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Em representação da Direcção do Colégio de
Otorrinolaringologia, dirijo-me a todos vós no momento
em que terminamos este mandato, para lhes agradecer
pessoalmente as inúmeras deferências que tiveram para
connosco, e também para lhes dizer o quanto nos honrou
ter trabalhado em vossa representação.
Não poderíamos deixar passar este momento, sem manifestar
publicamente o nosso reconhecido agradecimento às
várias Direcções da SPORL que connosco partilharam a
representação da Otorrinolaringologia Portuguesa.

os serviços de Otorrinolaringologia, qualificando vários
do interior do País e das Ilhas, para que também esses,
pudessem participar na formação de novos médicos
especialistas, tão necessários às populações dessas regiões
periféricas mais carenciadas.
Neste momento em que terminarei as minhas funções
na Direcção do Colégio, despeço-me com votos de Boas
Festas, apresentando a todos, os meus mais afectuosos
cumprimentos com elevada estima e consideração
Artur Condé

Toda a colaboração que ao longo destes anos sempre nos
dispensaram, foi fundamental para a consecução do nosso
trabalho, e para a construção de um ambiente de amizade
e cordialidade entre todos.
É desta colaboração entre as duas instituições
representativas da nossa classe, que se constrói o ambiente
indispensável ao saudável relacionamento entre nós, que
por si, também propicia o desenvolvimento científico e
o reconhecimento internacional da nossa especialidade.
Isso felizmente foi conseguido.
Sei que poderíamos ter feito mais, e disso me penalizo ao
analisar retrospectivamente o nosso trabalho. No entanto,
uma certeza tenho, tudo o que fizemos foi no sentido
de engrandecer a Otorrinolaringologia Nacional, não
só procurando melhorar a formação dos novos médicos
especialistas, mas também dirigindo a nossa atenção para

Nota do editor:
Por dificuldades que lamentamos desde já, a página do Colégio
da Especialidade não foi incluída no número difundido, o que
vimos agora corrigir neste numero completo.
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