
Editorial 

Dirigentes e dirigentes, 

Para ti dador que amanhã poderás 

vir a ser Dirigente desta Instituição. 

Ser Dirigente de uma associação   

grupo ou federação de dadores de 

sangue, deve ter um perfil, muito 

diferente de ser dirigente de outra 

instituição qualquer. 

Ser Dirigente na dádiva de sangue 

requer seriedade, espirito de traba-

lho voluntário, educação, falar ver-

dade aos dadores, ter organização 

em tudo que executa, saber ouvir os 

dadores numa palavra ser integro, 

pois com estes predicados estarás 

em condições de ser Dirigente com 

letra grande. 

Sem este perfil, não vale a pena 

sequer pensares em ser um Diri-

gente na dádiva de sangue. 

Se não tiveres estes predicados se-

rás um dirigente com letra peque-

na, um dirigente falhado como al-

guns da praça onde só á esperteza 

saloia, o cinismo, o oportunismo e 

conversa de propagandista de feira. 

Esta espécie de dirigentes espalha a 

desunião entre todos,  tenta cilin-

drar tudo e todos para alcançar os 

seus fins, que não são os da dádiva 

de sangue, dos doentes, nem dos 

dadores. 

É por isso mesmo que a desconfi-

ança , o retraimento dos jovens 

para a dádiva impera na área . 

A sofreguidão do poder e do bem 

bom é um sinal de falhados e na 

dádiva de sangue não devem existir 

falhados e pseudo dirigentes, que 

só mancham a memória dos verda-

deiros Dirigentes que partiram as-

sim como envergonham os que ain-

da por cá militam. JP 

A Gota de Sangue  

Ao longo dos anos….. 
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Ao longo dos anos repete-se sempre a mesma situação. 
Associações e Grupos sem base financeira para ocorrer a despesas durante quási 
meio ano, devido ao atraso na concretização dos subsídios atribuídos pelo IPST. 
É um espaço de tempo terrível para estas instituições que acabam por se verem atra-
palhadas para cumprir com as suas responsabilidades e dar continuidade aos projetos 
em curso. 
Os dirigentes não estão disponíveis para adiantar valor de sua algibeira, pois muitos e  
nós temos esse exemplo cá, disponibilizamos  durante anos valores a fundo perdido, 
portanto nem sequer é viável solicitar a sua 
ajuda, (gato escaldado , de agua fria tem 
medo) pois os subsídios são escassos e che-
gam a más horas. 
Este ano repete-se o mesmo ritual, estamos 
em Maio e hoje dia 02 ainda não se vê ter-
ra á vista. 
Já á instituições como a nossa com paga-
mentos em atraso, se assim continuar será 
muito difícil manter a credibilidade que 
sempre tivemos e é apanágio desta institui-
ção. 
Será que teremos de ir tocar como o cegui-
nho para as carruagens do Metro, para 
fazer face á situação? 
Esperamos que não, essa não é a nossa 
vocação. 
Algo está mal na Lei que rege a atribuição dos pequenos e dos grandes subsídios,  que 
é necessário mudar rapidamente, pelo que contamos com o bom censo da Tutela para 
o fazer. 
Os pequenos subsídios como o nosso e de outras instituições que aguardam e lamen-
tam essa demora são a mola real que fazem mover estas instituições e as ajudam a 
sobreviver nesta onda de solidariedade que é a dádiva de sangue, são estes pequenos 
subsídios que são geridos atá ao ultimo cêntimo e que com atrasos nos deixam em 
condições muito ingratas. 
As instituições que recebem grandes subsídios como as federações na ordem de mi-
lhares de euros, sem nada de palpável fazerem e sem justificação possível  de trabalho 
no terreno a não ser aquilo que toda a gente sabe, folclore, almoços , passeatas e 
afins, a Lei terá que ser revista de maneira a acabar com essa escandaleira que é apa-
nágio neste País de quem não faz nada mais recebe. 
Para esses está tudo bem, tudo numa boa, são benesses grandiosas que lhes atribuem 
a coberto da tradição, pois não se vislumbra por muito que se procure a razão dessas 
federações receberem esses chorudos subsídios. 
É tempo de rever esta lei que favorece dois grupos de nababos que nada contribuem 
para que aumentem as  dádivas de sangue , é tempo da Assembleia da Republica dar 
um basta nesta vergonha onde os que trabalham no terreno são os enteados e os que 
nada fazem são os filhos abastados com um subsidio de milhares de euros. 
É tempo amigos dadores de acabar com estes dogmas. 
É tempo de os subsídios serem atribuídos e transferidos logo no fim do més de Janei-
ro de cada ano para não mais acontecerem situações de constrangimento em que os 
Dirigentes das instituições passam a ter dores de cabeça por falta de base financeira 
para cumprir com as suas responsabilidades sabendo de antemão que tal como nos 
anos anteriores o pequeno subsidio na melhor das hipóteses só entrará na conta da 
sua instituição a partir de meados de Maio ou mais tarde. 
Não sabemos de onde é o atraso, nem apontamos o dedo a quem quer que seja, mas 
sabemos que o Decreto-Lei está mal e deve ser imediatamente corrigido, aproveitando
-se a altura de condicionar o subsidio ás federações em pé de igualdade com as res-
tantes associações e grupos , justificativo do trabalho executado como é solicitado ás 
associações e grupos e controlo total das suas despesas. 
Haja transparência nessas instituições como é exigível a todas as outras 
É pena que todos os dirigentes só protestem contra tudo e contra todos nos corredores 
das assembleias gerais e afins, nós não falamos de frases feitas, sabemos do que fala-
mos com exemplos em que estávamos presentes e verificamos in loco. 
Esta instituição não protesta , mas alerta e tenta abrir os olhos a alguns que andam 
com eles fechados e ainda acreditam no canto da sereia, nós conseguimos ver a tempo 
e recuar para não entrar no esquema.  

 



 

Um exemplo a seguir 
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Calendário de colheitas em Junho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á dias recebemos um telefonema que nos deixou deveras con-

tentes, pois não são todos os dias que surgem chamadas as-

sim:  

Uma Senhora nos solicitava a informação onde poderia ir 

doar pela primeira vez sangue, como sempre fizemos a pre-

gunta da praxe para que a informação a dar fosse a mais 

esclarecida ou seja área de residência, a resposta de imediato 

era que residia em Viana do Castelo. 

Tudo bem até aí, ao preguntarmos a sua idade, pasmamos 

com a resposta 59 anos de idade. 

Bem Amigos dadores, demos a informação necessária e enca-

minhamos a Senhora para os Serviços de Sangue do nosso 

hospital. 

Ainda não temos a informação se doou , mas esperamos que 

sim. 

Quisemos saber mais e pergunta-

mos o porquê de só agora querer 

dar sangue, pois teve  muito tempo 

enquanto mais nova. 

A resposta saiu em flecha, foi emi-

grante em França e portanto a sua 

vida foi de trabalho e longe dos 

centros de colheita. Agora que re-

gressou e constatou que os jovens 

do seu País não estão a correspon-

der aos apelos que tem surgido de várias vias, então resolveu  

com a sua idade dar um exemplo de solidariedade, não só aos 

jovens mas também a todas as pessoas de média idade para 

aderirem a esta nobre causa. 

Para esta instituição é mais um caminho a seguir, sensibili-

zando e mobilizando esta facha etária, onde podemos ganhar 

novos dadores. 

Estamos já a delinear um projeto sénior que deverá ser uma 

realidade no mês de Julho e a ter lugar em Monção em data a 

definir, aproveitando-se a ocasião para cativar a juventude e 

convidar todos a comparecer na colheita do dia 11 de Agosto 

a realizar pela brigada de exterior do nosso hospital 

São exemplos destes que nos incentivam continuar nesta on-

da de solidariedade, são pessoas já com alguma idade mas 

que querem ser uteis á dádiva de sangue. 

Esta sociedade materialista tem que acordar para a dádiva, 

deixar o bem bom do sofá e pelo menos duas vezes por ano ir 

doar um pouco do seu sangue que irá colmatar o sofrimento 

de muitos doentes , e que um dia também poderá ser utilizado 

por essa mesma sociedade que hoje está indiferente. 

Vamos gente, vamos dizer presente a mais este apelo gerado 

de um grande exemplo. 

Todos os dias o hospital precisa de sangue, não é só nas cha-

madas épocas altas, essas que não passam de chavões pois 

épocas altas são todo o ano, os doentes não escolhem deixar o 

seu sofrimento para as chamadas épocas altas, mas sim 

quando infelizmente a doença lhe bate á porta. 

Sigam o exemplo desta Senhora, vão dar sangue.  

 

O calendário de acções de colheita de sangue para o mês de  

Junho elaborado para a brigada do nosso hospital é o seguin-

te: 

Dia 02 no Centro de Saúde de Ponte da Barca 

Dia 09 na Santa Casa da Misericórdia de Monção 

Dia 16 no Hospital de S. José nos Arcos de Valdevez 

Dia 23 Brigada extra no Centro de Saúde de Valença 

 Dia 30 na Associação de Dadores de Paredes de Coura 

 

Banco de Sangue do Hospital 

Segunda á sexta das 08.00 ás   13.00 horas 

Sábados das 08.00 ás 12.30 horas 

Caro amigos dadores como sempre continuamos a lembrar-

vos o gesto de solidariedade de doar sangue como é teu apa-

nágio, portanto se está na tua data de fazer a tua dádiva, não 

deixes para amanhã, vai hoje , mas não vás sozinho leva um 

amigo ou um familiar nem que seja para tomar conhecimento 

da realidade da dádiva, pode ser que desperte nesse amigo ou 

familiar o mesmo sentimento que te levou a ti a doar ao longo 

de anos. 

A ti Amigo que lês este informativo mas que nunca deste uma 

vez que seja sangue, pensa o que seria se um dia por infelici-

dade tivesses que recorrer ou um familiar teu ao hospital ,  

precisarem de transfusões e o sangue faltar na hora. 

Depressa tu amigo ou familiar fazias um alarde dos diabos 

com direito a antena e papel, no entanto tu amigo eras parte 

do problema, pois nunca contribuíste com uma gota que fosse 

para que casos desses não aconteçam. 

Isso no nosso entender chama-se egoísmo, pois estás a contar 

que aqueles que doam regularmente o façam em teu proveito. 

Amigo este gesto de solidariedade é de todos e para todos, e se 

queremos que esse sangue não falte no momento certo então 

só tens um caminho a seguir, junta-te a nós e vem doar o que 

amanhã podes precisar. 

O hospital espera pela tua visita assim como a sua brigada de 

exterior nas sedes de Concelho. Vem doar Amigo. 
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Não esquecemos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duvidas!!!! 

Com certeza que não esquecemos que o Estatuto do Dador 

não está regulamentado , mas sim fraccionado  na medida 

em que em alguns pontos do seguro tem falhas que devem 

ser corrigidas e outros como a dispensa de trabalho para ir 

doar também não funciona. 

Este assunto foi alguma da herança que o anterior Presi-

dente do Conselho Directivo do IPST deixou para o actual 

Presidente. 

Desde a primeira hora alertamos para as anomalias exis-

tentes, mas a teimosia de alguém, e a culpa de alguns diri-

gentes que foram contra a ideia de ser criado um Estatuto 

do Dador, continuam a ensombrar esta realidade tornada 

em Decreto-Lei. 

Na 6ª Convenção Nacional de Dadores de Sangue e Medula 

Óssea, realizada em Viana do Castelo, foi criada uma Co-

missão para o efeito. 

Esta Comissão integra esta instituição, a ADASCA e a DI-

DASAN. que breve deverá finalizar as conclusões  a apre-

sentar aos responsáveis governamentais da Tutela para 

efeitos de resolução. 

Conhecemos os inimigos do 

Estatuto do Dador, são fá-

ceis de identificar pois tudo 

fizeram para que este Esta-

tuto não fosse uma realida-

de. 

São os mesmos que desde sempre deturpam e criticam este 

valioso documento legislativo, mas é normal pois nada mais 

sabem fazer a bem da Dignificação do Dador, defender o 

tacho e as benesses que daí auferem debelando o dador de 

sangue para nível inferior. 

Nós não esquecemos os amigos Dirigentes que subscreve-

ram a petição para apresentar  á  data na Assembleia da 

Republica, os elementos que participaram nas audiências 

com os representantes dos Grupos Parlamentares e na Co-

missão Parlamentar da Saúde, aqueles mesmos Dirigentes e 

Promotores da Dádiva que assistiram no Plenário da As-

sembleia da Republica á aprovação por unanimidade deste 

Estatuto e ao agradecimento aos dadores de Portugal por 

parte de todos os deputados presentes . 

Nós não esquecemos e a paciência vai-se esgotando dia a 

dia que o processo de regulamentação deste Estatuto ainda 

não está terminado, temos esperança que a situação a breve 

prazo se resolva de uma vez por todas. 

Nós esgotaremos todas as alternativas para que esta situa-

ção seja finalizada em consenso, nunca admitiremos a par-

ticipação de qualquer das federações na solução deste pro-

jeto, esses que sempre quisessem travar , não apoiaram e já 

algumas vezes têm feito tentativas de colagem e chamar a si 

em intervenções esporádicas a sua participação neste pro-

cesso. 

Nós não vamos permitir isso e sempre estaremos na luta 

para desmascarar e desmontar o polvo que representam e 

sempre foram o polo de desunião dos dadores de sangue. 

Quando foi formado este Governo, surgiu-nos uma réstia de 

esperança que algo poderia melhorar na dádiva de sangue. 

O Ministério da Saúde foi entregue a pessoas que  pelo seu 

perfil na área da saúde nos davam a certeza que os dadores de 

sangue voltariam a ser valorizados, o que aconteceu. 

O Senhor Ministro da Saúde disse que as taxas moderadoras 

iam ser repostas e assim sucedeu. 

O Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde é da nossa 

total confiança, é uma pessoa que veio da área da dádiva , co-

nhecedor portanto desta temática,  sem sombra de duvidas que 

ambos os Governantes merecem o nosso respeito e total confi-

ança. 

É gente da casa como costumamos dizer por estas bandas . 

Ficou-nos uma pedra no sapato ao ver continuar o mesmo Pre-

sidente do Conselho Directivo do IPST, um homem que nesta 

casa não tinha qualquer credibilidade pelo mal que fez aos 

dadores, difamando na Comunicação Social todos nós dadores 

metendo-nos o ferrete de sindicalistas e terroristas do sangue 

( já um papagaio que por aí anda á solta disse o mesmo numa 

carta aberta, mas isso são contas de outro rosário e a seu tem-

po vai engolir). 

Ficamos aliviados  com a saída de Presidente do IPST do Dr. 

Trindade, e prestamos muita atenção á individualidade que o 

iria substituir, alguns nomes nos passou pela memória e tive-

mos a esperança da volta do Dr. António  Almeida Gonçalves , 

tal não aconteceu. 

Temos presentemente um novo Presidente  no Conselho Direc-

tivo do IPST o Senhor Drº João Paulo Almeida e Sousa. 

Pelas informações que nos iam chegando de pessoas que o 

conhecem, ficamos com a sensação que foi uma boa escolha. 

Até esta data e já vai um tempo nada achamos seja de bom ou 

de mal a sua actuação nas novas funções, parece que no IPST 

corre uma calmaria a que devemos estar atentos, normalmente 

quando á calmaria a seguir vem tempestade como se diz na 

gíria náutica. 

Vamos aguardar para ver e avaliar, mas as nossas duvidas es-

tão sempre em primeiro lugar até serem dissipadas. 

Se não se deixar envolver pelo cancro federativo que tanto mal 

e desunião tem causado aos dadores, poderemos ter um bom 

Presidente. 

Não vamos fazer juízos apressados, vamos dar tempo ao tempo, 

vamos vendo resultados que surjam e então aí sim , dissipare-

mos as nossas duvidas se for caso disso. 

Gato escaldado de agua fria tem medo, portanto não fazemos 

juízos precipitados. 

A dignificação do dador de sangue é prioritária nesta institui-

ção pois são eles que com o seu gesto solidário fazem andar a 

máquina que sustenta a dádiva de sangue. 

Será bom que não matem a galinha dos ovos de ouro, como a 

dupla Macedo/Trindade estava a fazer. 

Esperemos que as duvidas se dissipem, ou não. 
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Hospital de Santa Luzia / Viana do Castelo                         
Serviço de Imuno - Hemoterapia                                                

Segunda a Sexta das 08.00 ás 13.00 horas                                      

Sábados das 08.00 ás 12.30 horas 

Telefone 258 802 452 

 ,Contactos provisórios : Rua das Hortências 43  4935-128 Viana do Castelo     Telefones.  934 883 408  

     Tel./Fax     258 322 655 

Email: passosjose08@gmail.com   -  dadoresviana@gmail.com  ou   plataforma.dadores@gmail.com                                                         

Podem também visitar esta instituição através de @dadoresdeviana   ou    @plataformadadores 

Dissemos e repetimos. 

 

Esta Plataforma solicitou ao IPST  a igualdade no referente ao tratamento geral e financeiro das federa-

ções existentes. 

Até esta data não houve ainda qualquer resposta á nossa solicitação. Parece que o IPST está a navegar 

mal ao não responder á correspondência que se lhes envia, é um mau começo. 

Não sabemos quais os critérios definidos, mas os desta Plataforma são muito claros. 

1-De maneira alguma o programa desta Plataforma se pode confundir com qualquer outro dimanado das ditas federações. 

2-Nunca admitiremos a interferência dessas federações em audiências solicitadas por nós ao IPST. 

3-Esta Plataforma está aberta  a todas as instituições, aos dadores individuais e restante comunidade, desde que aceitem os 

princípios definidos estatutariamente e dispostos a promover a dádiva de sangue e medula óssea assim como promover a 

Dignificação do Dador. 

4-Nesta Plataforma, todos os aderentes têm liberdade de expressão. 

5-Esta Plataforma não substitui de modo algum as chamadas federações, não pactua com as mesmas nem se revê nas suas 

actuações. 

6-Esta Plataforma pretende a união de todos os dadores de sangue e medula óssea, que desde á cerca de vinte e cinco anos 

têm andado de costas voltadas com prejuízo colateral dos dadores de sangue. 

7–O associativismo na dádiva de sangue não é propriedade de grupos, mas sim dos dadores de sangue e medula óssea, base 

sólida de um voluntariado que foi ao longo dos tempos construída por Homens e Mulheres que muito contribuíram para a 

sua  implantação, pelo que esta Plataforma nunca se tornará numa terceira federação, mantendo-se como estatutariamente 

definido independente. 

8-Nesta Plataforma todos os aderentes estão em igualdade para exercerem funções se 

por si acharem que em determinada função podem ser uma mais valia independente da 

sua localização residencial, porque esta instituição irradia-se em todo o País. 

Só assim caros amigos se poderá chegar á meta que todos auguramos A UNIÃO de 

todos independentemente das convicções de cada um que respeitamos, embora por ve-

zes possamos não concordar. 

Sempre nesta Plataforma se procuraram consensos nas questões que surgirem ou fo-

rem apresentadas. 

Sabemos que esta instituição é uma pedra no sapato  de alguns, mas isso só demonstra 

que quando falam desta é porque está a fazer algo de bem. 

É tempo já demasiado de ignorarem os dadores de sangue e medula óssea independen-

tes, é tempo de lhes dar voz, ouvir o que dizem, procurar soluções e as apresentar aos 

responsáveis da dádiva de sangue, não numa posição de subserviente , mas sim numa 

posição de responsável pelas soluções que apresenta. 

Esta Plataforma é suficiente séria e responsável para trilhar os caminhos que traça, sem sofismas, folclore , ou golpes baixos 

a que alguns já se acostumaram e não tem coragem de se retraírem e mostrarem lealdade e respeito pelos dadores de sangue 

e medula óssea, afinal aqueles que por desconhecimento da realidade os levaram a ocupar as funções com que se pavonei-

am . Dissemos e repetimos sempre que necessário. 


