
Carta de Pedido de Desculpas 
 

Exmo. Bastonário e Membros dos Conselhos Regionais da Ordem dos Médicos 
Veterinários, 
 
O meu nome é Manuel André Bergano Raposo e sou neste momento aluno 
finalista do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária da Universidade de 
Évora (nº 31263). 
Venho por este meio expor as minhas mais sinceras desculpas pelo infeliz 
artigo que, como todos vós neste momento já sabem, está publicado na 
plataforma online do jornal Público e é da minha autoria. 
Coloquei a Classe num patamar e numa ótica incorreta que a rotula como 
tendo apenas profissionais que trabalham pelos motivos errados e com as 
ambições menos éticas possíveis.  
Quero deixar claro que essa não foi de longe a minha intenção mas escrevi um 
texto que deu azo a esse tipo de interpretação e, como tal, levou a que a 
imagem da Ordem e da Classe (que já por si não tem aquela que bem merece 
enquanto associada a uma das mais nobres e puras profissões), tenha ficado 
manchada. 
Adianto desde já que estarei disposto a fazer, com a ajuda da Ordem, todos os 
possíveis para minimizar o impacto do texto e para remediar como for possível 
a situação. Isto inclui a realização de qualquer comunicado em qualquer meio 
ou plataforma, seja na forma de texto ou oral. 
Farei tudo o que estiver ao meu alcance para evitar levar esta situação às 
últimas consequências. 
Estarei ao dispor para tudo o que for necessário e, mais uma vez, deixo aqui as 
minhas mais sinceras desculpas por qualquer dano que possa ter, de alguma 
forma, causado. 
A intenção era apenas expor/criticar uma ínfima parte da Classe. Não o fiz da 
forma correta e aceitarei as consequências que daí possam advir. 
Quem me conhece sabe bem o carinho e orgulho que tenho pela Medicina 
Veterinária. Sabe o quanto me esforço e o quanto vivo para isto. É a profissão 
que mais admiro desde que me lembro e apenas quis criticar quem mancha o 
seu nome. Parece que, ironicamente, acabei por ser eu a levar o nome da 
Classe a ser manchado. 
Nunca imaginei que um mero texto de opinião de um mero aluno fosse ter este 
impacto na Ordem e nos seus profissionais. Apesar de a minha intenção ser a 
melhor, estou bastante arrependido pelo que fiz e lamento tudo o que sucedeu. 
Aguardo uma decisão da Ordem e que tudo se resolva pelo melhor. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Manuel Raposo  
14-06-2018  
 


