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O XV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Angiolo-
gia e Cirurgia Vascular (SPACV) decorrerá em Albufeira, na
Herdade dos Salgados, nos dias 11-13 de junho. Em relação
a este momento ímpar, pelo facto de ser já o XV Congresso,
importará fazer referência aos factos seguintes:

a. Foram recebidos um total de 111 resumos (52
comunicações orais e 59 posters), constituindo de novo
um marco no historial dos congressos da SPACV e que
reflete a dinâmica científica dos seus associados.

b. Os sócios presentes no Programa Científico possuem as
quotas atualizadas.

c. Todas as sessões científicas irão ser transmitidas em
direto através de streaming, cujo link se encontrará dis-
ponível no site da SPACV.

d. Programa social:i.11 de junho: Jantar do Presidente
--- Convidados: ex-Presidentes, ex-Secretários-gerais,
sócios eméritos, convidados estrangeiros, Diretores de
Serviço com idoneidade formativa em angiologia e
cirurgia vascular, membros dos atuais Corpos Sociais
e convidados da Direção.ii.12 de junho: Jantar do
congresso --- Convidados: todos os participantes no con-
gresso.iii.13 de junho: Cocktail de encerramento e
cerimónia de entrega dos prémios e bolsas --- Convidados:
todos os participantes no congresso.

e. De maneira a clarificar, sumarizar e reunir algumas ques-
tões organizativas importantes, foi de novo formalizado
o regulamento do congresso que se encontra divulgado
no site da SPACV.

A reunião de 2015 do Núcleo de Acessos Vasculares, que
decorreu no Hotel Holiday Inn, em Vila Nova de Gaia, no
passado sábado 14 de março de 2015, assumiu-se novamente
como uma muito salutar partilha de experiências entre cirur-
giões vasculares, entre estes e os colegas nefrologistas e
ainda entre os diferentes centros dos diversos pontos do
país.

Estiveram presentes um total de 150 participantes (com
56 especialistas e 29 médicos internos complementares).
Foram ainda apresentados 16 posters. O êxito verificado ao
longo desta reunião foi inequivocamente o resultado do tra-
balho, dedicação e capacidade organizacional dos colegas
Dr. Victor Martins, Dra. Ana Ventura (nefrologia) e da Dra.
Maria José Barbas, a quem gostaria de deixar os meus mais
sinceros agradecimentos.

No dia 15 de maio de 2015 teve lugar o Curso de Ecogra-
fia Vascular. O curso decorreu no Porto no âmbito da Porto
Vascular Conference 2015 e teve a organização do Núcleo de
Diagnóstico Vascular. Foram facultadas 12 vagas para médi-
cos internos complementares, sócios com as quotas em dia
e futuros sócios, que ficaram totalmente preenchidas. Para
este curso, eminentemente prático, foram novamente con-
vidados David Goss e Colin Deane, pessoas com reconhecido
mérito internacional nessa temática. Fica um sentido agra-
decimento aos colegas Dr. Miguel Maia e Dr. José Carlos
Vidoedo, bem como ao Prof. Dr. Armando Mansilha. Esta ini-
ciativa contou com o apoio logístico da organização da Porto
Vascular Conference 2015.

No dia 22 de abril de 2015 iniciou-se a campanha «Alerta
Doença Venosa». Tem por objetivo sensibilizar novamente
a população em geral em torno da doença venosa crónica.
Trata-se de uma ação que envolveu a divulgação através de
mupis, divulgação nos diversos meios de comunicação social
e ainda a realização de um rastreio tendencialmente nacio-
nal com uma unidade móvel e que contou com a participação
ativa de um número significativo de sócios da SPACV.

Por fim, não poderia deixar de os convidar a estarem
todos presentes em Albufeira no sentido de darem corpo a
este momento único de confraternização científica e social
que este XV Congresso constituirá.
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