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2008 em revista

Ano de múltiplas crises, na Medicina e, em especial, fora dela. Era de mudança, em Portugal e no Mundo.
A SPAIC em tempos de dúvida e incerteza manteve as suas actividades e cumpriu com os objectivos pro-

gramados. Isto só foi possível devido ao forte empenho dos seus sócios, capital crítico da nossa associação.
As reuniões anuais, muito participadas e de alto valor científi co, foram momentos altos.  A Primavera em Monfortinho, 

abordando a imunoterapia específi ca, organizada pelo respectivo grupo de interesse, motivou a deslocação de quase duas 
centenas de participantes àquela belíssima e preservada região. 

Um agradecimento especial aos colegas Carlos Nunes e Amélia Spínola Santos pela sua dedicação, viabilizando o 
êxito desta reunião.

A reunião anual, realizada na cidade do Porto, onde fomos mais uma vez magnifi camente recebidos, decorreu com 
uma elegante dinâmica, tendo merecido as melhores referências pela generalidade dos mais de 400 congressistas. Uma 
forte participação internacional, quer de conferencistas, quer de colegas que apresentaram comunicações, muito contri-
buíram para a qualidade global do evento.  Algumas inovações foram referenciadas como de elevado interesse, destacando-
-se a fi gura dos relatores de cada uma das sessões de comunicações, interpretando mensagens a reter. Esperamos que 
a futura publicação destas sínteses seja também do interesse geral.

Pela primeira vez, e obtidas as necessárias autorizações, foi a reunião totalmente gravada em som e parcialmente em 
imagem. Esta iniciativa viabilizará a divulgação das excelentes apresentações, tornando -as vivas muito para além da me-
mória de quem a elas assistiu. 

Se em 2007 a reunião anual tinha sido honrada pela presidência do nosso muito estimado colega Celso Chieira, este 
ano a reunião foi prestigiada pela presidência de honra da colega Marianela Vaz. Um bem-haja muito especial pelo seu 
envolvimento na reunião, bem como em todas as muitas iniciativas para que tem sido desafi ada.

Coincidente com a reunião anual, reuniu no Porto o executivo da EAACI, tendo a SPAIC suportado toda a logística, 
pelo que recebeu um reconhecido agradecimento do colega Roy Gerth van Wijk, presidente da Academia Europeia.

Finalmente, destacamos o muito recente 13.º Congresso Luso -Brasileiro de Alergia e Imunologia Clínica, que decor-
reu em Porto Alegre sob a presidência do colega e amigo Luiz António Bernd.  A excelência do programa só foi suplan-
tada pela carinhosa  recepção dos nossos irmãos brasileiros.  A todos os distintos sócios da SPAIC, seniores e juniores, 
que participaram na referida reunião, e que muito contribuíram para o êxito da mesma, um muito obrigado por terem 
honrado o nosso pais com a vossa presença.

Em 2010, o 14.º Congresso Luso -Brasileiro será realizado em Portugal. Contamos com a colaboração de todos, em particu-
lar das colegas Cristina Santa Marta e Emília Faria, membros da direcção da SLBAIC, para organizar uma reunião memorável.

EDITORIAL

Mário Morais de Almeida

R e v  P o r t  I m u n o a l e r g o l o g i a  2 0 0 8 ;  1 6  ( 6 ) :  5 2 1 - 5 2 2



522
R E V I S T A  P O R T U G U E S A  D E  I M U N O A L E R G O L O G I A

Este ano manteve -se a signifi cativa representação da SPAIC em vários organismos e sociedades internacionais. Con-
tinuemos todas as actividades e, se possível, potenciemos a nossa acção, não esquecendo que o bem comum suplanta os 
interesses individuais. 

Vários projectos de investigação decorrem, terminam e são divulgados. A investigação em áreas de intervenção 
abrangentes é uma realidade consolidada no seio da Sociedade. Colabore.

Um novo Livro Branco sobre o Horizonte da Imunoalergologia em Portugal vai ser desenvolvido. Participe.
Os programas de formação vão ser ampliados e diversifi cados. Mas precisamos da colaboração de mais sócios.
Uma palavra para a RPIA, órgão ofi cial da SPAIC de que todos nos orgulhamos. A equipa coordenada pelo seu editor, 

o colega Manuel Branco Ferreira, tem feito um trabalho de elevada qualidade, honrando quem mais de perto contribuiu 
para o histórico da publicação. A indexação sente -se como uma meta alcançável, mas para isso rogo -lhe: publique, reve-
ja em tempo útil, escreva, critique, envolva -se.

Como começámos por salientar, o momento é de crise, e esta sente -se muito perto. Na indústria, que é um suporte 
fundamental para o alcançar dos objectivos da Sociedade, vivem -se momentos dramáticos a que não podemos fi car in-
diferentes. A nossa maior solidariedade.

Para terminar, uma palavra de confi ante expectativa.
A SPAIC convidou a Secção e o Board de Alergologia e Imunologia Clínica da União Europeia de Médicos Especia-

listas para este ano realizarem a sua reunião de Outono em Portugal.  A resposta foi positiva, sendo agendada para 29 
de Novembro, em Lisboa.

Mas a SPAIC propôs ainda que fossem efectuadas as primeiras visitas de certifi cação internacional aos centros for-
mativos que assim o desejassem. Seria a primeira vez que estas se realizariam na Europa na nossa especialidade. 

A adesão foi maciça. Os primeiros serviços foram visitados de 26 a 28 de Novembro, sendo esta acção coordenada 
e suportada pela SPAIC, contando com o nosso envolvimento directo e, em particular, do nosso representante na UEMS, 
o dedicado colega José Rosado Pinto, secretário -geral do Board.

Acreditamos na capacidade dos centros de formação nacionais e na qualidade dos nossos especialistas.
Até já.
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