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n Assistiu-se ao acto
eleitoral mais concorrido da
história da Ordem dos
Médicos Dentistas em que
mais de 2.600 membros
votaram. Contados os votos,
verificou-se a vitória da lista
A, liderada por Orlando
Monteiro da Silva, o actual
bastonário, foi reeleito para o
seu quarto mandato e parte
para este triénio acompan-
hado de uma equipa ampla-
mente renovada. 

João Caramês será o próxi-
mo presidente da Assembleia-
geral, Ana Cristina Mano
Azul liderará o Conselho
Fiscal e Paulo Melo foi o escol-
hido para ser o Secretário-
Geral da Ordem. Gil Alves e
Artur Lima serão os represen-
tantes das Regiões autónomas
da Madeira e Açores, respecti-
vamente.

Orlando Monteiro da
Silva, o candidato vitorioso
destacou a grande participa-

ção no acto eleitoral. “Foi
extremamente gratificante,
depois de termos concluído

um processo eleitoral em que
quer a minha lista, quer tam-
bém a outra lista concorren-

te percorreram todo o pais
contactando com milhares
de médicos dentistas, ver
que este esforço se traduziu
numa votação recorde”.

O responsável assinalou
que votaram mais 1500
médicos dentistas relativa-
mente às eleições anteriores,
considerando um sinal de
que a classe está mobilizada
e de que vai, certamente, ser
um mandato estimulante.

“Temos muitos desafios
pela frente, a medicina den-
tária portuguesa ainda tem
muito para evoluir e, para
isso, conto com todos, sem
excepção”, disse o bastoná-
rio, realçando que o contri-
buto das duas listas que se
apresentaram a votos. “A
partir de hoje, estaremos
todos unidos a uma só voz,
na defesa da profissão e da

saúde oral dos portugueses”,
finalizou.

No próximo mandato, a
direcção recém-eleita pre-
tende, entre outros objecti-
vos, lutar pelo alargamento
do espectro de intervenção
do cheque dentista a outros
grupos da população e aper-
feiçoá-lo em prol dos médi-
cos dentistas. Também as
condições de empregabili-
dade dos mais jovens e o
registo das unidades presta-
doras de cuidados de saúde
oral na OMD serão temas
que estarão nas prioridades
de Orlando Monteiro da
Silva.

É também de realçar que o
actual bastonário é o presiden-
te eleito da FDI – Federação
Dentaria Interna cional, o
órgão de cúpula da medicina
dentária mundial. l

ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS viu o seu bastonário ser reeleito

Reeleito Bastonário da Ordem 
dos Médicos Dentistas
Conseguindo mais de 60 por cento dos votos, Orlando Monteiro da Silva foi reeleito a Bastonário 
da Ordem dos Médicos Dentistas
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