Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Dr. Jorge Cid
Senhoras e Senhores eleitos para os órgãos da Ordem dos Médicos
Veterinários
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Como Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar e em
representação do Senhor Presidente da Assembleia da República saúdo os
eleitos da Ordem dos Médicos Veterinários, testemunhando a profunda
admiração pelo papel, relevância e importância dos Médicos Veterinários
para as comunidades e para os territórios.
Vivemos tempos voláteis, superficiais e acelerados, é bom poder contar
com a competência, a experiência e a sintonia com a realidade dos Médicos
Veterinários, em especial, no quadro do nosso mundo rural.
Em tempo de achismos, de redes sociais em que se opina muitas das vezes
sobre o que não se sabe, Portugal precisa do valor seguro do conhecimento
e da ação dos médicos veterinários.
São importantes para reequilibrar as superficialidades, as modas e os
desequilíbrios gerados pelos facilitismos.
São importantes, diria mesmo decisivos, para os animais, para as vivências
individuais e para as dinâmicas comunitárias, em especial, as do mundo
rural.
Em nome da Assembleia da República, o nosso agradecimento pelo vosso
trabalho, pela importância que têm no recentrar de muitas das questões

que se discutem em torno do reino animal e da realidade rural e pelo
contributo de tranquilidade que dão para as comunidades.
Venho do Mundo Rural, do Baixo Alentejo, sei bem a importância que têm
para as nossas comunidades e para as dinâmicas dos nossos territórios.
Neste momento solene, de instalação dos órgãos da Ordem dos Médicos
Veterinários, manifesto a nossa disponibilidade permanente para
acompanhar os problemas, os riscos e os desafios colocados ao exercício da
vossa profissão, num quadro de contínuas transformações nas realidades
locais, nacionais e globais.
Ao poucos, tem-se conseguido resgatar para a relevância mediática e para
a consciência dos portugueses, o mundo rural, o enorme potencial
agroalimentar e as novas vivências urbanas, com maior consciência para o
bem-estar animal.
Portugal conta com os Médicos Veterinários para a qualificação dos
debates, dos comportamentos e do funcionamento da sociedade.
Votos de muitas felicidades no exercício deste mandato,
Podem contar comigo e com a Assembleia da República para manter um
diálogo permanente orientado para a valorização do Mundo Rural e para a
construção de uma sociedade justa, equilibrada e com respeito pela
diversidade de perspetivas, naturalmente em sintonia com o meio em que
se integra e com o mundo vegetal e animal.
A todos bom trabalho!

