
131Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia MaxilofacialVolume 46, N°3, 2005

E D I T O R I A L

A Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária é uma instituição que existe

há mais de oitenta anos para congregar vontades de mudança, promover reflexões sobre o

presente e o futuro da Saúde Oral Portuguesa, agregar experiências e difundir conhecimentos

entre os seus membros e todos os profissionais desta área da saúde.

Uma retrospectiva histórica da SPEMD permite confirmar a vontade de promover a mudança

e as manifestações contra o conformismo vigente, que sempre estiveram plasmadas em

múltiplas acções públicas, individuais e/ou colectivas, dos seus membros e dirigentes. A génese

da nossa sociedade ficou, desde logo, a dever-se à convergência de ideais e motivações de um grupo de Médicos

Estomatologistas que procuraram colmatar lacunas na actualização de conhecimentos e na promoção da melhoria dos

cuidados de saúde prestados à população portuguesa. Tem sido respeitado, ao longo dos anos, o legado histórico da solidez

de princípios, nomeadamente, na firmeza das nossas posições quando estamos certos dos objectivos que definimos,

privilegiando sempre a eficácia das medidas e a concretização dos resultados em detrimento de manifestações

espectaculares ou de projecção pública.

Desde sempre, a SPEMD contribuiu de forma inequívoca para a reflexão, agregação e difusão de experiências

profissionais e conhecimentos científicos na área da Saúde Oral. A realização de cursos, simpósios, reuniões científicas e o

seu congresso anual, constituíram um leque alargado de acções que visaram cumprir estes objectivos sem fins lucrativos. 

A criação da Revista de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial, e a sua manutenção regular foi outro

grande desafio para a sociedade. A nossa Revista tem-se afirmado pela qualidade e é reconhecida por todos a importância

da sua existência como veículo difusor do conhecimento e elo de partilha de experiências. Continuamos a contar com o

apoio e o patrocínio de muitos para poder promover a publicação de artigos de investigação científica de elevado nível. 

A SPEMD continua a ser um projecto sério e válido! Merece a pena apostar numa sociedade científica onde todos

podemos usufruir muito com a dádiva de um pouco de cada um de nós, sem estratégias de projecções pessoais que

poderiam, quando muito, servir objectivos pontuais e passageiros, mas nunca poderiam garantir a continuidade e a

consolidação de um projecto que se mantêm vital há mais de oito décadas.

Mais do que nunca, no momento actual, onde tudo se discute e nada se decide o envolvimento activo de cada um de

nós é imprescindível e fundamental para que, mantendo o respeito pelo percurso histórico já trilhado pela SPEMD, sejam

reafirmadas as convicções e a vontade dos profissionais da Saúde Oral em contribuírem para a procura de níveis de

excelência nos cuidados prestados à população. 

Todos os que se encontrem identificados com estes princípios serão bem vindos à SPEMD! Estou seguro de que também

vocês se sentirão recompensados por poderem contribuir para o prestígio da nossa sociedade e para a dignificação da

nossa profissão, porque o conhecimento do passado tem o maior interesse para vivermos plenamente o presente e

perspectivarmos adequadamente o futuro!
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