Cascais, 20 de Outubro de 2020
Caro Colega

Agradecemos ter aceite o nosso convite para participar activamente na Reunião de
Electrofisiologia e Pacing 2020 (IPRC / APAPE) que, como tem conhecimento, associa as
tradicionais reuniões de Pacing e Electrofisiologia visto não ter sido possível realizar a primeira
em Maio devido aos problemas relacionados com a pandemia Covid 19. Assim, as direcções da
APAPE e IPRC decidiram transferir essa reunião para Novembro, associando-a à reunião anual
de Electrofisiologia, tradicionalmente realizada nesse mês. Assim a reunião conjunta terá mais
meio-dia de duração, estando agendada para os dias 21 de Novembro (sábado manhã e tarde)
e 22 de Novembro (domingo de manhã). Isto implica a necessidade de alojamento para duas
noites e dadas as dificuldade logísticas impostas pelo confinamento, reduzimos ao mínimo o
número de refeições conjuntas (apenas o almoço de sábado, servido de acordo com as regras
definidas superiormente).
A reunião terá lugar no Hotel Cascade localizado na Rua das Ilhas, Lagos, Algarve, que tem
condições para se poder manter o distanciamento obrigatório, nomeadamente uma sala de
reuniões com uma dimensão apropriada para mais de 50 participantes.
Juntamos em anexo o Programa da reunião, já com o nome dos prelectores e moderadores
que confirmaram participar, mas ainda provisório por faltar completar os painéis previstos.
Não tendo havido condições para se poder realizar a transmissão da reunião on-line, a
organização decidiu que seriam publicados os slides de todas as sessões nos sites da APAPE e
IPRC, caso os prelectores o autorizem.
Confirmamos a sua inscrição na reunião e procedemos à reserva de alojamento para duas
noites; agradecemos aos colegas que contactem o nosso secretariado, sediado no IPRC (TM
964691536 ou iprc@iprc.pt), para combinar os aspectos logísticos, nomeadamente se
pretendem trazer acompanhante. A admissão no Hotel poderá ser realizada a partir das 16
horas de 6ª feira dia 20 de Novembro.
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