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Durante a reunião de Primavera da SPAIC será homenageado o Senhor Professor Doutor Antero
da Palma Carlos recentemente jubilado pelo Hospital de Santa Maria cujos Quadros integrou du-
rante mais de 30 anos.

Figura de relevo da Medicina Portuguesa contemporânea, de grande intervenção, com elevada
projecção nacional e internacional, foi um dos grandes responsáveis pela criação da Especialidade
de Alergologia e Imunologia Clínica na Europa e em Portugal e um dos mais activos impulsiona-
dores da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. Muitos de nós lhe devemos
parte da nossa formação, não só os que directamente com ele trabalhámos, mas também aqueles que
ao longo dos anos beneficiaram da sua enorme capacidade de transmitir conhecimentos através de
brilhantes conferências e debates. Durante o seu percurso, imunoalergologistas portugueses foram
beneficiados individualmente pelo respeito que os seus pares lhe reconheciam, e a Imunoalergologia
portuguesa da visibilidade que esta área da Medicina tem tido externamente, visibilidade essa que
permitiu à SPAIC ainda recentemente ter realizado o maior congresso europeu até então realizado
pela EAACI em Lisboa no ano 2000. Também foi sedimentada uma expressão mais significativa da
Especialidade no contexto europeu, devido ao facto de ter sido Presidente da Secção e do Board de
Alergologia e Imunologia Clínica da UEMS durante vários anos.

Do seu vastíssimo curriculo e apenas como exemplo da sua dimensão científica  salienta-se o
facto de ter sido Professor Catedrático de Medicina Interna desde 1979; Director de Serviço de
Medicina III do Hospital de Santa Maria e Director do Instituto de Imunologia da F.M.L., Presidente
da SPAIC e Primeiro Presidente do Colégio da Especialidade de Imunoalergologia da Ordem dos
Médicos. A nível internacional foi Presidente da Interasma, Vice-Presidente da EAACI e Presidente
do seu comité da Especialidade. Presidente e co-fundador da Sociedade Luso-Brasileira de Alergia
e Imunologia, Editor ou membro do Comité Científico de muitas revistas científicas nacionais e
internacionais e é ainda Honorary Distinguished Fellow do American College of Allergology Asthma
and Immunology, e é Membro Honorário de Sociedades Científicas na Suíça, Roménia, República
Checa e Rússia. Foi Professor visitante de Universidades de Medicina em França, Brasil, Espanha,
Japão, México e Hong Kong. É Cavaleiro da Ordem Nacional de Mérito de França entre outras
elevadas distinções pela sua actividade cívica e de cidadão do mundo.

Personalidade controversa, de grande cultura em áreas tão diversas como a música ou a história,
a sua actividade é uma referência da nossa Medicina contemporânea e à qual a Revista Portuguesa
de Imunoalergologia, orgão oficial da SPAIC, presta a sua pública homenagem.
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