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O êxito esperado 

 

 O balanço esperado do 3º Congresso Português do AVC traduz-se por uma palavra “êxito”. Tal 
é o termo utilizado pela generalidade dos observadores que por diversas formas, manifestaram 
a sua opinião. 
 Acrescento o adjectivo esperado tal o sentimento que se instalou desde a concepção do seu 
Programa Cientifico, passando pela Categoria Cientifica dos Convidados a intervir, 
materializado pelo elevado número de trabalhos apresentados quer sob a forma de 
apresentação oral quer de cartaz e pelo elevado numero de Congressistas (810).  
O modelo do Congresso permitindo “que todos aproveitem com tudo” e os Cursos em número 
de cinco, todos com elevada frequência proporcionaram um aproveitamento do mais elevado 
grau do que se pretende transmitir quanto aos aspectos considerados fundamentais, claro que 
sujeitos a critérios opcionais tal a vastidão de temas que a doença vascular cerebral abrange. 
Com a certeza de que o Congresso Anual que a SPAVC realiza é uma das peças fundamentais 
para o fortalecimento da melhoria do conhecimento da abordagem e do tratamento do Acidente 
Vascular Cerebral quer para os Profissionais da Saúde em Geral e em particular para os que à 
Doença Vascular Cerebral dedicam particular atenção, e ainda para a População Geral e 
animados com o crescente impacto que constitui a sua realização, estamos já de partida para o 
4º Congresso em data e local que podem ser encontrados neste site. 
Não é este o local para os agradecimentos devidos a todos os que estiveram na base do êxito 
deste Congresso – sê-lo-ão feitos de modo adequado, mas é ocasião para felicitar todos os 
que optaram pela qualidade de Congressistas pois a eles é particularmente dedicado todo o 
esforço que constitui a realização deste Congresso Cientifico. Tomaram a opção certa. 
Contamos convosco para o próximo pois é já amanhã. 

  

 


