Mensagem
da Presidente da Direcção
Caros sócios e amigos
A APNF conta já com quase 8 anos de existência. Este tempo, parecendo muito, é pouco na vida de
uma instituição. No entanto, foi já o suficiente para a APNF se lançar numa arrojada tarefa de organizar
pela primeira vez em Portugal uma reunião internacional sobre as neurofibromatoses (NF).
Com efeito, desde 2001 que a APNF é membro da NF Europe e, nessa qualidade, tem sempre
participado nos encontros internacionais que se realizam de 2 em 2 anos num dos países europeus.
Nestes encontros internacionais participam especialistas em NF, dos vários países da Europa e dos
EUA.
Desde que a APNF iniciou a sua participação nos meetings europeus, ficou muito claro que a realização
de uma reunião internacional desta dimensão em Portugal seria muito importante para a divulgação de
uma doença que afecta 1/3000 habitantes no nosso país e está no total desconhecimento dos
portugueses.
Com a certeza de que a importância de tal realização seria tão grande como as exigências que a mesma
implicaria, em Julho de 2005, em Götenburg, foi apresentada a nossa candidatura para realizar o 12th
European NF Meeting, agendado para 2007. A candidatura foi muito bem recebida e foi aprovada por
unanimidade.
A partir de então, a APNF juntou aos seus objectivos mais um: organizar o 12th European NF Meeting.
Com todas as dificuldades inerentes a uma realização de tão grande dimensão e a uma associação que, à
semelhança de tantas outras, se debate diariamente pela sua subsistência, este objectivo está prestes a
concretizar-se. Entre 26 e 29 do corrente mês de Abril, Lisboa vai ser, pela primeira vez em Portugal, a
anfitriã do 12th European NF Meeting, com o patrocínio científico da Faculdade de Medicina de Lisboa.
A realização deste evento, só foi possível com o empenho dos membros dos corpos sociais da APNF, da
comissão organizadora e diversas instituições públicas e privadas que responderam positivamente ao
pedido de apoio, aos quais tenho de endereçar um “muito obrigada”.
Sabendo que este momento é o início de uma nova etapa na vida da APNF, pois vai certamente retirá-la
do desconhecimento em que se encontra, espero que os sócios e todos aqueles que, por qualquer razão,
têm contacto com esta doença genética, aproveitem esta oportunidade e partilhem connosco as suas
experiências marcando presença no 12th European NF Meeting
Juntem-se a nós e divulguem a APNF e as Neurofibromatoses.
A Presidente da Direcção
Lúcia Lemos

