EDITORIAL

Caros colegas,
Bem-vindos ao Porto, ao XXX Congresso Anual da SPEMD.
Eis chegado o momento de nos podermos reencontrar em mais um Congresso Anual
da nossa Sociedade… este ano na sua trigésima edição. Seguindo a alternância normal que
constitui uma tradição de longa data, este ano, o congresso regressa à cidade do Porto,
realizando-se nos dias 15 e 16 de Outubro. No dia 14, realizar-se-á um curso pré-congresso
de endodontia que terá a importante particularidade de inaugurar as novas instalações do
Conselho Regional do Norte. À semelhança dos anos de 2004 e 2007, o congresso voltará
a realizar-se na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, local dotado de excelentes
condições para a realização de um evento com esta dimensão, com excelente localização
e com a vantagem adicional, de não oferecer dificuldades de estacionamento.
Procuramos elaborar um programa científico diversificado, visando temas actuais,
tentando não tornar a carga horária excessiva. Seleccionamos palestrantes com créditos
firmados nas suas áreas, capazes de garantir o sucesso, que todos nós pretendemos para
este congresso.
Continuamos a apostar na investigação que se vai fazendo em Portugal, com a realização
de um painel de investigação onde estarão presentes nomes já consagrados da investigação
portuguesa. Mantendo a tradição, proporcionamos igualmente o acesso ao congresso,
a todos os colegas, sob a forma de apresentação de comunicações livres ou posters. O
resultado foi um enorme sucesso. No total foram submetidos 78 resumos, dos quais 23
para comunicações livres e 55 para posters.
Esta trigésima edição terá como Presidente de Honra o Senhor Prof. Dr. Manuel Guedes
de Figueiredo, professor jubilado da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade
do Porto que, durante muitos anos, participou activamente na SPEMD tendo colaborado em inúmeras organizações, nomeadamente em comemorações da Santa Apolónia.
Consideramos uma justa homenagem que terá lugar no dia 15, pelas 12h30, no Auditório 1.
Por fim, à semelhança da edição anterior, realizada em Lisboa, será anunciado o vencedor e será entregue o prémio de investigação, criado pela SPEMD e suportado financeiramente nesta edição, pela Colgate.
Mas esta é a parte do trabalho que nos competia realizar. De modo a garantir totalmente, o sucesso desta edição só nos falta um pormenor, pormenor esse, que está fora
do nosso controlo… a sua presença, nos dias 15 e 16, na Fundação Dr. António Cupertino
de Miranda, no Porto.
Sendo assim e porque queremos que esta edição também seja um sucesso, contamos
com a sua presença.
Saudações,

Pedro Mesquita
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