
HOMENAGEM AO PROF. LUIS BARRAQUER-FERRÉ 

ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA continua a publicar, neste número, 

trabalhos enviados como homenagem ao Prof. Luis Barraquer-Ferré. Tão 

grande foi o número de neurologistas que se propuseram a cooperar nesta 

homenagem que a revista não podia, sem romper o equilíbrio de sua pa-

ginação habitual, publicá-los todos juntos. Assim, a redação deliberou 

reparti-los em dois números sucessivos, correspondentes, respectivamente, 

a junho e a setembro de 1952. 

No número de junho foram publicados, além de um bosquêjo bio

gráfico do Prof. Luis Barraquer-Ferré, de autoria do Dr. Rafael Ruiz-Lara, 

as contribuições de Robert Wartenberg (California, U.S.A.) , de Robert 

Bing (Bale, Suíça), de J. Sigwald e J. Demagnez (Paris, França), de 

Alejandro H. Schroeder e A. Schroeder Otero (Montevidéu, Uruguai), de 

Ludo Van Bogaert, Joseph Radermecker e Jos Macken (Anvers, Bélgica), 

de R. Thurel (Paris, França), de Bernard J. Alpers (Philadelphia, U.S .A. ) , 

de Monrad-Krohn (Oslo, Noruega), de 0. Freitas Julião (São Paulo, Bra

s i l ) , de L. Barraquer-Bordas e J. M. Segarra Obiol (Barcelona, Espanha), 

por ordem de chegada às mãos do editor. 

No número de setembro, ora apresentado, figuram, também na ordem 

da chegada à redação, as contribuições de R. Garcin, I. Bertrand e J. 

Gruner (Paris, França), de Macdonald Critchley (London, Inglaterra), de 

Lucien Rouquès (Paris, França), de A. Bachs Fornes e A. Earl Walker 

(Baltimore, U.S.A.) , de Robert Messimy (Paris, França), de Knud Krabbe 

(Copenhague, Dinamarca), de Diogo Furtado, 0. Carvalho e Moradas 

Ferreira (Lisboa, Portugal), de Foster Kennedy e A. S. Effron (New York, 

U.S.A.) , de H. Roger e C. Raybaud (Marseille, França), de J. Armbrust-

Figueiredo (Washington, U.S.A.) , de Paulino W. Longo, P. Pinto Pupo, 

O. Lemmi, O. Pazzanese e A. Mattos Pimenta (São Paulo, Brasil), de 

Knud Winter (Copenhague, Dinamarca), de B. Rodriguez-Arias e C. La-

mote de Grignon (Barcelona, Espanha), de H. Verbiest (Utrecht, Holanda) 

e de D. Denny-Brown (Boston, U.S .A.) . 



O fato de tão notáveis especialistas terem colaborado nestes dois nú

meros é motivo de júbilo para a redação de ARQUIVOS ÜE NEURO-PSIQUIATRIA, 

que não mediu esforços no sentido de corresponder a tão subida honra. 

Nossos agradecimentos estendem-se ao Prof. Robert Wartenberg que con

fiou a ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA a tarefa de reunir os esforços dos 

que homenagearam o Prof. Barraquer-Ferré. 

Procurando corresponder a todos os colaboradores e mostrar-lhes o 

quanto se sentiu honrada com a incumbência, a redação de ARQUIVOS DE 

NEURO-PSIQUIATRIA reunirá, logo depois da publicação deste exemplar, os 

números de junho e setembro em um único volume, com tiragem reduzida 

para distribuí-lo entre os colaboradores. Esse volume representará o livro 

jubilar do Prof. Barraquer-Ferré, ao qual ficam consignadas, mais uma 

vez, as homenagens das Escolas Neurológicas de São Paulo. 
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