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Porto Alegre, 23 de Julho de 1992.

Senhoras e senhores. instalamos nesta
data a Academia Ga~cha de Odontologia criada em 21 de abril de
mil novecentos e noventa. nesta Cidade de Porto Alegre.

Oficialmente instalada neste ato
visando prest igiav' o maior evento odonto16gico que se real iza
neste Torrâo Ga0cho,nesta semana,- IX Congresso Rio-Grandense de
Odon ':::0'.\ 0::,:.1ii·:\.

Academia para reverenciar a escola
criada por Platâo no ano 387 a.C. com o nome de Akademi. para
dela fazerem parte os herdis da época que se distinguiram por'
suas a~3es extraordiniriasn

(:-1 c <:1c! ':::'m i,':!
c o m c ,':\v' ,'::t t i:"': I'"

Odon t 01 09 i <:1.
h i .;::.'(:61'" i c o (.:,.

Fi ,':\Üc h ,':1, c! E'

C i E'n t ;'.r:- i c o •pal'·ti C 1..1. 1 ':11""
art{stico. criada com o t!m especial de homenagear a memória de
profissionais que se d~stacaram na ci&ncia. na arte e na cultura
odontológica. como o fov'am os saudosos imortais - Othon Silva.
Elias Cirne Lima. Luis MeIo Guimarâes. Francisco de Paula Azzi.
H,':" f' d ~:J C b.1 i n9 e 01..1. t I'" D ~::. Cj 1.1E:, m1.,\ i t o (.:,.IH b o I'" a ,'~u ~::.E' n t t·:· !:,. d o n O~; !:" o
conv(viD f{sico. nos legaram responsabilidades E exemplos que
ainda hoje nos faz lembrá-Ias com saudade e di9nidade.

Academia que tem por objetivo
conservar e elevar com nobreza o bom nome da Odontolo9ia atr'avés
de seus membros. como estes aqui presentes. que se superaram a
fim de serem cidadâos Exemplares, profissionais ét icos, dispostos
sempre a atuar at ivamente na comunidade. no ensino, nas entidades
de classe e na vida civil.

profissâo com fé.
Pessoas que exerceram e exercem sua
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cfeméride histórica signltlcat iva
Grande do Sul no dia de amanh~.
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Pois. distinta platéia. aqui diante
de nos vemos neste quadro ma9n{fico e imponente as criaturas
humanas que mais se destacaram no exerc{cio da Odontologia nestes
01t imos tempos. fazendo-a com denodo e exa~~o. dedicando suas
vidas como o Criador doou sua vida à cristandade.
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sempre souberam atender seus pacientes e seus alunos com
dignidade. altivez e nobreza de sent imento

Profissionais que dentro da mais pura
e nobre missâo buscaram o al(vio da dor, a beleza est~tica do seu
semelhante. devolvendo-lhe o equil(brio físico e emocional.

Estas criaturas cristâs. aqui diante
de ncls. representam as luzes da Odontologia Ga0cha e 8rasileira,
alguns marcados pelo tempo, pelo dever cumprido. com trabalho.
com sacrifício. mas que ainda brilham nD firmamento das estrelas
d ,·,1. Deion t C) 10::.:.1 i a "

sempre inspirado a confian~a pela sua conduta. seja como pessoa.
como cidadâo ou profissional"

Verdadeiros sacerdotes por terem
exercido sua missâo sem desl ize da vida p0blica e particular,
tendo um comportamento ~tico e moral exemplar" Mestres
respeitadores das Institui~3es cOnStltUlaas, sobretudo
1;::.d IJ.C ;::1.<:: i o I""!<:\ i!". ;. P I'· op 01'· C i on ,.".nd C) ,.:\ o ~::.ecluc ;'·:I.nd O~::· 1..1. !ri ;'·:iP e1'.f 0;::. iI';: oam(·::··nt o
para o desenvolvimento das novas geraç~es e d~ sociedade moderna"
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Deus Criador a nobreza explendida de qualidades intelectuais e
morais. que lhes possibil itou a ret idâo. a honestidade e a cultura
na resolu~âo das patologias bucais de nossos semelhantes"
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irmâo que sofre tamb~!ri como nós, filho de

destes colegas homenageados na resolu~âo
milhares de pacientes.
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o Rio Grande do Sul. em todos os
quaclrantes. orgulha-se de seus guapos e diletos filhos que hoje
vestem a indument~ria da dignidade. da grat idâo da sociedade Rio-
Grandense pelos relevantes servi~os prestados à Odontologia
B 11" ~':'\ ~:. ~ 1(~:.i ,...~':\I:

('"::' p r" (.:.:,r C) s y ricos e pobres
mesma amabilidade"1"\ •acaaemlcos a mesma

e natural. tudo
fat iga. ~s vezes nâo sabe esperar, n50 suporta a dor. Mas compete
a nos, profissionais da ci&ncia odontoldgica, dominarmos esta
inconst~ncia tâo natural impondo a nossa autoridade. nossa
sabedoria no afâ de buscar o aI {vio das dores de nossos
!::. (·:'·IH E· 1 h ,.,1. n t (.:.:.~::.•

como
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Estes foram. senhoras e senhores, os
objet ivos destes luminares acad0micos que hoje homenageamos.

A bem da verdade, registre-se, que os
agraciados aqui chegaram com suas prdprias forças. pelos seus
méritos. suas qualidades. mas, também, porque tiveram e tim uma
companheira, urna esposa. uma mâe que em todos os momentos lhes
deu o alento e coragem.

Companheira compreensiva,
c omo ::;1, c: h 1,,1,\1,':\ fin,~.ql.J,E·C ,',1. i l(,:~nt<':\lnE'ntE'<:1 ponto
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os rios e os mares, assim também o foram as amadas esposas nesta
longa gineteada odontol6gica. A elas a nossa homenagem. o nosso
carinho e o nosso amor.

Aos filhos aqui presentes. fique claro
que o momento é inesquec{vel, é mais solene do que imaginam, pois
este pai recebeu a gra~a do Criador para. através da Odontologia.
proporcionar a VOC&Sr filhos queridos.a educaçâo. a vida
condigna. o amor, o exemplo de bom pai e bom profissional.

Temos certeza. meus queridos filhos e
netos. que este exemplo será a bandeira de vossas vidas. Temos
certeza de que saberâo honrar o nome que vos foi legado por estes
pais que estâo aqui na frente com seus olhos cheios de lágrimas.
com os cora~Hes a palpitar cheios de emo~âo por terem podido
proporcionar a voc0s tudo o que sâo e o que tem. mas também.
porque ain,da puder~m proporcionar a voc&s este momento solene
que a sociedade ga0cha programou. nâo porque pediram, mas porque
mereceram publ icamente face a vida reta, honesta e cristâ que
sempre os caracterizou.

No ep{logo desta oraçâo nâo posso deixar
de lembrar que das long{nquas bandas de Minas Gerais. aqui vieram
para prest igiar esta solenidade, os Dign{ssimos Presidente da
Internat lonal Pierre Fauchard Academy, também Presidente da
Federa~âo Nacional das Academias Brasileiras de Odontologia - o
Eminente Professor Doutor Alfredo Campos Pimenta
e o Presidente da Academia Mineira de Odontologia - Prof. Or.
Mário Arcanjo Filgueras Filho. Nâo fora vossa insist&ncia. vossos
aconselhamentos, vossa ajuda pessoal. talvez esta solenidade
histcirica nao se real izasse. Vossa visâo e vosso desejo aqUI
estâo material izados com a outorga da Medalha Hardy Ebling,
saudoso colega cient ista.a todos Acad&micos aqui presentes. Nosso
agradecimento fraterno. caros Doutores Pimenta e Mário.

Meus confrades. Nossos cora~Hes por certo
palpitam de emo~âo ~or termos recebido esta honra de tornarmos
realidade este feito. esta solenidade, este ato de reconhecimento
pelo que fizestes pela nossa Odontologia. Coube-nos a difícil e
trabalhosa tarefa de montá-Ia e faz0-la chegar até aqui. e se

PUC RS



I

ACADEMIA GAúCHA 0E ODONTOLOGIA
Sede Provls6ria: Andradasy 1646 Sala

~orto Ale0~~ ~S - Brasil

assim procedemos. foi por amor a Odontologia. por est ima a voc&s
todos e outros tantos espalhados por este Rio Gr'ande. Alguns com
mais anos de dedicaçUo ~ Odontologia do que os nossos anos de
vloa. alguns contempor0neos de Faculdade e outros ex-alunos até.
Alguns ex-reitores. outros ex-diretores, mas que neste contexto.
const ituem a mais douta galeria dos profissionais da Odontologia
F{ j C) .... (:IJo"' ~·:·I.n ci E' n '::~E' fi

o momento e de alegria.
confra t; ern i :;'~:<:\(i:~:\D
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n 6,;:;

Um agradecimento
Acad&micos Fundadores que sempre nos ajudaram a
tarefa. sobretudo aos Confrades Brito. Messina.
E'nfirn" to doe ,

(.:.;~::.í> ('"::c: ! ~':\1 =:':'1, C) ~::.

impulsionar esta
F( f:"::' n~:'\t o :,' E d ('"::'".I. ~:~. ;.'

Está escrl~a7 pois, a página mais
brilhante da história da Odontologia nestes 0lt imos tempos. e qUE

IN PERPETUUM MEMORIAN estará nos anais da hist6ria do Rio Grande
do ::::;iJ.'J. ti

Nosso obrigado a todos.

Tenho ditD.
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