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Orlando Monteiro da 
Silva, bastonário da Or-
dem dos Médicos Dentis-
tas, foi eleito como presi-
dente da Federação Den-
tária Internacional (FDI), 
cargo que ocupará a partir 
de 2011, tornando-se o pri-
meiro português a presidir 
a esta organização mun-
dial, bem como o mais jo-
vem dirigente da FDI. 

Para o médico dentis-
ta de 46 anos, natural do 
Porto e adepto ferrenho do 
FC Porto, a eleição foi “ex-
tremamente importante 
pelo que ela significa para 
a profissão, pois permitirá 
uma maior projecção da 
medicina dentária portu-
guesa a nível internacio-
nal”. Como projectos a 
concretizar, Orlando Mon-
teiro da Silva pretende 
uma FDI com maior con-
tacto com as fundações in-
ternacionais e Governos, 
“com uma estrutura hori-
zontal que desenvolva um 
trabalho mais em conjun-
to, que promova a saúde 

oral em todos os seus as-
pectos, como educação, 
prevenção, tratamento e 
reabilitação”, prometen-
do implementar uma sede 
da federação em cada uma 
das regiões da FDI, nome-
adamente Europa, África, 
Ásia e Pacífico, América 
do Norte e América do 
Sul, e a realização de um 
congresso da FDI em Por-
tugal.

Apreciador da uma lite-
ratura lusófona, figuran-
do na sua estante nomes 
como Pessoa, António 
Lobo Antunes, João Ubal-
do Ribeiro, Agualusa e Eça 
de Queiroz, o bastonário 
quer introduzir o portu-
guês como língua oficial 
da FDI: “Pretendo desta-
car a lusofonia dentro da 
federação”.

Já para Portugal, en-

quanto bastonário, Or-
lando Monteiro da Sil-
va tem várias propostas: 
“Uma vez que a medicina 
dentária não está presen-
te de forma desejável no 
Serviço Nacional de Saú-
de, é necessário alargar o 
programa do cheque den-
tista a todas as crianças e 
outros estratos especiais 
da população, como por 
exemplo diabéticos; criar 

um sistema de comparti-
cipação das consultas de 
medicina dentária para os 
utentes do SNS; possibi-
litar a entrada dos médi-
cos dentistas nos hospitais 
do SNS e nas Unidades de 
Saúde Familiar e incluir a 
medicina dentária na me-
dicina do trabalho, pois a 
saúde oral tem um impac-
to grande na saúde em ge-
ral”.

Orlando Monteiro da 
Silva é um viajante con-
fesso, que já percorreu os 
cinco continentes, consi-
derando o Brasil como o 
seu segundo país e Mos-
covo uma das cidades que 
mais o impressionou. O 
desporto é figura central 
na vida do portista, prati-
cando modalidades como 
o karting ou o pára-que-
dismo.
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