem dos Médicos Dentistas.  

 

 O cumprimento dos princípios e valores estatutários definidos pela Mesa 

da Assembleia Geral da OMD, que tive o privilégio de presidir, zelou neste ato 

eleitoral, e em última instância, para que Junho fosse o mês da sua realização. 

Num contexto particular, coube à Mesa da Assembleia Geral defender a 

legalidade destas eleições, e exclusivamente os interesses da instituição e dos seus 

associados. 

 Assim, e no dia 27 de Junho, assistimos ao seu culminar através de um 

notável testemunho de mobilização, participação cívica, responsável e sentido 

democrático dos médicos dentistas. A expressão ímpar de 4748 colegas votantes 

constituiu um importante sinal de vitalidade na história da instituição. Para esta 

participação contribuiu o esclarecimento, a partilha de ideias e projetos, 

protagonizada pelos candidatos das várias listas propostas, a quem devemos a 

todos o nosso obrigado, pela sua manifestação voluntária e sincera de assumirem 

tão importante desígnio num momento conturbado da profissão.   

  

 Enquanto Presidente desta Comissão Eleitoral, expresso-vos a consciência 

de dever cumprido. Quer pela salvaguarda da transparência destas eleições que 

há pouco referi, quer pela validação rigorosa e morosa do apuramento manual dos 

resultados, apenas conhecidos oficialmente no dia 29 de Junho. A este respeito, 

e pela necessária modernização da Ordem dos Médicos Dentistas, torna-se 

evidente a adoção num futuro breve de uma modalidade de voto mais atual. 
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          Sem qualquer margem de dúvida, o escrutínio destas eleições traduziu-se 

pela expressiva clarificação de uma nova liderança protagonizada pelo colega, 

Dr. Miguel Pavão. 

 Em quase vinte e dois anos de existência a Ordem dos Médicos Dentistas 

reconhece o seu 3º. Bastonário. Embora o pequeno número possa ser motivo de 

reflexão, pela ausência de uma alternância de lideranças, fundamental para a 

saúde e pluralidade das instituições, cumpre relembrar o importante legado de 

dignificação e conquistas em prol da classe alcançado primeiramente pelo 

saudoso Professor Doutor João Carvalho e pelo Professor Doutor Manuel Fontes 

de Carvalho. A estes dois grandes nomes da Medicina Dentária Portuguesa 

devemos uma homenagem histórica coletiva pelo seu papel de liderança e 

florescimento de uma “massa crítica” de colegas que realizaram o “nobre” trajeto 

para um reconhecimento da classe enquanto Ordem profissional. 

 Seguidamente e nos últimos 20 anos, devemos ao Doutor Orlando 

Monteiro da Silva, bem como a todos os membros que compuserem os Órgãos 

Sociais da OMD, um longo e profícuo período de dedicação na defesa dos 

interesses dos médicos dentistas. Os seus cinco mandatos enquanto Bastonário, 

ficarão na história pela afirmação e prestígio que a OMD alcançou tanto a nível 

nacional como internacional.  

  

 Contudo, o retrato presente que descreve a Medicina Dentária em Portugal 

está longe de ser o ideal. Observar a sua maior fragilização no período da 

pandemia para além de nos entristecer, constitui motivo de sincera inquietação 

coletiva sendo, por certo, um dos maiores desafios do Dr. Miguel Pavão nos 

próximos quatros anos.  

 Refiro-me em particular à crescente mercantilização da prestação de 

cuidados de saúde oral, com especial contribuição de grupos empresariais que 

tiram partido da assustadora curva de crescimento do número de médicos 

dentistas em Portugal e de um cenário de sub empregabilidade entre colegas. Em 
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Portugal aproximamo-nos do rácio de 1 médico dentista por 900 habitantes, mais 

do dobro sugerido pela Organização Mundial de Saúde de um médico dentista 

por 2000 habitantes. Para além de afirmar a redução de numerus clausus nos 

estabelecimentos de ensino privados e públicos, como já tive a oportunidade de 

escrever anteriormente, urge reformular o paradigma da formação em Medicina 

Dentária. Embora à Ordem não caiba um papel regulador, pode proactivamente 

participar na limitação deste problema, estando mais próxima das instituições de 

ensino público e privado ou mesmo regular a admissão de novos Mestres em 

Medicina Dentária à OMD. Necessitaremos de uma postura unificadora, uma e 

indivisível, equilibrando esclarecimento e intransigência, apoiando o nosso 

Bastonário na toma de posições junto de todos os intervenientes. Só assim 

venceremos os desafios que se apresentam à classe! 

 

 O colega e Ilustre Bastonário eleito Miguel Pavão espelha o sentido jovem 

e dinâmico presente na população de médicos dentistas portugueses. O seu 

percurso de consciência social, de aproximação às pessoas e às causas, de 

empreendedorismo e determinação obtém reflexo pela fundação e brilhante 

desenvolvimento da ONG Mundo a Sorrir, dedicada à promoção da saúde oral de 

populações mais desfavorecidas. Para orgulho da Medicina dentária portuguesa 

o seu trabalho foi publicamente reconhecido em 2015 com a Condecoração da 

Ordem de Mérito pela Presidência da República. 

 Os seus princípios e valores, aliados ao apoio da esmagadora maioria dos 

médicos dentistas nestas eleições serão a força motriz, para em conjunto com a 

sua equipa, atribuir um elevado nível de concretização ao programa eleitoral a 

que se propôs.  

  

 Diz-se que as grandes crises testam os grandes líderes!  
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 Neste seu mandato desejo sinceramente reconhecê-lo como o bom e fiel 

líder necessário a todos os médicos dentistas, bem como um digno e eloquente 

porta-voz da Medicina Dentária Portuguesa. 

 

 Destaco igualmente a reeleição do Dr. Luís Filipe Correia colega e 

estimado amigo, para presidir o Conselho Deontológico e de Disciplina. Este 

expressivo resultado eleitoral constitui o reconhecimento do seu empenho e 

prossecução no cumprimento normativo ético e deontológico subjacente à 

profissão no seu último mandato. O presente e o futuro da nossa atividade, não 

limitada apenas à atividade clínica, colocar-lhe-ão a si e à sua equipa novos e 

importantes desafios aos quais acreditamos irá dar a melhor resposta.  

 

 Por fim, e após vários anos de colaboração com a Ordem dos Médicos 

Dentistas, através da minha presença no Conselho Científico e mais tarde como 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral despeço-me com honra dos Órgãos 

Sociais da OMD.  

 Não posso deixar de olhar para trás e reconhecer com orgulho o sentido de 

missão com que servi em todos estes anos “a classe”. Procurei em todos os 

momentos atribuir a minha melhor contribuição, reflexão e forma de estar, 

abdicando de incontáveis horas de tempo clínico, académico e familiar.  No 

trajeto enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Médicos 

assumi que o verdadeiro compromisso inerente ao cargo, apenas faz sentido, 

mediante um espírito de independência, capaz de escudar a OMD de interesses 

individuais, indesejáveis para um saudável e plural funcionamento da instituição. 

Para este desiderato, não esqueço, e muito agradeço o apoio e a inexcedível 

colaboração dos colegas membros da Mesa da Assembleia Geral: a vice-

presidente Natália Nunes e secretários Joel Ribeiro dos Santos e José Rosa. 

Agradeço também a todos os fantásticos funcionários da nossa Ordem pela sua 

inexcedível dedicação.  
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 Ao olhar para o futuro sorrio e estendo a mão ao meu sucessor. O Professor 

Doutor Carlos Silva, ilustre figura da Medicina Dentária Portuguesa, representa 

de forma magnânima os princípios de idoneidade e elevação intelectual 

necessários para Presidir à Mesa da Assembleia Geral no mandato 2020/2024. 

Partindo da sua experiência de associativismo e espírito de filantropia, acolhemos 

com satisfação a sua presença. A sua capacidade de pensar com erudição, 

características que tão bem se expressam não apenas na sua voz, mas também 

pelo traço da sua escrita.  

 

 Simbolicamente aceite esta passagem de testemunho como 

reconhecimento do meu maior respeito, admiração e solidariedade. A partilha 

destes princípios entre colegas é a expressão máxima necessária para uma Ordem 

unificada por todos e para todos. Em prol da Medicina Dentária Portuguesa e da 

Saúde Oral em Portugal! 

 

 Muito obrigado a todos, 
 
 
 


