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Porto, 27 de outubro de 2014 

Caro(a) Cardiopneumologista,  

Ano após ano, cresce a ânsia de se divulgar o que de melhor se produz e investiga na 

Cardiopneumologia. O somatório do quotidiano clínico nas suas múltiplas áreas de intervenção 

com o que de novo se conquista na investigação merece um lugar de destaque naquela que é a 

reunião magna da Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas (APTEC). 

Por conseguinte, é com imenso prazer que APTEC anuncia o “20º Congresso Português de 

Cardiopneumologia”, que irá realizar-se nos dias 20, 21 e 22 de março de 2015, no hotel Axis 

Vermar Conference & Beach Resort, na Póvoa de Varzim.  

“Paradigma em evolução” é o tema central do 20º Congresso Português de Cardiopneumologia. 

Esta área científica tem sido um caso de estudo pelas ciências sociais, pois tornou-se um molde 

e exemplo de excelência na prática clínica. Os Cardiopneumologistas têm abraçado de corpo e 

alma os vários desafios presentes nas suas múltiplas áreas de intervenção. É objetivo da 

Comissão Organizadora abordar temáticas inerentes à especialização adquirida ao longo de 

vários anos, discutir técnicas e resultados dentro das suas competências profissionais, rever o 

caminho adquirido e, dadas as atuais alterações a nível académico, projetar a evolução da 

Cardiopneumologia. Em simultâneo, um dos objetivos centrais é tentar proporcionar um 

ambiente descontraído que promova a discussão aberta entre pares.   

Tomamos a liberdade de remeter, em anexo, o cartaz do evento, para que fique já em memória 

as principais informações do Congresso.  

Partilhamos convosco um sentimento de esperança de que o programa científico, que está a ser 

delineado, será do maior interesse e pertinência.  

Encontramo-nos na Póvoa de Varzim, no dia 20 de março de 2015. Até lá!  

Com os melhores cumprimentos, 

 

(Nuno Daniel Costa 
Presidente da Comissão Organizadora) 


