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E D I T O R I A L

90 ANOS AINDA NÃO É MUITO TEMPO !

Neste ano de 2009, a SPEMD (herdeira e continuadora da Sociedade Portuguesa de Estomatologia)

celebra 90 anos de actividade ininterrupta: é um feito notável, no panorama das sociedades científi-

cas portuguesas!

E é uma efeméride relevante – sobretudo se nos detivermos a rever brevemente o seu notabilís-

simo papel na Saúde Oral de Portugal.

Esta Sociedade é a responsável pelo esforço de credibilização da Estomatologia no início do século XX (a partir de 1919), lutan-

do pela introdução da Estomatologia no plano de estudos do Curso Médico.

Esta Sociedade desenvolveu uma intensíssima actividade de formação complementar dos Estomatologistas ao longo de prati-

camente todo o século XX, através dos inúmeros Congressos, Cursos, Reuniões, Jornadas e Palestras que organizou. 

Esta Sociedade assegura a publicação da Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilo-Facial desde

1934 – constituída como a publicação científica portuguesa de referência da profissão

Esta Sociedade proporcionou, a todos os profissionais de Saúde Oral, um conveniente palco – nas reuniões e na Revista – para

apresentarem e divulgarem as suas actividades profissionais, os seus avanços científicos e as suas investigações clínicas.

Esta Sociedade é a responsável pela mais relevante alteração da Saúde Oral em Portugal, através da luta e do apoio que deu

à criação das Licenciaturas em Medicina Dentária, a partir de 1976 – o que culminou na actual situação de integral cobertura do

País por profissionais qualificados de Saúde Oral.

Esta Sociedade é reconhecida internacionalmente, através da sua  ligação formal à FDI (Federação Dentária Internacional), em

plano de parceria com a Ordem dos Médicos Dentistas.

Esta Sociedade tem, hoje, garantidas excelentes condições logísticas de funcionamento na sua sede nacional em Lisboa e nas

novas sedes regionais de Coimbra (adquirida em 2008) e do Porto (adquirida em 2009).

Esta Sociedade vê, paulatinamente, sempre aumentar o seu numero de sócios, através da adesão das novas gerações de estu-

dantes e de profissionais de Saúde Oral.

Esta Sociedade é solicitada e escutada sobre diversas questões relacionadas com a situação da Saúde Oral dos Portugueses,

junto do Colégio de Estomatologia da Ordem dos Médicos, junto da Ordem dos Médicos Dentistas, junto da Comunicação Social,

junto das populações.

Ao longo de 9 décadas, a história da Saúde Oral de Portugal não pode ser feita sem a SPEMD !

Esta Sociedade apresenta-se ao 90º Aniversário pujante e motivada, desenvolvendo uma intensa actividade quotidiana, conso-

lidada e continuada.

Com ânimo e com convicção, este é o momento em que temos de agradecer aos que nos antecederam e em que podemos

afirmar que, com este passado, 90 anos passaram depressa e bem: 90 anos ainda não é muito tempo!

Com fortes esperanças de futuro, desejamos e queremos acreditar que vêm aí mais 90 anos de sucessos e de contributo da

SPEMD para a Saúde Oral de Portugal...

José Pedro Figueiredo




