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Neste primeiro editorial de 2021, publicamos a mensagem da nossa Editora-Chefe, Dra Gabriela Marques Pinto, que durante 22 anos conduziu
de forma exemplar a nossa revista.

Caros Colegas,
Começo por Vos desejar Boas Festas e um Melhor 2021, no
final deste ano difícil e atípico, em que todos tivemos de nos reinventar para continuar a trabalhar em segurança, mas mantendo a
qualidade e produtividade a todos os níveis, pessoal, profissional
e científico.
Esperamos que o novo ano nos traga o fim deste panorama
pandémico e o retorno a uma vida dita “normal”, desejando que
tenha sido possível retirar alguma mais-valia de todas as mudanças de comportamentos e procedimentos a que fomos obrigados,
sem aviso, em curto espaço de tempo e em adaptação constante
ao longo dos últimos meses.
Em relação à nossa Revista da SPDV tivemos também de nos
adaptar para manter a sua edição periódica sem interrupções,
com todos os intervenientes no processo gráfico em teletrabalho,
passámos a trabalhar exclusivamente “on-line”, maximizando a
utilização da plataforma digital, na avaliação e correcção de artigos, na revisão de provas, etc. Desta necessidade inesperada resultou o incremento da nossa experiência e conhecimentos digitais
em todo o processo, que nos garante a continuidade da edição
futura da Revista, mesmo em condições adversas como as actuais.
“Ano Novo, Vida Nova”, assim desejamos todos!!! Em relação à Revista da SPDV, também vamos iniciar uma nova era, com
novo Editor Chefe e renovado Corpo Editorial, que tenho a certeza
vai dar continuidade, implementar e levar finalmente à indexação
esta nossa Revista, mais do que merecida dada a sua história tão

longa, edição ininterrupta e nível de qualidade, gráfica e científica, que já se conseguiu atingir e, tenho a certeza, se vai continuar
a melhorar.
Da minha parte fica um sincero e profundo agradecimento a
todos que, ao longo dos últimos 22 anos, comigo colaboraram na
edição da nossa Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia
e Venereologia, Autores, Revisores, Editora Ajunta e Editores Associados, Consultora Técnica e a todos os elementos do Conselho
Editorial; enfim a todos os colegas que sempre me manifestaram
a sua confiança e apoio nas minhas tarefas de edição da Revista.
Um agradecimento particular aos colegas das anteriores, actual e nova Direção da SPDV, que sempre confiaram (muitas vezes
mais do que eu própria…) na minha capacidade para este cargo,
em particular aos Drs. Menezes Brandão e Cirne de Castro - que
em 1998 arriscaram em me escolher para este desafio – e ao Dr.
António Massa que repetidamente apostou em mim para editar a
Revista e que continua a manifestar-me todo o seu apoio e confiança para dar continuidade a estas funções.
Todos os cargos e projectos devem ter um final de percurso, a
dinâmica e a mudança para melhor (em que acredito sinceramente) é sempre desejável; a minha disponibilidade para colaborar
sempre com a SPDV e a sua Revista, é de todos conhecida.
Ficam os meus votos para todos os colegas de um futuro auspicioso, com saúde, sucesso e satisfação pessoal e profissional.

Gabriela Marques Pinto
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