
 

 

 
 
 
 
 
Saudações aos presentes, 

Termina hoje um longo ciclo na da Ordem dos Médicos Dentistas, instituição a 

que pertencemos e de que nos orgulhamos. 

Após ter cumprido cinco mandatos como bastonário, cumpre antes do mais 

agradecer o apoio dispensado e a confiança depositada em todos os momentos, 

sobretudo os     mais difíceis, como aconteceu ainda recentemente com a 

paragem forçada da nossa atividade profissional ainda antes e durante a 

vigência do estado de emergência.  

Sensatamente então adiadas as eleições, e volvidos quase vinte anos, decidi 

ponderadamente não me recandidatar. 

Essencialmente por razões pessoais, mas, também, por considerar que, o 

melhor serviço que podia naquela fase prestar era estar absolutamente focado 

no meu trabalho e no exercício das funções de bastonário da Ordem, para ajudar 

a ultrapassar a situação.  Como fiz. 

Dando, também, vez a outras vozes, a outros protagonistas. 

Vejo, em face das candidaturas aos órgãos da Ordem e do elevado número de 

participantes na eleição, que acertei na minha decisão. 

 

 

 

Neste momento tão importante para todos, mas, perdoem-me o egoísmo, tão 

marcante para mim, que dediquei as quase duas últimas décadas da minha vida 

à causa da promoção e defesa da nobilíssima profissão de Médico Dentista, 

quero agradecer às equipas que, ao longo destes anos, liderei. Foi, para mim, 
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uma enorme honra ter dedicado essa parte substancial da minha vida a realizar 

o dever de defender a nossa classe, e de a representar dentro e fora do País, 

perante a opinião pública, as entidades do poder político e nos diversos fóruns e 

confederações internacionais em que tive funções dirigentes. 

Nestes momentos de mudança, é fundamental que aqueles que tiveram 

responsabilidades apresentem um balanço do que fizeram. Neste caso, do que 

fizemos durante quase 20 anos. Foi o que foi feito em comunicação enviada a 

todos os médicos dentistas e a diversos organismos, entidades e personalidades 

nacionais e internacionais que connosco se relacionam. 

Queria deixar um agradecimento especial a todos os que comigo caminharam 

nestas quase duas décadas, quer integrando os órgãos sociais, quer através da 

sua participação nas muitas iniciativas e atividades da nossa Ordem.  

Em conjunto, deixamos o legado que mais nos deve orgulhar - uma Ordem 

respeitada, ouvida, exemplarmente gerida, com um corpo de funcionários e 

colaboradores leais, dedicados, competentes, incondicionais na sua entrega às 

tarefas inerentes ao funcionamento da Instituição. Constituem-se, 

autenticamente, no motor desta Ordem. A todos os colaboradores da OMD 

manifesto uma enorme gratidão e amizade por toda a sua colaboração. Muito 

além daquilo que lhes seria exigível. 

E, numa altura de crise generalizada do país, das instituições e das empresas, 

quero realçar o facto de deixarmos uma Ordem económica e financeiramente 

muito robusta, com disponibilidades e excedentes financeiros mais do que 

suficientes para enfrentar o que por aí possa vir, por pior que que possa ser.  

 

Num país em que a falta de recursos financeiros sempre pauta o funcionamento 

das suas instituições, peço-lhes que me permitam a veleidade de exibir um 

especial orgulho neste facto importante para todos nós, porque sem uma Ordem 

financeiramente saudável, a nossa profissão não teria quem a pudesse defender 

eficazmente. 
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Assim, nestes momentos finais de exercício de funções que por tantos anos 

mantive, quero dizer-vos que saio por vontade própria, orgulhoso deste 

percurso coletivo, com a noção plena de ter servido a Ordem dos Médicos 

Dentistas e a profissão com o melhor do meu esforço, com as minhas 

qualidades e limitações. 

Ciente de que cometi inevitáveis erros, de julgamento, de perceção, de seleção 

de um outro membro das minhas equipas, mas, sobretudo, com a consciência 

do dever cumprido. Até ao último momento. 

Deixo uma Ordem com maturidade. Que respeita o seu passado, e o assume. 

Sou dos que acham que, quando cumprimos o nosso papel numa instituição, nos 

devemos recolher a um certo recato sobre aqueles que nos sucedem e o 

percurso subsequente, salvo circunstâncias excecionais. E o inverso também se 

aplica, relativamente a quem tem responsabilidades na Instituição. Assim o fiz, 

escrupulosamente com os meus antecessores e farei com aqueles que me 

sucedem. Com naturalidade e absoluta lealdade.  Não deixarei de ter opinião 

sobre o curso da nossa profissão e de honrar o legado que deixamos, porque 

ele prestigia a Ordem e todos os Médicos Dentistas. Contudo, a hora agora é, 

deve ser, de quem nos vai suceder. 

 

Desejo ao meu sucessor, ao Colega Miguel Pavão, bem como à sua equipa, as 

maiores felicidades para o mandato que agora se vai iniciar. Obteve nas eleições 

uma vitória inequívoca, diria retumbante, sendo depositário de muitas 

expetativas da profissão, umas mais realistas do que outras, mas todas 

legítimas, porque a ambição é própria dos audazes e nunca faltou no nosso 

meio. 

O Dr. Miguel Pavão é ainda jovem. É um homem de muito valor, que sempre 

reconheci, e a quem, por duas vezes, julgo que não é inconfidência, convidei, no 

passado, para integrar direções da nossa Ordem em duas listas por mim 

lideradas. Mas o Miguel estava, então, envolvido noutros projetos e não pôde 

aceitar o nosso convite. Vistas as coisas aos dias de hoje, foram decisões 
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acertadas, porque entrará na Ordem pelo seu pé, com integral liberdade para a 

dirigir a partir do momento da sua posse. O seu sucesso, será o da nossa 

profissão e de todos os médicos dentistas, em última instância, da própria Ordem 

como estrutura representativa de todos nós. 

Assim, o novo bastonário, a sua equipa e a nossa Ordem sempre poderão 

continuar com a minha leal disponibilidade de colaboração após a passagem de 

testemunho que em breve ocorrerá. 

E queria, também, deixar aqui uma palavra de muito apreço e de amizade ao 

Luís Filipe Correia, amigo e colega de curso, Ilustre  Presidente do CDD e sua 

equipa, essenciais nesta vertente fundamental e por vezes tão esquecida, mas 

que nunca estará fora de moda: 

A Ética. O Quadro Axiológico. A Função natural das Ordens. 

Termino parafraseando o Professor Adriano Moreira, que, numa monumental 

conferência que nos proferiu, em 2012, no CNOP, sobre “A Função das Ordens”  

nos alertou para o facto de que “a regra é que os homens se distinguem pela 

maneira como vivem, e não pela maneira como ganham a vida”. 

Tenhamos este lapidar ensinamento sempre presente em todos os nossos 

momentos das nossas existências. Muito Obrigado a todos! 

O bastonário 

Orlando Monteiro da Silva 

18 de julho de 2020 

 


