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A Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia
Vascular (SPACV) foi fundada em 2000 e celebra nesta
ocasião 20 anos de existência, plena de realizações e
conquistas a nível nacional e internacional.
Tendo sempre presente o respeito pela história e
pela tradição, pelas pessoas e pelas conquistas realizadas, é necessariamente imperativo uma contínua
adaptação aos novos tempos que se sucedem e aos
desafios que se colocam. Foi com este espírito que
aceitei liderar a Direção eleita para o mandato que
se iniciou em 2018.
Entre as diversas atividades levadas a cabo neste
período permitam-me que destaque:
• o projeto do Espaço-Museu SPACV com exposição
prevista a decorrer por ocasião das comemorações
do vigésimo aniversário da Sociedade;
• a publicação e distribuição aos sócios do livro
SPACV 20 anos;
• o Registo Nacional de Procedimentos Vasculares
e a parceria formal com a Escola Nacional de
Saúde Pública;
• a criação da Sociedade Portuguesa de Flebologia e
a organização conjunta com a SEACV do Simpósio
Ibérico de Flebologia;
• elaboração de trípticos informativos a distribuir a
nível dos cuidados de saúde primários;
• tradução e publicação de Guidelines da ESVS;
• as múltiplas atividades levadas a cabo pelos
Núcleos e Comissões;
• e naturalmente o Congresso Anual da SPACV como
expoente máximo da participação científica e
oportunidade de troca de opiniões entre os Angiologistas e Cirurgiões Vasculares Portugueses.
Quero testemunhar a minha gratidão e apreço
pelo esforço e empenho de todos os elementos da
Direção, Assembleia Geral, Conselho, Fiscal, Revista,
Núcleos, Comissões e Representantes, ao longo deste
mandato. Permitam-me que destaque a figura do Prof.
Frederico Bastos Gonçalves, nosso Secretário Geral,
pela sua dedicação total a este projeto e pela qualidade do seu trabalho, fruto das suas reconhecidas e
inegáveis capacidades pessoais e intelectuais.
Quero também expressar o meu reconhecimento
ao profissionalismo do nosso secretariado da Byms,
na pessoa da Cristina Freitas. A postura e marca de
qualidade do trabalho realizado é por todos reconhecido e apreciado e muito contribuiu para o sucesso
da nossa ação.
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Cumprimento e agradeço à indústria o espírito de
parceria e compromisso para com as atividades e
realizações da SPACV.
O futuro da nossa Sociedade está mais que garantido atendendo à enorme valia qualitativa dos novos
Orgãos Dirigentes a eleger na próxima Assembleia
Geral, sob a liderança do Prof. Luís Mendes Pedro, a
quem desejo todo o sucesso para reforçar a importância da SPACV no panorama nacional e internacional.
A título pessoal o meu agradecimento a todos os
sócios por me terem concedido a honra e o privilégio de servir a nossa Sociedade, para a qual
estarei sempre disponível, com convicção e sem
ambiguidades.
Muito obrigado!

Armando Mansilha
Presidente SPACV

70

