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 Lisboa, 14 de Abril de 2018 
 
Cara(o) Colega, 
 
A Sociedade Portuguesa de Hipertensão organiza a 15ª edição da sua 
“HYPERTENSION SUMMER SCHOOL” no Your Hotel & Spa 
Alcobaça, de 4 a 7 de Outubro de 2018. 
 
O Curso destina-se a médicos jovens, com interesse especial na clínica e na 
investigação da hipertensão arterial. As inscrições estão limitadas a um total 
de 25 participantes e a língua oficial do curso é o Inglês. Neste curso serão 
abordados diferentes temas na área da hipertensão arterial e da doença 
cardiovascular: genética, fisiologia, epidemiologia, medicina translacional, 
sal e doença cardiovascular, gestão da hipertensão, aspectos cognitivos, 
leitura crítica da evidência, adesão ao tratamento. 
 
Ao melhor participante neste Curso, escolhido após avaliação efectuada no 
final do mesmo, será concedida uma Bolsa de Estudo com a duração de 
três meses, para participar num projecto de investigação num Serviço de 
renome internacional na área da HTA, em Paris. 
 
As candidaturas deverão ser formuladas até 30 de Junho, através do envio 
de carta, dirigida à Comissão Organizadora, para o e-mail: 
summerschool2018.sphta@gmail.com  
 
A Comissão Organizadora enviar-lhe-á, então, um formulário cujo 
preenchimento é indispensável para que a candidatura seja aceite assim 
como toda a informação para concretizar a mesma. Esta documentação 
deverá ser enviada para o e-mail citado até 30 de Junho de 2018. A 
organização comunicará até 3 de Julho, a todos os candidatos, a aceitação 
ou não da candidatura. 
 
O candidato tem de ser fluente em Inglês e estar disponível para aceitar a 
Bolsa de Estudo no estrangeiro, caso venha a ser o laureado. 
 
A inscrição no Curso é gratuita. Todas as despesas do Curso e a Bolsa de 
Estudo são suportadas pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
_________________________________ 
 

Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues 
Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
 
 
__________________________________ 
 

Prof. Agostinho Monteiro 
Comissão Organizadora   


