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SÍNTESE 
Este documento tem como objetivo descrever os 

principais pontos onde e por onde a ANDLinfa esteve, 

participou ou colaborou 
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Introdução 
 

A necessidade de Portugal ter uma Associação de apoio aos doentes de linfedema e que dinamizasse a 

divulgação e o reconhecimento não só do linfedema mas também das doenças que podem afetar o sistema 

linfático há muito que tinha vindo a ser referida, nomeadamente pelo cirurgião vascular J. Pereira Albino.  

Com o envolvimento da doente de linfedema primário, Manuela Lourenço Marques, na dinâmica de 

divulgação das patologias linfáticas através do seu blog L de linfa e porque quatro doentes do Dr J. Pereira 

Albino estavam concentrados, em tratamento, na CICATRIZ a primeira reunião de reflexão aconteceu no 

dia 27 de junho de 2015, graças à cedência de espaço daquela empresa. 

Para este primeiro encontro informal foram convocadas as pessoas que eram conhecidas, tendo estado 

presentes 6 doentes do Dr J. Pereira Albino, a enf Rita Marques, do espaço CICATRIZ. 

 

Neste primeiro encontro todos os presentes não apresentaram dúvidas em três pontos que acharam 

fundamentais para este começo:  

1. a necessidade dos doentes com linfedema e outras patologias que afetassem o sistema linfático se 

associarem;  

2. ser uma associação com corpos sociais constituída apenas por doentes ou representantes de 

doentes menores, mas aberta a todos os que se quisessem associar, podendo haver associados 

individuais ou coletivos;  

3. quem deveria presidir a Direcção desta Associação deveria ser a doente de linfedema primário 

Manuela Lourenço Marques. 

O nome da Associação foi o ponto seguinte destas primeiras decisões. E, depois de terem estado na mesa 

alguns nomes como, por exemplo, APDLinfa|Associação Portuguesa de Doentes Linfáticos, optou-se, por 

sugestão de Rita Marques, por ANDLinfa|Associação Nacional de Doentes Linfáticos já que “ANDLinfa” 

exprimia uma visualização de movimento e dinâmica e isto é o que se pretendia da Associação e do seu 

envolvimento com os doentes e na sociedade. 

Susana Sacramento, Manuela Lourenço Marques, Rosário Correia; 
Rita Marques; Manuela Costa, Beatriz Belchior.  
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O início da ANDLinfa 
 

Questões Práticas e Burocráticas 
 

Foram iniciadas as diligências para o início a constituição dos Corpos Sociais e aceitaram fazer parte: 

 Triénio 2015-2018 

 
 

   Assembleia Geral 
 

• Maria João Fragoso Carapinha | Presidente 

• Susana Sacramento Mendes Santos | 1º Secretário 

• Maria do Rosário Gomes dos Anjos Correia | 2º Secretário 

 
  Conselho Fiscal 

 

• Paula Alexandra Fernandes Mendes | Presidente 

• Carminda Alves Ramos Gonçalves  | Vogal 

• Anabela Maria Oliveira da Silva Simões Gonçalves | Vogal 

 
  Direção 

 

• Manuela Lourenço Marques | Presidente 

• Beatriz Belchior Leitão |  Secretário 

• Ivone Maria Lourenço Soares Zuzarte | Tesoureira 
 

 

Foi decido que a ANDLinfa seria constituída na Associação na Hora e os estatutos tiveram a colaboração 

da Jurista Dulce Pinto, doente de Linfedema Primário que participou na reunião que foi descrita acima – 

omissa na foto do grupo.  

Estiveram presentes para constituição da Associação, 
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Na Conservatória do  Registo , Constituição da ANDLinfa 
Rosário Gomes Correia, Beatriz Belchior, Ivone Zuzarte, Manuela Lourenço Marques 

 

Logotipo, slogan, materiais de divulgação 
 

Imagem (logotipo) 
 

Uma das nossas primeiras preocupações foi a criação da nossa imagem, da imagem da ANDLinfa. Para 

alcançar este objetivo seguimos a sugestão da nossa associada Maria João Carapinha e a empresa ABKA, na 

pessoa de Abdul Karim, que não só criou a imagem como ofereceu à ANDLinfa a sua criação. 

 

Figura 1 - imagem da ANDLinfa  
um trabalho oferecido por Abdul Karim da empresa Abka 

 

 

 

 

http://www.associacaonahora.mj.pt/
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Slogan (escolha) 
 

 “Eu tenho linfa e tu também” foi o slogan escolhido e  é da autoria do nosso pequeno associado de 

Tiago Miguel Ramos Gonçalves e chegou-nos  através da sua mãe, a nossa Associada Carminda Alves 

Ramos Gonçalves 

 

Slogan (imagem) 
 

Uma vez mais seguimos o seguimos a sugestão da nossa associada Maria João Carapinha e a empresa 

ABKA, na pessoa de Abdul Karim, trabalhou a imagem (que foi aplicada quer nas T-shirts, quer nos sacos) 
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Os materiais gráficos 
 

Folheto do linfedema 

 

O folheto do linfedema foi (re)desenhado a partir de um folheto de linfedema 

que tinha sido concebido por Sónia Henriques, aquando da divulgação sobre 

linfedema que aconteceu na Câmara Municipal de Lisboa imediatamente 

antes da criação da ANDLinfa. A divulgação tinha acontecido sob a iniciativa 

de Manuela Lourenço Marque e do seu Blog L de linfa, na instituição onde 

trabalha.. 

O texto do folheto foi da autoria de Manuela Lourenço Marques, com a 

colaboração da  nossa associada Rita Alexandra Gomes Neves Marques (enf 

Rita Marques, da Cicatriz) e teve a supervisão do cirurgião vascular J.Pereira 

Albino da EAV-L!Estudos Artério Veno Linfáticos 

 A foto da capa é de um projecto da Foto de capa: www.lymphoedema.org  

 

A impressão foi feita na DUOCOR, Artes Gráficas, através da nossa Associada Susana do Sacramento 

Mendes Santos  

 

O design, o texto, a impressão foi totalmente oferecida à ANDLinfa 

 

 

Folheto do Nordic Walking 

O folheto do foi concebido através da nossa associada Paula Alexandra 

Fernandes Mendes, que nos levou até à designer Sara Rodrigues. 

O texto do folheto foi da autoria de Fátima Ramalho e Teresa Bento, 

Fisiologista do Desporto e Professoras da ESDRM!Escola Superior de 

Desporto de Rio Maior  

A impressão foi feita na DUOCOR, Artes Gráficas, através da nossa Associada 

Susana do Sacramento Mendes Santos 

O design, o texto, a impressão foi totalmente oferecida à ANDLinfa 

 

 

 

 

 

https://l-de-linfa.blogspot.com/2015/05/linfedema-sensibilizar-no-local-de.html
https://l-de-linfa.blogspot.com/2015/05/linfedema-sensibilizar-no-local-de.html
http://www.lymphoedema.org/
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Divulgação da ANDLinfa 
 

a) Divulgamos a ANDLinfa junto da Escola Superior Tecnologia e Saúde de Lisboa, no Curso de Pós 

Graduação  de Saúde da Mulher, a convite de um dos prof do curso (Fisioteraputa Nuno Duarte). 

Durante a apresentação da ANDLinfa podemos interagir com a plateia que demonstrou o maior 

interesse 

 

b) Apresentámos e divulgamos a ANDLinfa junto dos fisioterapeutas (cerca de 25) que estiveram 

presentes no curso LeDUC, formação  dinamizada pela liga Portuguesa Contra ao Cancro 

 

 
 

c) Estivemos, a convite das Guerreiras, a apresentar a ANDLinfa 

 

 

 

https://www.estesl.ipl.pt/
https://www.facebook.com/guerreiras.portugal/
https://l-de-linfa.blogspot.com/2015/11/desafios-com-esperanca-uma-tarde-de.html
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d)  Fomos divulgados pela Fedaración Española de Associaones de Linfedema (leia a noticia aqui) 

 

 

e) Pela Associação de Linfedema da Galicia (veja aqui  e  aqui) 

 

 

http://www.fedeal.org/2015/10/la-asociacion-portuguesa-de-linfedema.html
http://www.linfedemagalicia.com/2015/10/lymphedema-association-of-portugal.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AsociacionGalegaDeLinfedema+%28Asociacion+Galega+de+Linfedema%29
http://www.linfedemagalicia.com/2015/10/asociacion-portuguesa-de-linfedema.html
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Participar em eventos 
 

70 anos da CUF 

Estivemos na plateia a assistir ao 

evento  formativo que decorreu no 

CCB, no âmbito dos 70 anos da CUF 

e onde se falou de linfedema, na voz 

do Prof Dr Manuela Caneira, 

durante tema Oncologia e Cancro 

de mama. A Conferência que 

decorreu no dia 21 dezembro de 

2015 teve como tema 

oncologia|cancro de mama. 

 

 

 

Congresso de Braga  

A ANDlinfa foi uma das 28 Associações que esteve presente no II Congresso "Os Direitos e os Deveres dos 

Doentes Crónicos", organizado pela TEM-Todos com a Esclorose Multipla. Este Congresso teve lugar 

em Braga e ali foi discutido o enquadramento do Dec-Lei 246/2015 

ANDLinfa na assistência do Congresso de Doenças Crónicas, Braga,  
Manuela Lourenço Marques e Paula Mendes 

https://l-de-linfa.blogspot.com/2015/12/linfedema-do-membro-superior.html
http://www.tem.com.pt/
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Protocolo de Parceria 
 

Com vista à cooperação em atividades de formação, investigação e desenvolvimento na área das ciências 

do desporto, na cooperação em atividades de extensão educativa, cultural e técnica foi assinado em 

novembro 2015 um protocolo de parceria com 

 

 
 

 

Organizar a primeira atividade  
 

A primeira actividade organizada pela ANDLinfa, prendeu-se com o Nordic Walking e aconteceu em 10 

outubro de 2015, este evento teve a parceria da ESDRM|Escola Superior de Desporto de Rio Maior e teve 

uma adesão gratificante. 95% das pessoas presentes tomaram conhecimento com a actividade de Nordic 

Walking, pela primeira vez (aqui) 

 
 

https://l-de-linfa.blogspot.com/2015/10/aconteceu-esta-manha.html
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Associados  

Associados individuais 
 

A ANDLinfa teve no seu primeiro ano 27 associados individuais que se juntaram à causa 

 

 

Associados coletivos 
 

E 3 dois associados coletivos 

 

 


