
O lançamento do livro “Prótese sobre Im-
plantes” da autoria do Dr. Couto Viana e
do Dr. Manuel Neves foi celebrado no Mu-
seu Soares dos Reis, entre amigos, familia-
res e colegas dos autores, na noite de 3 de
Julho.
Com um significado simbólico para a cida-
de Invicta e para a história da Medicina
Dentária nacional, esta obra é, sobretudo,
“uma ferramenta de trabalho para o médico
dentista, que facilita a comunicação com
os pacientes”, como a descrevem os seus
autores.
Original na apresentação, no formato e no

conteúdo, a obra usa “a arte como lingua-
gem” através do uso de fotografias, que re-
presentam quase todas as possibilidades te-
rapêuticas em Implantologia: reabilitações
unitárias, parciais e totais.
Totalmente patrocinado pelo Laboratório
Bial, o livro já foi entregue gratuitamente a
1500 médicos dentistas portugueses, mui-
tos dos quais estiveram presentes no Mu-
seu Soares dos Reis, no Porto.
“As imagens são uma forma elegante de mos-
trar o meu trabalho”, lembrou o Dr. Couto
Viana, que se confessou “bastante feliz com
este acordar de um sonho de hámuitos anos

e que pretende ajudar todos os colegas a
melhor comunicar e orientar os pacientes.”
O especialista, mostrou-se bastante honrado
pela obra ser prefaciada pelos Prof. Daniel
Buser da Universidade de Berna e Hans Pe-
ter Weber da Universidade de Harvard,
“considerando-o como um importante reconhe-
cimento da Medicina Dentária Portuguesa”, e
destacou ainda o trabalho de parceria des-
envolvido com o técnico de prótese Zjolt
Kovacs “um dos homens mais inteligentes que
conheço que alia a capacidade técnica ao mais
elevado sentido artístico”, descreveu o Dr.
Couto Viana.

Durante a apresentação da obra, o
Dr. Manuel Neves assumiu a necessidade
de “os médicos dentistas portugueses apare-
cerem de forma mais activa no meio cientí-
fico internacional e de se publicarem mais
livros como este, o que pode ser um incenti-
vo para outros colegas”, enquanto o
Dr. Fontes de Carvalho saudou, com
orgulho, o trabalho apresentado, louvan-
do “os homens e os profissionais dedicados
à classe que são os Drs. Couto Viana e
Manuel Neves”.
A noite terminou em harmonia, entre as
obras do Museu e muitos amigos.
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