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Como vem sendo hábito, no último número de cada ano, publica o Director um breve comentário
sobre a vida da nossa Revista. Para quem como eu vive empenhadamente a sua existência desde o
princípio, sem dúvida que o ano de 2005 foi excelente. Publicaram-se todos os números nas datas
previstas, aumentámos o número de trabalhos publicados e aumentaram também o número de trabalhos
submetidos para publicação. Tudo isto exigiu um notável acréscimo da actividade redactorial.

Publicámos em Outubro de 2005 um Suplemento dedicado a Osteodistrofia Renal que constituiu,
no meu entender, o momento de maior significado científico dos 19 anos de existência da Revista.
Conseguimos nesse suplemento reunir e publicar trabalhos dos autores mais relevantes na matéria e
tem sido para mim uma agradável surpresa as numerosas felicitações recebidas do estrangeiro pela
qualidade do seu conteúdo.

Em 2006 celebramos o 20º aniversário da Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão.
Quero acreditar que todos os nefrologistas portugueses se orgulham disso e que a  sua colaboração
activa, enviando trabalhos para publicação, se traduza num aumento e melhoria do seu conteúdo. Faço
um apelo a todos nesse sentido e aproveito para recordar que somos, a nível europeu, uma das poucas
revistas nacionais da especialidade.

Neste ano de 2005 introduzimos uma importante modificação na estructura da Revista. Passámos a
ter um Director-Adjunto – o professor Rui Alves de Coimbra. Fica deste modo assegurado o futuro e
significa no presente uma notável contribuição para o normal funcionamento da Revista e para o aumento
considerável de actividade editorial que vamos sentindo. Procuraremos, conjuntamente, ir introduzindo
as alterações que melhor possam contribuir para aumentar a projecção científica e a qualidade da
Revista.

Cumpre-me, como em cada ano faço, agradecer em primeiro lugar aos colegas que publicam nas
nossas páginas e àqueles que aceitam generosamente avaliar os trabalhos submetidos para publicação.
Agradecer ainda à Direcção da SPN o seu estímulo permanente e às Publicações Ciência e Vida o seu
interesse na melhoria de qualidade. Agradecer à Amgen a sua constante disponibilidade e a manutenção
dos Prémios da Revista. Finalmente agradecer a colaboração dos vários Conselhos com que conta a
Revista.

 Terminamos com as palavras de sempre, agradecendo aos autores que dão vida e conteúdo à
Revista e aos referees que com o seu trabalho anónimo asseguram a manutenção do nível científico que
temos sido capazes de alcançar.

Fernando Carrera
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