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O Congresso de Março de 2018

The Congress of March 2018

Este editorial fecha o ano de 2017 e simultaneamente antecede nosso Congresso Nacional. Um Congresso, 
desta vez em Lisboa, e que será o último Congresso do atual Presidente e que será pois de matriz eleitoral. 

O panorama da nossa revista e os problemas a ela associados não se têm modificado apesar do esforço de 
toda a equipa editorial à qual aqui quero agradecer publicamente. Competências diversas, disponibilidades 
diferentes, mas uma vontade de fazer crescer uma revista que conseguiu ultrapassar a meta dos 10 anos de 
publicação ininterrupta. 

Decidimos, pois, fazer mais um esforço no sentido de conseguir fazer mais e melhor. 
Apresentamos à Direção da Sociedade uma proposta para organizar uma Mesa Redonda durante o nosso 

Congresso Nacional sobre o tema da publicação cientifica, que foi entusiasticamente aceite. 
O tema da Mesa será “A publicação cientifica na vida dos cirurgiões gerais” e o convite fica desde já extensível 

a todos para estarem presentes no dia 9 de Março pelas 16.30. 
A mesa será presidida pelo nosso Editor Emérito, o Dr. José Manuel Schiappa, e contará com 6 participantes: 
O Professor Fernando Nolasco irá falar do papel da investigação e da publicação na dinâmica de um serviço 

hospitalar. A investigação e a publicação ainda não ocupam o lugar que lhes está destinado em muitos dos nossos 
serviços. A experiência de um Diretor de outra especialidade pode trazer-nos pistas importantes para melhorarmos 
a nossa prestação a este nível. 

O Dr. Nuno Borges irá debruçar-se sobre as principais regras e normas de boa publicação naquilo que poderá 
ser uma ajuda efetiva para conseguirmos publicar mais, na nossa revista ou noutras.

A Dr.ª Helena Donato falará sobre a dicotomia investigação/publicação e naquilo que é a sua vastíssima 
experiência no mundo da publicação. 
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Os Drs. Henrique Alexandrino e Jorge Pereira falarão da visão da Sociedade Portuguesa de Cirurgia e do 
Colégio de Cirurgia Geral da Ordem dos Médicos no que se refere à publicação cientifica e ao papel que ela deve 
ter nos currículos e nos concursos de progressão na carreira. 

A terminar teremos a visão do futuro da publicação que nos será dada pelo atual editor-chefe da Ata Médica, 
o Dr. Tiago Villanueva. 

Esperamos com mais esta iniciativa conseguir estimular e ajudar todos aqueles que querem publicar e que 
nem sempre passam do desejo à prática. 

Como quase tudo o que fazemos em Medicina a prática é essencial e o início difícil. A nossa primeira 
apendicectomia foi mais difícil do que a nossa centésima. A publicação precisa de investigação, de reflexão, de 
conhecimento. Mas precisa também de prática. De começar pelos modelos mais fáceis e progredir artigo  
após artigo. 

Contamos contigo no próximo dia 9 de março. 
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