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SENHORASE SENHORES

A Academia Gaúcha de Odontologia, que tenho a honra de
presidir, não poderia deixar passar esta data e, tão pouco, furtar-se desse
acontecimentohistórico para a Odontologia Gaúcha e Brasileira.

Pois, eminentes colegas, senhoras e senhores, neste dia 25 de
outubro de 1997, aqui nos altos do Mont' Serrat, numa das mais belas colinas
verdejantes desta Cidade de Porto Alegre, ergue-se majestoso e pujante o
grande Fórum da Entidade Mater da Odontologia.

Nós, aqui presentes, testemunhamos e testemunharemos a festiva
e solene inauguração desta Casa, que nada mais é e será, senão a Escola
maior, a Faculdade de Pós-Graduação, cujo objetivo principal será em dar
continuidade ao aprimoramento e aperfeiçoamento de todos os colegas que
pretendem desenvolver sua cultura profissional, ética, técnica, científica e
moral.

São as graças divinas e as bênçãos do Criador que
proporcionaram, neste dia ensolarado de céu azul, a materialização deste
grande projeto que virá acolher a Odontologia, como reconhecimento pelo
seu trabalho no dia a dia, a curar as patologias bucais e faciais, bem como,
buscando os diagnósticos precisos e precoces das doenças estomatológicas.

Na pessoa do Eminente Professor Doutor Marcos Túlio Mazzini
Carvalho - Digníssimo Presidente da atual Diretoria da Associação Brasileira
de Odontologia - RS e em nome dos confrades da Academia Gaúcha de
Odontologia, da qual faz parte também o nobre colega, este Órgão dos
imortais sente-se honrado, orgulhoso e feliz em poder compartilhar da festa
que se perpetuará na história deste Torrão Gaúcho, deixando para nossos
sucessores uma página dourada e indestrutivel no tempo, no testemunho do
esforço, da coragem, da ousadia e exação das diretorias que se sucederam,
principalmente estas últimas, a contar de Henrique Teitelbaum, hoje
presidente da ABO - Nacional, fato que muitos nos orgulha a nós
Riograndenses. Sucedeu-lhe Ítalo Faraco, grande colega e grande



-
responsável por esta obra que ora se inaugura, repito, que somou e buscou
recursos e meios para a materialização desta obra gigantesca da Odontologia
Riograndense.

A Academia Gaúcha de Odontologia, neste Ato Solene, não
poderia deixar de registrar, enaltecer e enfatizar que nos idos de 1948, mais
precisamente no dia 19 de abril, um punhado de abnegados colegas houveram
por bem, junto ao Sindicato dos Odontologistas, fundar aquele Colegiado que
passou a chamar-se Centro de Estudos Odontológicos. Logo adiante, em 08
de agosto de 1949, aquele Centro de Estudos passou a denominar-se
Sociedade de Odontologia do Rio Grande do Sul, cuja sigla, para os menos
jovens aqui presentes, nos faz sentir aos nossos ouvidos o nome de SORlGS.

Eis que, em 1952, surge a Associação Odontológica do Rio
Grande do Sul, composta por um número seleto de colegas, quase todos
oriundos da Universidade Federal, e que tiveram a coragem de lançar uma
semente cultural, que originou a pujante Faculdade de Odontologia da
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul já em 1953, cuja
fusão desta com a SORlGS, deu origem a atual Associação Brasileira de
Odontologia do Rio Grande do Sul, cujo primeiro presidente foi o nosso
saudoso Gaspar Soares Brandão até completar seu mandato como Presidente
da SORlGS.

Encerrando, senhoras, senhores e eminentes colegas, cabe-me o
dever de homenagear, pelo menos, duas pessoas, uma delas que já partiu e
outra que está aqui presente, face a abnegação, exação, coleguismo e visão de
futuro e querendo ver a Odontologia em seu lugar digno e pujante dentre as
profissões. O primeiro deles, que já partiu mas que faz parte da Academia
Gaúcha como um dos imortais, a nossa saudade e a nossa homenagem
póstuma pelo que fez pela nossa Classe. Refiro-me ao querido Professor
Doutor Ary Fonseca. O outro, que está aqui presente junto de nós, a ponto de
poder sentir seu coração a palpitar, porque Deus Nosso Senhor reservou-lhe a
melhor sorte de poder ver criada a Associação Brasileira de Odontologia, ter
ajudado a conseguir os fundos para a sede da Dr. Flores e hoje ter tido a
oportunidade de ver e sentir a inauguração e a rnaterialização de um sonho
que teve em décadas passadas e que hoje vê materializar-se a sua frente,
podendo vê-Ia e senti-Ia junto de muitas gerações de colegas que aqui estão
presentes e que testemunharão "pro tempore" esta solenidade. Esta pessoa,
este colega, senhoras e senhores, é o nosso querido Professor Doutor Admar
Raupp Terra, que doou sua vida à Odontologia. Ao eminente Professor Terra
a nossa gratidão e o nosso reconhecimento eterno.



Presidente Marcos Túlio! Encerro esta oração escusando-me do
tempo que uso, dizendo que Vossa Excelência constitui-se no grande
comandante desta obra, tendo tido também o privilégio de contar com a
colaboração do grande arquiteto Cirurgião Dentista Ítalo Faraco e os demais
membros da Diretoria e Divisão de Obras, cujos efeitos, como disse, estão
diante de nossos olhos cheios de lágrimas pela alegria que proporcionam a
todos aqui presentes e aos colegas espalhados por este Rio Grande afora.

Este é o caminho da ABa. Felicidades a ela pela nova Casa.
Que Deus a ilumine com suas bênçãos e amor, bem como a todos quantos
ajudaram para a concretização desta obra magnífica.

Parabéns.


