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Este livro foi editado para comemorar e lembrar os 70
anos da SPMI, mas também para dar a conhecer às gerações mais jovens dos nossos Internistas o que foi o longo
e difícil caminho que se realizou até chegar ao momento
actual, em que a nossa Sociedade apresenta um enorme
prestígio, vitalidade científica e formadora por todos reconhecidos.
Apreciei francamente o livro, já que o mesmo me levou
aos anos do início da actividade de aluno e de médico. Contudo esta apreciação diz-me que gostaria de ter visto nele
ainda mais engrandecida e reconhecida a vida de um enorme sacrificio, abnegação, profissionalismo, dos profissionais
de saúde em geral e dos internistas em particular, e todos o
têm demonstrado nestes mais de dois anos de pandemia.
Contudo, os meus quase 75 anos de vida e 45 de trabalho contínuo num Serviço de Medicina-Interna, até à
minha aposentação, obrigam-me a recordar alguns factos, e
nomes com quem convivi e trabalhei e que contribuiram de
forma inegável para a construção e realização da Sociedade
Portuguesa de Medicina Interna, e que por isso gostaria de
ter visto citados no livro dos 70 anos da SPMI.
Refiro-me em primeiro lugar à criação do Colégio de Medicina-Interna da Ordem dos Médicos (1993). Na Comissão
instaladora da mesma estiveram: Faustino Ferreira, Barros
Veloso, João Sá, Ávila e Costa, Antunes de Azevedo e Mario
Espiga Macedo. Considero que o trabalho realizado por este
grupo de colegas foi de extrema valia no sentido do germinar
de regras, conceitos e orientações, que foram e são da máxima importância e utilidade para as gerações que se seguiram na Direcção do Colégio e no desenvolvimento da SPMI.
Também em 1993 foi criado o Júri Nacional de Admissão por
Consenso no Colégio de Medicina-Interna da Ordem dos
Médicos, de que faziam parte entre outros Antunes de Azevedo, Barros Veloso, Ávila e Costa, Mário Espiga Macedo,

etc. .Este Júri permitiu que com a criação dos Serviços de
Medicina, resolver e legalizar a situação de numerosos médicos de Medicina Geral (e de uma geração mais antiga), mas
que eram verdadeiros internistas, e os responsáveis pela
assistência nos serviços de Medicina dos nossos hospitais,
mas que não tinham a especialidade de Medicina-Interna,
por ela não existir no seu tempo de licenciatura. Estes dois
factos acabados de citar foram fundamentais, como todos
compreendem para a génese da Medicina-Interna.
Também não poderei deixar de relembrar o nome de
colegas que foram figuras basilares no desenvolvimento da
Medicina Clínica e verdadeiros Internistas e que contribuiram de forma muito vincada para a geração que lhes seguiu,
isto apesar de alguns terem alguma preferência para uma
qualquer subespecialidade da Medicina, mas cujo nome não
aparece citado no livro. Não posso deixar de citar as personalidades do Professor Frederico Madeira e Nogueira da
Costa e porque não do Professor Pinto Correia (apesar de
não ser um internista puro, deu a esta especialidade uma
desenvoltura assinalável), a eles se deve uma geração de
notáveis internistas. Nos Hospitais Civis de Lisboa também
houve figuras muito importantes, mas que o meu menor conhecimento, não me permite recordar. Já e em relação ao
Norte, concerteza que não se podem esquecer os Professores, Ferraz Junior, Emidio Ribeiro, Pereira Viana, o Dr Óscar
Candeias, Antunes de Azevedo e o Dr. Soares de Sousa.
Todos eles ensinaram e praticaram a Medicina Clínica de
forma sublime, deram o exemplo e fizeram a escola que
ainda predura nos tempos actuais.
Uma palavra final para o Dr. João Araujo Correia e Maria
Elisa Domingues, de elogio e agradecimento pela obra realizada, e as minhas desculpas por esta intromissão. 
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