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E D I T O R I A L

SPEMD: VIRAR DE PÁGINA ...

Este número da nossa Revista coincide com o início de funções dos novos titulares dos

órgãos nacionais da SPEMD.

Como Presidente da Direcção,  aproveito o ensejo do amável convite da Direcção da Revista

para ocupar o espaço do EDITORIAL:

- Porque quero agradecer aos que agora terminam os seus mandatos a excelência dos esforços que desenvolveram

em prol da SPEMD;

- Porque quero agradecer aos que votaram em nós, revelando empenho na Sociedade e testemunhando esperança no

nosso mandato;

- Porque honrar a profissão, impondo-a ao respeito alheio, exercê-la com dedicação e orgulho, praticá-la com

dignidade, defender a ética e propugnar pela honestidade são deveres que todos devemos ter sempre presentes – e

porque este tem sido um dos escopos da SPEMD;

- Porque acredito que os esforços de actualização científica são uma necessidade e uma obrigação dos profissionais

competentes e que a SPEMD é, historicamente, intérprete e protagonista natural desses esforços;

- Porque este é um tempo em que a SPEMD tem de, sem complexos, saber ser capaz de propor parcerias e de

galvanizar sinergias com outras instituições científicas e profissionais;

- Porque a riqueza da SPEMD engloba a pujança das suas Secções Científicas especializadas e a excelência das relações

que tem vindo a saber estabelecer com outras sociedade científicas e profissionais;

- Porque a carga histórica da SPEMD é rica em valores humanos e porque, ao longo dos anos – através do convívio em

eventos com componentes lúdica e científica – foi sendo palco feliz para a criação de fortes laços pessoais entre

profissionais (e, até, entre famílias);

- Porque acredito na imaginação, na criatividade e na generosidade dos sócios da SPEMD;

- Porque entendo que resultados positivos e decisões eficazes só podem surgir se houver trabalho afincado, empenho

leal e espírito de equipa solidário, num clima de diálogo e de troca de informações;

- Porque o entusiasmo que tenho pela SPEMD é caloroso, sinto a enorme responsabilidade de dever ser capaz de honrar

o legado dos que nos antecederam;

- Porque desejo o crescimento da SPEMD para um  futuro radioso:

Peço a todos os sócios que partilhem as nossas motivações e esperanças para a SPEMD... cujas novas PÁGINAS

SEGUINTES começam  a escrever-se agora ... 

José Pedro Figueiredo

 


