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Caros Colegas
Teve lugar no passado dia 17 de Maio, no Porto, a eleição
dos novos Corpos Sociais da Sociedade Portuguesa de
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico-facial, para o
triénio 2013-2016.
A nova Direção recebeu uma votação expressiva, que
entende como uma manifestação de confiança, mas
também como uma acrescida responsabilidade.
Aceitou tomar em mãos a orientação dos destinos da
nossa Sociedade, rica de História e de prestígio, fruto
da capacidade e da competência das Direções que nos
precederam e a quem, neste momento, prestamos a
merecida homenagem.
Sabemos que os novos tempos trazem novas
dificuldades. Não se adivinham bons ventos, tanto no
panorama nacional como internacional. Teremos que
encontrar novas soluções, contando com a imaginação e
a compreensão de todos vós.
É nosso desafio manter sempre visível o principal
objectivo da nossa Sociedade, estatutariamente
consagrado: a valorização cientifica de todos os seus
membros.
Neste contexto será importante investir na vertente
científica na Reunião dos Internos, na Reunião de Núcleo
e no Congresso Nacional, divulgando o que de melhor se
faz entre nós. Vamos contar com o apoio dos Colegas que
se destacam na investigação e na aplicação clinica dos
novos avanços científicos e tecnológicos. Apoiaremos
a vinda de personalidades estrangeiras de reconhecido
mérito, especialmente para o Congresso Nacional,
enriquecendo deste modo o seu conteúdo científico.

A Revista da SPORL tem evoluído imenso, mas vamos
continuar a trabalhar, procurando alargar o âmbito da
sua divulgação.
As Comissões de Sub-Especialidade serão incentivadas,
de forma a serem o suporte científico e técnico da SPORL.
Promoveremos as relações institucionais com as
Universidades, com outras associações científicas
nacionais, com o Colégio da Especialidade de
Otorrinolaringologia e com outras entidades da área
profissional, para fomentar a troca de conhecimentos e
defender os valores que partilhamos. A nível internacional,
vamos dar continuidade ao projecto da anterior Direção,
implementando as relações tanto na área da lusofonia
como a nível europeu e intercontinental.
A otorrinolaringologia portuguesa tem merecido um
reconhecimento internacional crescente, visível nos
múltiplos convites aos seus membros para participarem
em prestigiadas reuniões internacionais.
Portugal foi vencedor nas candidaturas à organização do
ESPO em 2016 e do ESPCI em 2017, dois grandes eventos
científicos em que seremos anfitriões de excelentes
palestrantes e de milhares de congressistas. Durante
o mandato desta Direção cabe-nos colaborar com as
comissões organizadoras de forma a criar as condições
para o êxito destes importantes congressos.
É imensa a obra a realizar, é enorme a Vontade. Temos
uma Equipa com espírito de missão, motivada e com
capacidade de trabalho. Contamos com a colaboração de
todos vós para prestigio da nossa Sociedade.
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