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NOTA DA DIRECÇÃO: AGRADECIMENTO AOS REFEREES DE 2003

Como habitualmente, no último número de cada ano, publica o Director uma breve informação sobre a vida da
Revista. Completamos com a publicação deste número 17 anos de existência da Revista Portuguesa de Nefrologia
e Hipertensão.

É de salientar que recuperámos parcialmente o atraso na sua publicação e que estamos em condições de garantir
que, no que resta de 2004, serão publicados todos os números correspondentes ao Volume 18. Mais ainda, em 2004
publicaremos mais artigos em cada número. Esta recuperação e o aumento dos conteúdos foi possivel graças à
colaboração de muitos colegas nacionais e estrangeiros e ao sentido de responsabilidade de todos aqueles que
entenderam que a Revista Portuguesa de Nefrologia e Hipertensão  é um património intelectual e científico que
importa conservar. A este sucesso não é alheio o total empenhamento da actual Direcção da Sociedade Portuguesa
de Nefrologia na recuperação da nossa Revista e o critério seguido pelo Director de não diminuir a qualidade em
favor da quantidade. Mantivemo-nos todos firmes na convicção de que a Revista Portuguesa de Nefrologia e
Hipertensão é um bem relevante da Sociedade Portuguesa de Nefrologia e deve continuar a ser motivo de satisfação
para todos nós.

Em 2002 iniciámos uma nova etapa na vida da Revista com a existência de um novo sponsor. Contamos agora
com a colaboração da AMGEN a qual se tem mostrado de grande utilidade. Foi possível melhorar a qualidade
técnica e gráfica da Revista e muito proximamente passaremos a utilizar o site da Sociedade Portuguesa de Nefrologia.
Confiamos que a curto prazo todos os artigos publicados na Revista estarão disponíveis no site da SPN, em formato
PDF, o qual permitirá a todos os utilizadores a sua leitura e importação, ainda antes da Revista estar publicada.

Este último ano tem marcado uma nova etapa na vida da Revista, caracterizada por muita dedicação e esforço e
uma intensa colaboração entre todos os interessados. Em primeiro lugar os colegas que publicam nas nossas
páginas e aqueles que aceitam generosamente avaliar os trabalhos submetidos para publicação. A Direcção da SPN
e o seu estímulo permanente, as Publicações Ciência e Vida e o seu interesse na melhoria de qualidade, a Amgen e
a sua constante disponibilidade e finalmente os vários Conselhos com que conta a Revista.

 Com a publicação deste número cessam as suas funções os membros dos Conselhos de Redacção e Editorial
assim como do International Editorial Board. Procederemos à sua renovação a partir de 2004. A todos o meu sincero
agradecimento pelo serviço prestado.

A partir do próximo ano deixaremos, provavelmente, de ter sponsor único. Com o acordo da Direcção da SPN,
das Publicações Ciência e Vida e da própria Amgen está a Revista aberta a outras colaborações que possam
eventualmente surgir. Contudo, a Amgen disponibiliza-se a assegurar normalmente todas as despesas de
funcionamento da Revista se outras ajudas não aparecerem.

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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