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CRÓNICA

O SUICÍDIO DE UM ROMÂNTICO

PIMENTA NA LÍNGUA

Q uando decidi retirar-me dos palcos das conferências estava longe de pensar na amálgama de emoções que sentiria. À 
grande alegria de poder ter mais tempo para mim, para a família, para os amigos e para a minha clínica privada, jun-

tou-se a nostalgia “do ator” e a quase tristeza do homem. 
Mas fi-lo porque era chegada a hora…de sair como quis e quando quis…
Se sobre “A ÚLTIMA” em Barcelos já foi quase tudo dito no número anterior desta revista, decidi escrever algumas palavras 

sobre a minha despedida mundial no Congresso Clínica em Florianópolis. Para quem não sabe este Congresso, sendo um dos 
melhores do Mundo, é muito especial, emotivo, de afectos e abraços…este Congresso vive-se e é difícil explicar o que se 
sente, a sua atmosfera. De repente estás à mesa com as maiores referências mundiais, para de seguida seres abraçado por 
um “anónimo” que te parabeniza e te pede uma “selfie”.

É o único Congresso em que no fim de cada “aula” (como chamam no Brasil) há filas para cumprimentar, fotografar e falar 
com os conferencistas. É também o único Congresso onde todos assistem a tudo…onde o “deus” Tetsuji Aoshima se emociona 
com a estratosférica conferência da Joana Garcês (sendo que o Aoshima era seu ídolo e referência), Paulo Kano e Hirata olham 
embevecidos os casos do Paulo Monteiro, o Barrote fica atónito com os excelentes trabalhos da Margarida Henriques e eu 
olho a plateia e vejo colegas que irei referenciar na minha palestra.

Quase como pela “Tugalândia”… onde alguns dos nossos “sábios” aparecem cinco minutos antes de falarem e no fim 
desaparecem sem deixar rasto…coitados…também a maioria não dizem nada de relevante ou interessante, provocando 
muitas vezes o sono e a constante movimentação de telemóveis.

E fora da “Tugalândia” ninguém sabe quem são…não têm mundo, e deveriam ter, até pelas funções que desempenham.
Pois neste Congresso, a 29 de Abril de 2022, às 19:40h, e perante cerca de 1000 pessoas, decidi fazer o meu “suicídio 

romântico” dos palcos.
Porque não quero falar de mim mesmo, vou deixar-vos com alguns comentários de quem assistiu ao vivo e de quem viu 

a conferência em vídeo.

TERUMITSU SEKITO JÚNIOR
Profundo, emocionante e incrivelmente humano, na melhor das conotações! Deixou a todos no evento emocionados!!!

EDUARDO PICANÇO
Há 19 anos que falo da importância dessa inteligência emocional e relacional como elemento mais importante que 

o tecnicismo. Inclusive o Google contrata pessoas hoje em dia em função das suas habilidades de relacionamento 
interpessoal e não mais “CVs tradicionais”…Parabéns! É bom ver que não estou sozinho.

CAMILLO ANAUATE NETTO
Parabéns…Quiçá mais colegas tenham a sua sabedoria, para o bem da odontologia.

THIAGO OTTOBONI
Estava na segunda fila me emocionando com você, aprendendo com você, e eu não tenho palavras para agradecer 

a Deus por ter colocado você no meu caminho, por te conhecer, e hoje ter um amigo. Obrigado por tudo. Que emoção…

RAFAEL DECÚRCIO
Você não se aposentou (dos palcos), meu amigo! Hoje você ocupa o assento de poucos que podem desfrutar de haver 

trilhado um caminho de iluminação, ensinando e estimulando com amor. Agradeço à vida pela oportunidade de ter 
tido a honra de ombrear-me a você e continuar de mãos dadas em fraternidade.

BARATIERI
Não tenho palavras para descrever o bem que a sua “ÚLTIMA” fez para o nosso congresso. Obrigado do fundo do meu 

coração.
A sua “ÚLTIMA” foi simplesmente fantástica. OVACIONADO por todos. Um choque de amor. Um choque de vida. Um 

choque de carinho. Um choque de respeito. Um coque que todos deveriam “tomar”. Beijo no coração.

O resumo em vídeo da minha conferência pode ser visto 
no youtube através deste QR Code

Dr. João Pimenta, Académico Honorário da Academia Brasileira 
de Odontologia.
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ANGELINA MOTA
Fez-se magia num dos congressos mais icónicos do 

mundo. Já por si maravilhoso pelas pessoas e pelo local, 
tornou-se mágico com “A ÚLTIMA” do meu querido João 
Pimenta, que tive o privilégio de assistir na primeira fila, 
conforme lhe havia prometido. Deus, o destino, o karma 
ou como quiseram chamar, sabiam do valor desse homem 
e sabiam como o recompensar. Assim o mestre deixou a 
plateia (repleta de dentistas e técnicos de prótese de topo 
mundial) emocionada e a cantar com ele…FOI SHOW!!!

JOANA GARCÊS
Tive a oportunidade de assistir à “A ÚLTIMA” conferência 

do meu mestre João Pimenta no Congresso Internacional 
da Revista Clínica em Florianópolis. Ali o tempo parou. 
Senti um orgulho enorme ao ver uma plateia de quase 
mil pessoas a aplaudirem em pé, com sorrisos fenuinos 
e inspirados, aquele que é uma referência incontornável 
da Medicina Dentária mundial.Maior ou melhor homena-
gem não poderia ter sido feita, foi inesquecível!!!

Obrigado por nos proporcionar tanto conhecimento e 
também lições que levaremos para a vida toda

PAULO MONTEIRO
Disse-me ao ouvido um obrigado por ter aberto tantas 

portas no meu caminho para tantos médicos dentistas 
portugueses…e eu digo-te: fi-lo porque esse era o meu 
dever como médico dentista e como cidadão…alguns 
esqueceram; that’s life…

MANUEL NEVES
Espetacular! Nunca nenhum português terá sido aplau-

dido com tanto carinho no estrangeiro e num Congresso 
“da Champions”. Beijos e abraços!!!

(e eu digo mais…senti lá a tua falta meu irmão)

PEDRO COUTO VIANA
Não precisamos de palavras para nos entendermos e 

falarmos…somos cúmplices e compreendemos os nossos 
olhares…e os nossos silêncios…

Por último deixo o meu agradecimento a todos os colegas 
portugueses presentes, à minha mulher e aos dois casais 
que me acompanharam neste quase êxtase, belo, romântico 
e “dramático” da minha despedida dos palcos mundiais da 
medicina dentária.

O resumo em vídeo da minha conferência pode ser 
visto no youtube no link https://www.youtube.com/
watch?v=psPusfe3wgo

Florianópolis…falei…ri…emocionei e emocionei-me. Fui 
aplaudido de pé durante vários minutos…e no fim chorei…
com Baratieri e com Paulo Monteiro…que me disse coisas 
lindas ao ouvido…apaguem as luzes…e o tempo…parem o 
tempo… �

https://www.youtube.com/watch?v=psPusfe3wgo

