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Já escrevi, não sei quantas vezes que 
sou um defensor acérrimo dos direitos que 
a Lei consagra aos dadores e ex-dadores 
de sangue, porém, nunca esquecendo os 
doentes que diariamente necessitam dos 
componentes sanguíneos, para lhes pro-
porcionar melhor qualidade de vida ou até 
recorrendo a transfusões de sangue para 
salvar as vidas daqueles que são vítimas 
de acidentes de viação ou de trabalho, 
com perdas elevadas de sangue.
Fui acusado por diversas vezes de ser 

o «zeloso dos dadores» desprezando os 
doentes. Acusação falsa, só pode sair de 
pessoas que não me conhecem minima-
mente, ou então reflexo do índice de mal-
dade que está a crescer assustadoramente 
na nossa sociedade. Eu próprio, vítima de 
um enfarte miocárdio, que por pouco, me 
ia tirando a vida, fui alvo de transfusão de 
sangue porque a operação a que fui sujeito, 
além de complicada foi demorada.
Este assunto é controverso tendo em 

linha de conta, que cada um tem o seu 
ponto de vista. Provavelmente, defendo 
mais os dadores de sangue, pois é com 
estes que contacto pessoalmente, mui-
tos desde que a ADASCA foi fundada há 
quase 15 anos. Os dadores se, não se sen-
tirem bem-vindos aos locais de colheitas, 
bem acolhidos, respeitados, é natural que 
não regressem mais. Diz-me a experiência 
que isso acontece. Enquanto que, com os 
doentes não mantenho qualquer contacto 
pessoal, queiram ou não, pela sua saúde 
são obrigados a permanecer no hospital. 
Portanto, estamos perante duas situações 
diferentes.
O modo como são atendidos nos lo-

cais de colheitas, transmite a percepção 
que são prescindíveis. Alguns chegam a 
abandonar o local sem fazer a sua dádiva, 
porque o que observam não lhes agrada. 
Eu tomaria a mesma atitude...
Quando uma brigada se desloca para o 

terreno, tem a noção, que muitos dadores 
são prejudicados nos seus locais de traba-
lho, além das despesas inerentes com as 
deslocações? Analisadas as coisas, os da-
dores pagam para doar sangue. Por isso, 
são dignos do nosso respeito e, devem ser 
tratados como tal. Este trato aumenta as 
antimotivações. Mais, também contribuem 
para a manutenção de muitos postos de 
trabalho.
O sangue é necessário todos os dias, 

a todo o momento. Alguém tem dúvidas? 
O sangue não se fabrica artificialmente. 
O sangue corre nas veias do leitor e nas 
minhas também. E depois, qual é o proble-
ma? Todos necessitamos uns dos outros. 
O leitor é saudável? Já procurou saber se 
pode ou não doar sangue? Do que está 
à espera? A necessidade surpreende-nos.
Há gente que não quer dar sangue pelas 

mais diversas razões, uma delas é não que-
rer colaborar com o Estado, essa figura abs-
trata. É uma forma de contestação. Por ve-
zes em diálogo é-nos dito: «não tenho nada 
a ver com isso, o meu seguro paga tudo». 
Se não houver sangue... para que serve 
o seguro e o dinheiro? Acho que se deve 
caminhar para criar o ambiente necessário 
à dádiva. Há aspectos que devem ser me-
lhorados, um deles é a falta de fiscalização 
durante o período da sessão de colheitas.
Falamos da poluição dos mares, dos rios, 

do ar que respiramos. Deveríamos também 
falar duma poluição muito mais radical: um 
espírito individualista, de lucro calculista, 
que nos torna inviável o vivermos juntos, 
nos torna incapazes para a vida em comum. 
Como acto livre que é, a dádiva regular só 
pode resultar de uma informação adequa-
da, baseada na verdade dos factos respei-
tantes ao dador. É isso que procuramos fa-
zer através do Boletim InfoADASCA.
Aqui chegados, ajude os outros... Pode-

rá ser você mesmo a precisar de ajuda, 
quando menos espera! Dádiva a dádiva... 
E a vida recomeça num adulto ou numa 
criança, sem querer ser mais agressivo 
nos adjectivos.
Saiba como, quando e onde pode dar 

sangue em Aveiro. Nunca é demais lem-
brar que: Dar sangue é dar Vida. Todos 
somos dignos de viver e dependemos uns 
dos outros. Quem se isola não vai longe, 
como também não devemos esperar que 
os outros cumpram o nosso dever cívico.

*Director do InfoADASCA

Por Joaquim Carlos *
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕESALGUMAS CONSIDERAÇÕES FOLHAS CAÍDAS

À minha volta tudo é triste, solidão.
Entristece a natureza e também meu coração.
E não chão, ressequidas,
As folhas caídas,
Das árvores, verdes, agora despidas,
Desses esqueletos, esguios, sem vida,
Lançados ao abandono,
Deste triste tempo de outono.
E, esses corpos depenados, sacudidos pelo vento,
Sussurram um lamento,
Por se verem condenados.

Cai a chuva, sibila o vento, cai a neve,
E enquanto a minha pena escreve,
Eu noto a comparação:
- Gela a terra, gela o ar que eu respiro,
E sem lançar um suspiro,
De tédio meu coração.
É o outono da vida,
O cair das folhas da ilusão!
Gela a terra, gela minha alma perdida,
E gela meu pobre coração.

IMAGENS DA VIDA

Esta praia que inda há pouco
viste, bela, adormecida,
não a vês ora açoitada
da tormenta embravecida?
Não a vês? Pois é a imagem,
a triste imagem da vida.

Esta selva que ainda ontem
de verdes folhas vertida
era das aves o encanto
não a vês hoje despida?
Não a vês pois é a imagem,
a triste imagem da vida.

Este dia que entre galas
e risos da luz nascida
raiou; não vês fugindo,
buscando a noite escondida?
Não a vês? Pois é a imagem,
a triste imagem da vida.

Oh! a vida! Não a creias
sempre risonha e florida
donzela, mas não a temas;
tu és do céu protegida,
que os anjos do céu não deixam
a irmã na terra esquecida.

* António Fortes - António 
José Fortes Marques Correia 
(Livro: Barco Vazio, 2ª. edição, 
ano 1966)

* A. X. Rodrigues Cordeiro
(Livro: Os Grandes Escritores 
Portugueses dos Séculos XVII, 
XVIII e XIX, Página nº. 749. An-
tologia de Filiciano Ramos e 
Luís Amaro de Oliveira, Edição 
da Livraria Cruz – Braga 1965)
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António Fortes (António José Fortes Marques Correia) nasceu em 1941, na aldeia de Fagilde, Concelho de Mangualde. Estudou no Porto, no Liceu Nacio-
nal D. Manuel II, Colégio João de Deus e Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Desde cedo publicou artigos e poemas no Jornal Renascimen-
to de Mangualde. Foi Oficial Miliciano na Guiné, durante dois anos e colaborou com o Jornal de Bissau “O Arauto”. Regressado à Metrópole, escreve para 
o Jornal Diário do Norte e publica, em 1966, o livro de Poemas “Barco Vazio” com prefácio do Poeta Pedro Homem de Mello. Em 1968 publica a Revista 
,bilingue em português e inglês, “The Portuguese Exporter”.

António Xavier Rodrigues Cordeiro (Cortes, 28 de dezembro de 1819 — Lisboa, 11 de dezembro de 1896) foi um poeta ultrarromântico, jornalista e político 
português. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi, por várias vezes, deputado às Cortes. Combateu a ditadura 
cabralista, tendo participado da revolta da Maria da Fonte (1846) e da guerra da Patuleia (1846-1847). Colaborou em diversos jornais e revistas, alguns 
dos quais fundou e dirigiu. Em 1844 fundou, com João de Lemos, o jornal de poesias O Trovador, órgão da juventude estudantil conimbricense da década 
de 1840 e um dos principais repositórios do ideário poético da segunda geração romântica.
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de acidentes de viação ou de trabalho, 
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Fui acusado por diversas vezes de ser 

o «zeloso dos dadores» desprezando os 
doentes. Acusação falsa, só pode sair de 
pessoas que não me conhecem minima-
mente, ou então reflexo do índice de mal-
dade que está a crescer assustadoramente 
na nossa sociedade. Eu próprio, vítima de 
um enfarte miocárdio, que por pouco, me 
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além de complicada foi demorada.
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linha de conta, que cada um tem o seu 
ponto de vista. Provavelmente, defendo 
mais os dadores de sangue, pois é com 
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bem acolhidos, respeitados, é natural que 
não regressem mais. Diz-me a experiência 
que isso acontece. Enquanto que, com os 
doentes não mantenho qualquer contacto 
pessoal, queiram ou não, pela sua saúde 
são obrigados a permanecer no hospital. 
Portanto, estamos perante duas situações 
diferentes.
O modo como são atendidos nos lo-
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porque o que observam não lhes agrada. 
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O sangue não se fabrica artificialmente. 
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ma? Todos necessitamos uns dos outros. 
O leitor é saudável? Já procurou saber se 
pode ou não doar sangue? Do que está 
à espera? A necessidade surpreende-nos.
Há gente que não quer dar sangue pelas 

mais diversas razões, uma delas é não que-
rer colaborar com o Estado, essa figura abs-
trata. É uma forma de contestação. Por ve-
zes em diálogo é-nos dito: «não tenho nada 
a ver com isso, o meu seguro paga tudo». 
Se não houver sangue... para que serve 
o seguro e o dinheiro? Acho que se deve 
caminhar para criar o ambiente necessário 
à dádiva. Há aspectos que devem ser me-
lhorados, um deles é a falta de fiscalização 
durante o período da sessão de colheitas.
Falamos da poluição dos mares, dos rios, 

do ar que respiramos. Deveríamos também 
falar duma poluição muito mais radical: um 
espírito individualista, de lucro calculista, 
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nos torna incapazes para a vida em comum. 
Como acto livre que é, a dádiva regular só 
pode resultar de uma informação adequa-
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Aqui chegados, ajude os outros... Pode-
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quando menos espera! Dádiva a dádiva... 
E a vida recomeça num adulto ou numa 
criança, sem querer ser mais agressivo 
nos adjectivos.
Saiba como, quando e onde pode dar 
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Euclides Cavaco 

FOLHAS DE OUTONO

Folha de Outono cadente
Pelo tempo colorida
Vais mudando lentamente
Como muda a nossa vida.

Verde foi teu nascimento
Viçosa na mocidade
E dançaste ao som do vento
Valsas de amor e saudade.

Foste beleza e frescura
Deste sombra, foste vida
Foste das aves ternura
Dando aos seus ninhos guarida.

Hoje num sopro és levada
E vemos qual abandono
Nossa vida retratada
Em cada folha de Outono!...

Euclides Cavaco 

PREITO DE GRATIDÃO

Nestes versos que hoje faço
Em gesto de gratidão
Quero deixar um abraço
A todos sem excepção.

Venho assim agradecer
A mui honrosa homenagem
Que a ADASCA quis promover
Na sua última tiragem.

Ao distinto director
P`la homenagem notória
E obrigado a cada autor
P`la sua dedicatória.

Aos que também promoveram
A viagem p`la poesia
E minha poesia leram
Nas leves ondas da Ria.

Quão distinguido me sinto
Com emoção desmedida
Por este gesto distinto
Que dá mais sentido à vida.

A todos quero deixar
Meu preito de gratidão
E para sempre guardar
Aveiro no coração.

Desejo aqui expressar o meu pro-
fundo e sincero agradecimento pela 
homenagem que me foi prestada, na 
última edição do Boletim infoADAS-
CA, gentilmente promovida pelo seu 
digníssimo director Joaquim Carlos, a 
quem manifesto o meu preito de gra-
tidão. O agradecimento é extensivo 
ao meu amigo Manuel Janicas, pela 
qualidade dos poemas de preclaros 
autores, cuja selecção publicada em 
Suplemento Especial do referido Bo-
letim foi coordenada por este meu 
conterrâneo.
Fico particularmente honrado pe-

las originais dedicatórias dos poe-
tas amigos: Manuel Jorge, Cristina 
Durães, Óscar Monteiro, José Luís 
Mendes Callais, Nelson Fontes Car-
valho, José Verdasca, Luiz Poeta, José 
Castro, Fernando dos Santos, Arlindo 
Bastos Tinoco e Adriano Augusto da 
Costa Filho, de quem foram publica-

dos poemas no Suplemento acima 
mencionado.
Paralelamente, desejo fazer uma 

referência de reconhecimento aos 
meus peculiares amigos que parti-
ciparam na VIAGEM POÉTICA, pelas 
ondas da poesia de Euclides Cavaco, 
a bordo do barco moliceiro PINO 
deslizando pelas águas da Ria de 
Aveiro, numa cortesia do empresá-
rio Joaquim Varela e da sua empresa 
turística AVEIRO MOMENTS - INCRÍ-
VEL ODISSEIA, da qual foi produzi-
do e publicado um vídeo elaborado 
pelo nosso amigo Afonso Brandão. 
Registo o meu sincero obrigado ao 
coordenador e aos leitores dos poe-
mas a bordo da esbelta embarcação 
tradicional, que me honraram com 
este inesquecível evento, nomeada-
mente: Albano Castelhano, Emanuel 
Naia Sardo, Joana Baptista, Manuel 
Janicas e Vitorino Rocha.

Reitero nestes modestos versos o 
meu PREITO DE GRATIDÃO a todos 
quantos, directa ou indirectamente, 
participaram nesta amistosa home-
nagem que muito me honra e dignifi-
ca a minha poesia.

Euclides Cavaco

A informação, sempre elucidativa 
e íntegra, deve obedecer a normas 
deontológicas exigentes que con-
dicionem o respeito pela verdade, 
liberdade e dignidade das pessoas 
e do assunto.
O conteúdo da informação deve 

estar ordenado aos objectivos (edu-
car com vista à dádiva de sangue 
regular e à transmissão da informa-
ção) respeitando a deontologia que 
a orienta. A informação deve conter 
os seguintes elementos:
1 – Necessidade da dádiva de 

sangue, única forma que permite o 
exercício do direito a ser tratado.
2 – Fundamentação médica da 

inoquidade da dádiva de sangue.
3 – Tranquilização do dador, 

apoiada na fisiologia e na garantia 
de que um exame médico adequa-
do procede todas as dádivas de 
sangue.
4 – A segurança de todos e de 

cada um não se baseia em direitos 
especiais que a dádiva promova, 
mas apenas na permanente dis-
ponibilidade de sangue para trata-
mento, o que só se atingirá com a 
participação de todos. O interesse 
pela dádiva é susceptível de reflec-
tir a maturidade social da comuni-
dade.
5 - Nenhum sector da popula-

ção, nem nenhum indivíduo, deve 
ser esquecido pela informação; se 
nem todos podem dar sangue, to-
dos podem e devem ser receptivos 
a transmitir essa informação, essa a 
missão do Boletim InfoADASCA.
6 – O dador deve ser informado 

das fases gerais do processamento 
do sangue e das condições em que 
é ministrado aos doentes e de que 
os encargos por eles suportados 
respeitam ao processamento e não 
ao sangue - «agente terapêutico de 
origem humana, não transacioná-
vel». Deve também ser esclarecido 
quanto à necessidade de reservas 

vultuosas para a urgência e para o 
fraccionamento.
7 – Os aspectos emocionais que a 

informação possa conter nunca se-
rão predominantes nem essenciais.
8 - A informação visa educar para 

a dádiva de sangue regular e es-
clarecida, apoiada na segurança 
do dador e no direito dos doentes 
a serem tratados e ainda à trans-
missão da informação aos outros; 
em resumo a informação aspira a 
construir uma estrutura social que 
satisfaça as exigências da hemote-
rapia.
É fundamental a coordenação a 

todos os níveis responsáveis pela 
hemoterapia aos quais incumbe 
elucidar os órgãos de informação.
A hemoterapia, disciplina do nos-

so tempo, assenta na dádiva de 
sangue, circunstância que, como 
poucas, mostra até que ponto o Ho-
mem, singular e colectivo, precisa 
de si mesmo. Mas não basta saber 
que é assim, não basta conhecer a 
necessidade para a satisfazer; há 
que descobrir um estímulo, uma 
tensão adequada para vencer na-

turais resistências. Porém, quando 
se procura atrair para a dádiva, 
correm-se riscos, sobretudo se não 
existir a coordenação que, pondera-
da à luz da experiência, evita desa-
certos e repercussões indesejáveis 
mas nem sempre possíveis, nesta 
matéria, como todos sabemos.
Quanto vale o corpo humano? 

Sempre que se mercantiliza o Ho-
mem, ainda que em mera hipóte-
se, corre-se o risco de prestar um 
mau serviço. Muito para além da 
cotação do corpo humano, aliás, 
impossível, vamo-nos dando conta, 
ao viver os problemas da hemote-
rapia, da importância que reveste, 
na sociedade em que vivemos, a 
disponibilidade de sangue para tra-
tamento.
Ao reflectir e reconhecer como 

neste campo estamos dependentes 
da decisão de cada um, que tanto 
pode ser o Sim como Não.
Seja qual for o esquema de vida 

que adoptemos, todos o sabem, ou 
ele é coerente com o que se pensa 
e com aquilo em que se acredita ou 
arrisca-se a ser lamentável.
Os indivíduos para terem o san-

gue de que necessitam têm de o 
doar, desde que sejam saudáveis 
logicamente.

NB: Os interessados em aderir à 
dádiva de sangue podem dirigir-se 
ao posto Fixo da ADASCA, localiza-
do no Mercado Municipal de San-
tiago, 1º. Piso, Rua de Ovar, Bairro 
social de Santiago, todas as quartas 
e sextas-feiras entre as 15 horas e 
as 19:30 horas. Podem ainda con-
sultar o site www.adasca.pt.
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