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Challenges for the Portuguese Journal of Pulmonology

Em 1980, era publicado o primeiro número
do órgão oficial da Sociedade Portuguesa de
Patologia Respiratória (SPPR). Nesse número
dos chamados Arquivos da SPPR (Fig. 1), no
primeiro editorial, o saudoso Professor Robalo Cordeiro explicava: «A SPPR, apoiada nos
seus Arquivos, encetará agora, uma nova jornada na sua necessária cruzada em prol da
Pneumologia nacional». Após 30 anos, por
onde passaram um redactor-chefe (1980-89:
Fontes Baganha), dois coordenadores do corpo redactorial (1989-92: Manuel Coelho, e
de 1992-98: Renato Sotto-Mayor) e um Editor (de 1998-2009 Renato Sotto-Mayor), apetece-nos repetir aquelas palavras, devido aos
desafios que nos esperam!
Dispomos pois de uma sólida base construída
por todos os que trabalharam em prol da revista, passando pelos redactores/editores anteriores mas também por todos os membros dos
respectivos conselhos científicos e autores.
A partir de agora, a Revista Portuguesa de
Pneumologia (RPP) vai experimentar algumas
mudanças, tendo sempre como objectivo a

In 1980, the first issue of the official organ
of the Portuguese Society of Respiratory Pathology (PSRP) was published. In that issue, of the so called Archives of PSRP
(Fig. 1), in its first editorial, the late Professor Robalo Cordeiro, explained: «The PSRP,
supported by its Archives, will start now a
new journey in its crusade for the Portuguese Pulmonology». Thirty years after, after one chief redactor (1980-89: Fontes
Baganha), two redactorial body coordinators (1989-92:Manuel Coelho and 19921998: Renato Sotto-Mayor) and one Editor
(1998-2009: Renato Sotto-Mayor), we feel
we want to repeat those words, due to the
future challenges!
We have a solid base, built by all who worked
for the Journal, from the former redactors/
editors to their respective scientific council
members and authors.
From now on, the Portuguese Journal of
Pulmonology (PJP) will face some changes,
having as objectives excellence and competitiveness, to achieve an outstanding place in
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the context of the
excelência e a compejournals of our spetitividade, de modo a
cialty. In Portugal,
alcançar um lugar de
destaque no âmbito
PJP it is one of the
das revistas da nossa
first publication to
especialidade.
Em
be admitted in the
Portugal, já é uma
data bases of ISIdas primeiras publiThomson and to obcações a ser admitida
tain an Impact Facnas bases de dados da
tor in 20111!
Opposite to what was
ISI-Thomson e a obsaid in the 90’s, sugter um Índice de Im1
gesting there was a
pacto em 2011 !
Ao contrário dos tedecline in the submores dos anos 90,
mission of articles by
em que se vivia uma
the various Portuépoca de relativo deguese Pulmonology
clínio do volume de
centres2, in the 21st
century there has
artigos publicados pebeen actually an inlos vários centros de
Fig. 1 – Capa do primeiro número dos Arquivos da SPPR
crease… Even though
Pneumologia2 em pleFig.
1
–
Cover
of
the
fi
rst
number
of
the
Arquivos
SPPR
no século xxi, assistiin 2009 the PJP remos a um incremento
ceived 124 articles,
da submissão de artigos. Se em 2009 a RPP we forecast in 2010 to beat that record!
recebeu 124 artigos, projectamos em 2010 ba- From this issue ahead we start the new
ter esse recorde!
structure of the PJP, with its organizaA partir deste número iniciamos a nova es- tion of the responsibility of the new Editrutura da RPP, com a sua organização da tors. So, in the journal’s lineup, our
responsabilidade dos Editores nomeados names are not referred to as Interim Edipela nova direcção da SPP. Por isso, no elen- tors but as Editor-in-chief and Associate
co da revista, os nossos nomes já não vêm Editor. The articles that appear in this isdescriminados como Editores Interinos, mas sue, received between April and Decemsim como Editor Chefe e Editor Associado. ber 2009, have been evaluated by the
Os artigos que aparecem neste número da former Editor and Scientific Council,
RPP, recebidos entre Abril e Dezembro de some reevaluations being performed by
2009, já tinham sido avaliados pelo anterior the members of the current Editorial
editor e anterior conselho científico, tendo Board and an external reviewer, making
sido feitas algumas reavaliações por mem- just small corrections. We included 5
bros do actual Corpo Editorial e um revisor original articles, 3 case reports, one reexterno, o que se traduziu apenas em peque- view article and one special article. In
nas correcções. Incluímos cinco artigos ori- the following issues we will try to reach
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ginais, três casos clínicos, um artigo de revisão e um artigo especial. Nos próximos
números tentaremos atingir o nosso objectivo de quatro artigos originais, dois casos clínicos e de apenas um artigo de revisão.
Tal como nos tínhamos proposto3, passa a
acompanhar os artigos originais, e sempre que
se justifique, um editorial comentando os
mais relevantes ou aqueles que tenham algum fio condutor comum. No Editorial deste n.º 5, Fátima Rodrigues, uma das nossas
editoras temáticas, explora os novos desafios
da DPOC com uma reflexão de grande talento à luz dos conhecimentos mais actuais4
É desta «ciência» que a RPP necessita!
Nesta etapa de transição queremos preparar
os ventos de mudança que se perspectivam
para acompanhar «esta nova cruzada em
prol da Pneumologia nacional»!

our goal of 4 original articles, 2 case reports and one review article.
Like we had proposed before3, an editorial
accompanies original articles, commenting
those more relevant or with some common
focus. In the Editorial of this 5th issue,
Fátima Rodrigues, one of our thematic editors, explores the new challenges of COPD
with a talented reflection under the most
recent knowledge4. This «science» is what
the RPP needs!
In this transition phase we want to prepare
the winds of change that will pursue «this new
crusade for the Portuguese Pulmonology»!
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