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Nos passados dias 19 e 20 de maio realizaramse as 30as Jornadas de Medicina Oral, evento
científico, organizado anualmente, pela nossa
Faculdade e que conta com a participação ativa
dos estudantes, dos professores e dos antigos
alunos. A realização ininterrupta destas
Jornadas, nestes últimos 30 anos, é uma prova
da vitalidade da nossa instituição e do espírito
empreendedor das gerações de estudantes
que por aqui têm passado e que aqui têm feito
a sua formação.

O Presidente de Honra destas Jornadas, Sr.
Prof. Doutor Vasconcelos Tavares, e a
Presidente da sua Comissão Organizadora, Dra.
Filipa Neto, merecem uma palavra de apreço especial, assim como todos aqueles que trabalharam para
que as mesmas tenham sido um sucesso.
No primeiro dia deste evento científico teve lugar a entrega do prémio Professor Simões dos Santos.
Este prémio pecuniário, patrocinado pela empresa Nobel Biocare, premeia os alunos que se distinguiram
por terem obtido a melhor classificação no curso que frequentaram na Faculdade. Este prémio perpetua
o nome de um nosso professor fundador, antigo diretor e grande impulsionador do desenvolvimento e
afirmação desta Escola no ensino das Ciências da Saúde Oral em Portugal. Durante toda a sua vida
profissional o Professor Simões dos Santos lutou pela excelência do ensino nesta área da ciência, pelo
que atribuir o seu nome a este prémio, não é só uma homenagem à sua memória, mas é também uma
honra e uma responsabilidade para quem o recebe.
Com a presença do Sr. Reitor da Universidade de Lisboa procedeu-se igualmente, no primeiro dia das
Jornadas, à cerimónia de entrega do título de Professor Emérito da Universidade de Lisboa ao Senhor
Professor Doutor António Vasconcelos Tavares. Por uma feliz coincidência, esta ocorreu um ano após a
sua lição de jubilação, altura em que a Faculdade comemorou os seus 40 anos de vida e em que as atuais
instalações da Biblioteca foram inauguradas e atribuído o seu nome à mesma.
As várias homenagens de que o Professor Doutor Vasconcelos Tavares tem sido objeto premeiam a sua
brilhante carreira académica e o contributo muito relevante que deu para o desenvolvimento e prestígio
da Universidade de Lisboa, da sua Faculdade de Medicina Dentária e da Medicina Dentária Portuguesa.
O Prof. Vasconcelos Tavares licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1969,
tendo em 1973 realizado o exame à Ordem dos Médicos para a obtenção do título de especialista em
Estomatologia. Em 1978 foi admitido por concurso como professor auxiliar da então designada Escola
Superior de Medicina Dentária de Lisboa. Iniciada a sua carreira académica frequentou o mestrado em
Prostodontia Fixa e Implantologia, no Instituto de Estomatologia e Cirurgia Maxilo-facial, da Faculdade
de Medicina Pitié-Salpêtriére de Paris VI, exercendo aí posteriormente as funções de Assistente
Estrangeiro e depois de Professor Convidado. Em 1994, defendeu na Faculdade de Medicina de Lisboa
a sua tese de doutoramento com o título: “Implantes de Alumina e de Zircónia – Estudo Experimental
Comparativo”. A realização desta tese criou as condições para que mais tarde, em 1992, a Faculdade
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de Medicina Dentária de Lisboa se candidatasse ao Programa Ciência e fundasse a
primeira unidade de investigação na área da saúde oral creditada pela FCT De 2002 a
2009 o Prof. Vasconcelos Tavares exerceu as funções de Diretor da nossa Faculdade,
imediatamente após a jubilação do Sr. Prof. Armando Simões dos Santos, tendo tido a
difícil tarefa de substituir uma personalidade marcante da Medicina Dentária
Portuguesa.
De destacar ainda o papel exercido pelo Prof. Vasconcelos Tavares na Reitoria da
Universidade de Lisboa. Primeiro como Pró-Reitor, de 2002 a 2009, depois como ViceReitor, de 2009 a 2013. Durante este período foi responsável pelo Gabinete de Desporto
da Universidade de Lisboa (2002-2013), foi membro da Comissão Especializada do CRUP
para a Ação Social e Assuntos Estudantis (2006-2008), pertenceu ao Conselho Geral da
Universidade de Lisboa e foi Presidente do Conselho de Gestão do Serviços de Ação Social
da Universidade de Lisboa (2009-2013). A criação do Coro Infantil da Universidade de
Lisboa em 2005 e a fundação da Orquestra da Universidade de Lisboa em 2013 foram
ainda iniciativas suas.
O curriculum vitae do Prof. António Vasconcelos Tavares é muito rico e não se restringe
à sua atividade como académico, cientista, docente, clínico e dirigente universitário.
Durante todos estes anos, esteve envolvido em muitas iniciativas de carácter associativo,
social e filantrópico. É, pois, uma personalidade marcante na sociedade portuguesa e a
quem a nossa Faculdade muito deve.
Prof.
Doutor Luís Pires Lopes
Diretor da Faculdade de Medicina Dentária
Universidade de Lisboa
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Prof. Doutor Pires Lopes, Prof. Doutor
Serra Cruz, Prof. Doutor Jaime Portugal,
Prof. Prof. Doutor João Aquino Marques e
Catarina Andrade

Dra. Filipa Melo e Prof. Doutor Mário
Bernardo
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Visita de Bibliotecárias da Polónia no âmbito do Programa Erasmus

No dia 4 de maio de 2016, a Biblioteca Professor
António Vasconcelos Tavares recebeu a visita das
colegas bibliotecárias, da Polónia, Anna StachSiegienczuk do Center’s Branch at the Faculty of
Electrical Engineering University of Technology in
Wroclaw e Monika Zagrodnik
Center’s Branch at the Faculty of Chemistry
University of Technology in Wroclaw, âmbito do
Programa ERASMUS, realizado pela Área de
Documentação, Arquivo e Expediente da Reitoria
Diretor da FMDUL Prof. Doutor Luís Pires
da Universidade de Lisboa, as colegas
Lopes, Doutora Luiza Baptista, Anna
acompanhadas pela Coordenadora Dra. Helena
Stach-Siegienczuk, Monika
Saramago visitaram as instalações deste serviço.
Zagrodnik e Dra. Helena Saramago

Entrega do prémio Professor Simões
dos Santos, patrocinado pela empresa
Nobel Biocare, para os alunos que se

distinguiram por terem obtido a
melhor classificação no curso.

Prof. Doutor Vasconcelos Tavares
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Opinião dos Utilizadores
A BIBLIOTECA da FMDUL na
Formação Académica

Uma boa biblioteca é algo de
essencial
em
qualquer
estabelecimento de ensino, não
só pelo saber e informação que
nos
faculta, como pela
harmonia de um local ideal para
João Sousa
as horas de estudo e de
trabalho. É de realçar a sua
importância na nossa Faculdade, pelos cursos que
administra, que de todos nós exige uma vasta
amplitude de conhecimentos e uma constante
atualização dos mesmos.
Ingressei na Faculdade de Medicina Dentária da
Universidade de Lisboa em 2011 e, desde então, tive a
oportunidade de observar em primeira mão as
diferentes formas que a nossa biblioteca adquiriu ao
longo destes últimos 5 anos. Houve fases muito más, é
verdade, e chegou mesmo a existir um período no qual
era inexistente. No entanto, houve uma enorme
melhoria quando a 27 de maio de 2015, foi inaugurada
a Biblioteca Professor Doutor António Vasconcelos
Tavares. Provida de um espaço agradável e de vastas
fontes de informação, a nova Biblioteca tornou-se um
espaço
indispensável
na
minha
formação,
proporcionando um ambiente tranquilo e acolhedor
tanto para o estudo como para a realização de
trabalhos. Não posso deixar de fazer referência à
bibliotecária Sra. Doutora Luiza Baptista que tem
desempenhado um excelente trabalho e à qual
agradeço por toda a sua simpatia e disponibilidade,
assim como pelo convite feito para a escrita deste
pequeno texto.
Espero que no futuro se continue a investir neste
espaço tão importante, cujo papel é essencial, na
formação dos alunos da nossa Faculdade, mantendo-o
em constante atualização.
João Sousa
Alferes-Aluno de Exército – Medicina Dentária
Aluno Finalista do Mestrado Integrado em Medicina Dentária
Academia Militar | Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de
Lisboa

Voz dos Docentes e Investigadores
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Discurso proferido pelo Prof. Doutor Mário Bernardo, dia 4 de
maio, na Inauguração da EXPOSIÇÃO DE TESES DE
DOUTORAMENTO DA FMDUL 1995 – 2016
“Agradeço a presença de todos e
agradeço em particular à Dra.
Luiza Baptista pela iniciativa e
trabalho que teve a organizar esta
exposição.
A faculdade só começou a fazer os
seus próprios doutoramentos
Prof. Doutor Mário Bernardo
depois
da
integração
na
Universidade de Lisboa que ocorreu
em 1992. Antes disso os doutoramentos eram feitos em outras
faculdades, caso do Prof. Nunes da Silva que fez o seu
doutoramento na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa e dos Professores António Vasconcelos Tavares e
César Mexia de Almeida que o fizeram na Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa.
O primeiro doutoramento realizado na nossa faculdade foi o do
Prof. Gil Alcoforado em 1995. Nos vinte anos que se seguiram, até
ao presente, foram realizados 37 doutoramentos, dos quais 18
(quase metade) nos últimos 5 anos. Este aumento é explicado pela
experiência acumulada, pelo crescente número de doutorados e
pela expansão da unidade de investigação da Faculdade que
forneceu os meios para realizar os trabalhos de investigação.
Para os nossos fundadores foi clara a importância da biblioteca e
eles garantiram que a mesma se tornasse uma referência nacional
pela qualidade e quantidade do seu acervo. Em anos mais recentes
observou-se um declínio da biblioteca fruto, de entre outras causas,
das contingências orçamentais. Acredito que estamos num ponto
de viragem e é por isso que esta exposição, mais do que aquilo que
é, é aquilo que representa. Acredito que a Doutora Luiza Baptista é
a pessoa certa para ajudar a reverter esta situação e voltarmos a
dar à biblioteca o prestígio que merece e a qualidade que
necessitamos, sobretudo agora que carrega consigo a
responsabilidade do seu novo nome – Biblioteca Prof. António
Vasconcelos Tavares.”
Prof. Doutor Mário Bernardo
Presidente do Conselho Científico
Faculdade de Medicina Dentária
Universidade de Lisboa
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INFORMAÇÃO
OTIMIZAR O VALOR E O USO DO ACERVO
BIBLIOGRÁFICO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
EBSCO Discovery ServiceTM

A Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de
Lisboa, em colaboração com a Reitoria e as várias
Faculdades da Universidade de Lisboa, adquiriu o
produto EBSCO Discovery ServiceTM. Este produto,
correntemente, designado por EDS é um agregador de
pesquisa, isto é, reúne a mais completa coleção de
conteúdos, incluindo a indexação superior com índices
de assunto e texto completo da coleção dos acervos
bibliográficos da Universidade de Lisboa.
Utilize esta ferramenta na sua pesquisa!

NOVAS AQUISIÇÕES
O expositor das Novas Aquisições,
situada à entrada da Biblioteca,
apresenta as últimas obras que
deram entrada por compra, oferta
ou permuta.
Fique atento ao que vai
aparecendo!

cont. ACONTECE NA BIBLIOTECA

EXPOSIÇÃO DE TESES DE DOUTORAMENTO DA FMDUL
1995-2016
No dia 4 de maio de
2016, pelas 10:00
horas, realizou-se a
inauguração da
Exposição de Teses
de Doutoramento da
FMDUL, na
Biblioteca Professor
Doutor António
Tavares Vasconcelos.
A cerimónia contou
com a presença do

Profª. Cecília Casaca, Prof. António Ginjeira Prof.
Mário Bernardo, Prof. Vasconcelos Tavares e Prof.
Luís Jardim

Prof. César Mexia de Almeida, Prof. Pires Lopes
(Diretor), Dra. Luiza Baptista, Dra. Cristina Fernandes
(Diretora Executiva), Prof. Vasconcelos Tavares

Sr. Diretor Prof.
Doutor Luís Pires
Lopes, do
Presidente do
Conselho
Pedagógico Prof.
Doutor Mário
Bernardo,
Membros do
Conselho Científico,
da Diretora
Executiva Mestre
Cristina Fernandes,

e vários Professores da FMDUL.
A exposição onde se apresentaram 44 teses de doutoramento dos
docentes da FMDUL esteve patente de 4 a 31 de maio de 2016.
Este evento teve ainda a boa colaboração da Área de
Documentação,
Arquivo e
Expediente da
Reitoria da
Universidade de
Lisboa pela pessoa
da Dra. Helena
Saramago e da Dra.
Amélia Janeiro as
quais agradecemos
a pronta
Panorâmica da inauguração da exposição Teses de
Doutoramento da FMDUL 1995 2016
disponibilidade.
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