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A confirmação aí está 

 

Na introdução do Programa do 5º Congresso Português do AVC da responsabilidade dos 
Presidentes do Congresso e da Comissão Cientifica, terminávamos afirmando: 

“ Colaborando, como esperamos, estamos certos que vamos ter Um Grande Congresso” 

A colaboração a que então nos referíamos era a de uma participação activa dos Congressistas 
e particularmente de todo aquele que se dedica à importante Causa do AVC. 

Como podemos agora sustentar tal confirmação? 

Em primeiro lugar pela opinião generalizada dos presentes no Congresso traduzida nas 
Felicitações pela Qualidade do que estavam a assistir e pelos pormenores da Organização. 

Em segundo lugar pela elevada presença de Congressistas, com registo confirmado, situando-
se em 712. 

A colaboração interessada da Industria Farmacêutica presente em elevado número, apesar das 
dificuldades conhecidas, tradutora do interesse deste Congresso e pela contribuição que vem 
dando através da sua investigação na prevenção e tratamento do AVC. De referir que a 
informação prestada pelos Delegados presentes traduz um conhecimento digno de registo e 
demonstrando filiação em base cientifica bem patente e fundamental para bem informarem. 

A colaboração da Sociedade Civil presente merece referência pelo que traduz do 
reconhecimento na visibilidade da sua contribuição para o eco que se pretende obter junto da 
População Geral. 

A colaboração da Medicina Geral e Familiar no programa Cientifico do Congresso quer sob a 
forma de mesa redonda quer da apresentação de casos clínicos com interactividade, merece 
aplauso pela demonstração feita da sua real valia no combate ao AVC. 

A Intervenção de Prestigiadas Personalidades Nacionais e Estrangeiras da área da doença 
vascular cerebral quer em presença física, quer por vídeo-conferência, como programada, quer 
por áudio-conferência, montada com enorme eficácia, devido ao impedimento por condições 
climáticas muito adversas do Prof. Philip Gorelick impedindo-o de viajar para Portugal, não 
devendo salientar individualmente dado e elevado Teor Cientifico Geral. 

Refiro ainda o elevado número de trabalhos apresentados quer sob a forma de Comunicação 
Oral quer de Cartaz, sujeitos a criteriosa avaliação do Júri, previamente constituído, dada a 
exigência dos Prémios a atribuir. 

Finalmente merece referência a Sessão de Informação à População que, como vem sendo 
hábito, finaliza as actividades do Congresso, com elevada presença – cerca de quatro 
centenas de presentes – que formularam no tempo disponível numerosas questões de índole 
geral e individual a traduzirem um desejo manifesto de colaboração no combate ao AVC. 

Concluindo direi: 



Valeu a pena todo o empenhamento posto na Organização do Congresso pois tivemos 
realmente Um Grande Congresso 

 


