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Expressões proferidas de um modo quase automático e generalizado nesta quadra do Ano. 
Não custa nada proferi-las … Fica bem. 
Na essência tais subentendem uma noite de 24 de Dezembro passada em Família em alegria o 
que é excelente, com mesa farta o que não é condenável se constituir excepção e com 
distribuição de prendas por volta das 24 horas, momento que pode ser aproveitado para, na 
medida do possível, dada a situação que o País vive, ser uma oportunidade de valorização 
adequada a cada grupo etário com vista a uma tomada de atitudes que incluem o modo de 
vida, contribuindo para o tal Bom Ano Novo, que se aproxima passada esta noite que não pode 
reduzir-se a algo de efémero. 
Subentendido no voto de Bom Ano vai muito a ideia de uma saúde boa traduzida em 
expressões tais como “essencialmente com Boa Saúde”, “o que é bom é ter saudinha”, etc… 
A Sociedade Cientifica, a cuja Direcção tenho a honra de presidir, tem vindo a difundir pelos 
mais diversos meios, nunca desperdiçando oportunidades, para na área que lhe diz respeito e 
como lhe compete apontar o caminho para prevenir a Catástrofe que é o Acidente Vascular 
Cerebral – AVC – e o modo de proceder para minimizar as suas consequências. 
É esta então a altura de nos votos de Bom Ano que aqui expresso a toda a População 
Portuguesa, incluir um forte apelo a ouvidos atentos e atitude pró-activa no sentido de ao 
combatermos o AVC – 1ª causa de mortalidade e de incapacidade em Portugal – conseguirmos 
resultados positivos a favor de uma verdadeira qualidade de vida com Boa Saúde. Este 
objectivo conseguido teremos certamente um “2009” correspondendo ao voto que mais se 
ouve nesta altura e a que também me associo.  
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