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É ocasião para agradecer 
  
Terminado o 2º Congresso Português do Acidente Vascular Cerebral, compete-me como 
Presidente do Congresso agradecer a tantos quantos contribuíram para o seu êxito. Não devo 
hierarquizar os agradecimentos pelo que a ordem seguida obedece a simples critérios de 
metodologia. 
À Comissão Cientifica e em particular ao seu Presidente Prof. José Ferro agradeço a elevada 
qualidade científica do Congresso, razão principal duma presença permanente dos 
Congressistas. 
À Comissão Organizadora pelo modelo imposto e pela opção de Moderadores e Prelectores 
que demonstraram, sem excepção, a acerto de tal escolha. 
A todos estes obrigado pelo desinteressado, quão competente, contributo para o 
enriquecimento cientifico dos Congressistas. 
A estes devo agradecer as muitas palavras de satisfação que me dirigiram por estarem 
presentes em Organização que muito os satisfazia. 
À Industria Farmacêutica e à Sociedade Civil presentes, citadas no Programa do Congresso, é 
devido o agradecimento pelo contributo para a manutenção da actividade da SPAVC, 
promotora do Congresso, e assim marcarem posição no combate à 1ª causa de Mortalidade 
em Portugal. 
A Câmara Municipal de Cascais, na figura do seu Presidente e Colaboradores, merece um 
agradecimento muito cordial. Sem alardes, sem interesse a não ser o de contribuir para o bem 
da População que serve, contribuiu para uma animação da maior qualidade na Sessão Solene 
de abertura e na Sessão dedicada ao Publico, que a Câmara foi capaz de mobilizar e que por 
completo e de um modo muito interessado e pluri-etário, encheu o Centro de Congressos 
durante as duas horas que lhe foram dedicadas. 
A orquestra de Música da Câmara de Cascais/Oeiras ao contribuir para a criação de um 
ambiente da maior qualidade nos momentos importantes do Congresso como a Sessão de 
Abertura e a Sessão de informação dedicada ao Publico, é credora da minha gratidão. 
Perdurarão sem duvida os seus sons como lenitivo para o árduo trabalho que a SPAVC tem 
pela frente. 
Obrigado pelo exemplar profissionalismo das hospedeiras seleccionadas pela Eurocongressos 
que merece igualmente o agradecimento pela colaboração excelente que proporcionou e a 
atenção com que acompanhou toda a difícil organização que é levar a efeito um Congresso 
com esta exigência. 
Não posso deixar de manifestar a minha gratidão à Secretária da Direcção Dra. Marta Carvalho 
e à Secretária da SPAVC D. Paula Barbosa pela eficiência, dedicação e sacrifício postos ao 
Serviço do Congresso, fundamentais para o resultado final: um excelente Congresso. 

  
 


