
O apelo aos dadores não regu-
lares, para que “aproveitem esta 
época de verão para fazer as suas 
dádivas, permitirá que os doentes 
tenham o verão com a sua doen-
ça, mas sem correr mais riscos, 
e o ISPT esteja tranquilo”, assim 
como os hospitais.

Quem pode doar sangue

Podem doar sangue todas as 
pessoas com bom estado de saú-
de, com hábitos de vida saudáveis, 
peso igual ou superior a 50 kg e 
idade compreendida entre os 18 e 
os 65 anos. Para uma primeira dá-
diva, o limite de idade é 60 anos.
A dádiva de sangue é benévola 

e não remunerada.  A doação de 
sangue pode ser feita de quatro em 
quatro meses pelas mulheres e de 
três em três meses pelos homens.

Cuidados a ter na dádiva de 
sangue

Antes:
Deverá hidratar-se com líquidos 

como água ou chá no dia anterior 
e no próprio dia;
Deverá evitar grandes períodos 

de exposição solar;
Deverá tomar o pequeno almoço 

se der sangue no período da manhã;
Se der sangue após o almo-

ço deverá aguardar 3 horas para 
completar a digestão.
Após:
Deverá continuar a hidratação;
Deverá evitar grande períodos 

de exposição solar;
Deverá evitar exercícios físicos.
Se o leitor preenche este requi-

sitos, sinta-se desde já convidado 
a comparecer no Posto Fixo da 
ADASCA. Convidamos a aceder 
ao site www.adasca.pt

Requisitos para a 
dádiva de sangue

Os donativos em dinheiro podem ser efetuados através de meio de pagamento 
que permita a identificação do doador, 

designamente por transferência bancária, cheque nominativo ou débito direto.
*NIB da ADASCA: 0036 0189 9910 0051 8213 5,  

Montepio Geral, Balcão: Aveiro – Eucalipto, Rua de Anadia, nº 10, Empreendimento Vila Jovem, 3810-208 Aveiro.

Mais Informações: Tel.: 234 095 331     |     e-mail: geral@adasca.pt     |     www.adasca.pt

A  ADA SCA necess i ta  do apoio  de todos ,  
para  fazer  face às  despesas  d iá r ias ,  

po i s  os  nossos  assoc iados  não pagam quotas  nem jó ias .
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ATENÇÃO
As sessões de colheitas de sangue para 

Dezembro a realizar no Posto Fixo da ADASCA 
mantém-se todas as 4ª.s e 6ª.s feiras 

entre as 15:00h e as 19:30h

Colheita de Sangue
Dia 26 Dezembro 09:00h - 13:00h

 no Salão dos Bombeiros Velhos de Aveiro 
(a entrada para o salão deverá ser efetuada pela porta das 
traseiras, virada para a Junta de Freguesia, Rua Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Aveiro).

Para 2021 segue-se o mesmo modelo, 
com excepção nos últimos 15 dias de Agosto.

Aconselhamos a consulta ao site www.adasca.pt 
com regularidade, espaço Agenda.

Mais informações:
Tlm: 964 470 432 / Tel.: 234 095 331
Posto Fixo da ADASCA: 
Mercado Municipal de Santiago, 1º. Piso, loja G
Coordenadas GPS: 
N 40.62659   W -8.65133
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Os cristãos de todo o mundo pre-
param-se para comemorar de novo a 
natividade de Jesus.
Certamente que vamos todos cele-

brar o magno evento com um misto de 
reverência, gratidão e alegria, pois, se 
não houvesse Natal o homem perder-
-se-ia para sempre indiscutivelmente.
Triste é dizê-lo, mas o Natal não pas-

sa, para muitos, de uma boa oportu-
nidade para se fazer negócio ou par-
ticipar em festins de carácter social. 
Filantropia de fachada, armistícios de 
conveniência política, religiosidade 
hipócrita, etc. etc.
Eis no que se transformou, em mui-

tos indivíduos, essa maravilhosa reali-
dade que é o Natal.
Contudo, para a maioria das pes-

soas, esta é, no bom sentido, a época 
mais alegre do ano.
Festas, banquetes, divertimentos 

proliferam. Convidam-se para comer 
amigos e familiares; respira-se am-
biente de amor e de paz, parece que 
até o ar que respiramos se alterou. 
Em quase todos os lares, escritórios, 
fábricas, escolas e igrejas há troca de 
presentes. Em toda parte se ouvem os 
cânticos tradicionais de cada região e 
País. Dificilmente alguém se pode iso-
lar de tão contagiante época de ale-
gria e regozijo.
Mas para alguns, o Natal é o tempo 

mais melancólico – para não dizer so-
litário e doloroso – do ano. O alvoroço 

festivo só serve para aliviar a tristeza e 
a dor da alma. Participam nas festas, 
mas o que comem sabe-lhes a cinza, 
sem qualquer gosto.
Por vezes bebem demais para po-

derem esquecer... Quem serão as pes-
soas solitárias e melancólicas? Quem 
se sentirá triste no meio de tanta ale-
gria? São os recém-divorciados que 
agora sofrem pior agonia, por já verem 
que ele ou ela celebrara o Natal na 
companhia de outro ou de outra. São 
os pais que colocam lindos presentes 
sob a árvore de Natal para o filho que 
jamais os abrirá, por a morte o ter sur-
preendido tão prematuramente.
São todos quantos se encontram 

desempregados e perderam a própria 
casa, enquanto o mundo continua a 
quadra natalícia. São as pessoas afas-
tadas do lar pelas mais diversas ra-
zões, do calor da família e dos amigos 
que desejam reviver o Natal de anos 
passados.
Sim, há muitos vizinhos tristes, iso-

lados, angustiados e sem amparo.
Sabemos que Deus os ama e que 

lhes oferece o melhor presente. Mas 
precisam de ouvir expressões de cari-
nho, afeição e amor. É fácil deixar-nos 
levar pela corrente tradicional de 
muitos planos e actividades. Esforce-
mo-nos por alcançar as pessoas que 
sofrem.
Convidemo-las a aceitar o nosso 

companheirismo para que desfrutem 
da paz e da felicidade tão apregoadas 
nesta época. Não podemos livrá-las 
das feridas, mas procuremos incenti-
vá-las a sentir que na vida nem tudo é 
dor, tristeza e solidão.
Eu quero um Natal diferente.

*Director
(O autor escreve de acordo com a 

anterior ortografia)

Por Joaquim M. C. Carlos *

EDITORIAL

No largo de São Braz
a vendedora de castanhas
sorria os dentes podres
e patos marrecos
dançavam a dança dos mancos

As crianças adormeciam
nos ramos das árvores
e os cães vigiavam as pombas

O largo de São Braz
era muito pequenino
e não era largo

As pessoas eram muito felizes
porque se sentavam no chão
e cruzavam os braços

Quem me dera voltar
ao largo de São Braz

os anjos que passam
na minha rua
não voam
não têm cabelos anelados
não têm asinhas brancas
 
são anjos magoados
de olhos acusadores
são anjos sem ternura
 
de que serve o nascimento do menino
se os anjos estão tristes?

POESIA * LITERATURA

Orlando Jorge Figueiredo

ABRAÇO DE NATAL
Como será o Natal
De quem vive em solidão
Com mágoa sentimental
E quem está na prisão?...

Como será o Natal
Dos tristes e sem abrigo
E quem tem a infernal
Desdita de ser mendigo?....

Como será o Natal
Dos sem família e ausentes
Dos que estão no hospital
Sem alegria e doentes?...

Como será o Natal
De quem perdeu o emprego
Seu bem mais essencial
Sem esp’rança nem sossego?

Como será o Natal
Dos que o passam sem amor
E de quantos afinal
O sofrem em luto e dor?...

Tentemos dar-lhes este ano
Em partilha fraternal
Com todo o calor humano
Nosso abraço de Natal.

Poemas de Euclides Cavaco

Publicou quatro livros de poemas, 
participou em vários encontros de 
intercâmbio cultural, programas 
de rádio e recitais.
O seu terceiro livro, os pássaros 
habitam a casa, editado em Pon-
tevedra, foi reconhecido com o 
Prémio de Poesia Sarmiento, em 
Valladolid.
Tem poemas traduzidos para es-
panhol, francês e italiano, publica-
dos nas revistas Albor-Valladolid; 
Poemario-Valencia; Les Elytres du 
Hanneton-Bruxelas e Poesie sotto 
l’Albero-Aprilia.
É membro fundador do Grupo 
Poético de Aveiro e colaborador 
da revista folhas-letras & outros 
ofícios.
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LEITOR,
O Boletim InfoADASCA é uma publicação na qual 

todos os leitores podem participar.
Este espaço está reservado à sua participação.

   Escreva, Participe, Colabore.

(Faça-o em formato Word enviando imagens em JPEG para: geral@adasca.pt) 

NATAL DA MINHA TERRA

POEMA DE NATAL

Conservo em meu coração
Uma aldeia de Portugal
Que foi meu berço de infância
E tem tão grande importância
Nas tradições do Natal.

Eu recordo com saudade
A Terra por mim amada
Hoje de mim tão distante
Onde era significante
A noite da consoada .

Nesta aldeia bela e simples
Como é diferente este dia
Nele se esquecem ofensas
Congraçam-se as indif ’renças
Voltando à doce harmonia.

Ai que saudades que eu sinto
Do Natal na minha aldeia
Onde ao redor da lareira
Se unia a família inteira
À luz tosca da candeia.

Como é terno alimentar
Esta suave lembrança
Como era o dia de ceia
E o Natal na minha aldeia
Nos meus tempos de criança!...

Poemas de Orlando Jorge Figueiredo

BOLETIM INFOADASCABOLETIM INFOADASCA

Por Joaquim M. C. Carlos *

Por favor, recorte envie para a Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro, Mercado Municipal de Santiago, 1º. Piso, Loja G, 
Rua de Ovar, 3810-166 Aveiro, ou por transferência bancária, cheque nominativo ou débito directo. 
* NIB da ADASCA: 0036 0189 9910 0051 8213.5 Montepio Geral, Balcão: Aveiro – Eucalipto, Rua de Anadia, nº. 10, Empreendimento Vila Jovem.
NOTA: - Procedemos à emissão de recibos dos valores recebidos, desde que nos sejam fornecidos os elementos necessários para o efeito.
Informações através do Telef: 234 095 331 (Sede) | Site: www.adasca.pt | E-mail: geral@adasca.pt 
P’la Direcção da ADASCA

Embora muitas pessoas e orga-
nizações, incluindo a OMS, con-
cordem com os princípios acima 
enunciados, em muitos locais há 
coacção, como caso das cha-
madas coacções para reposição.

MOTIVAÇÃO do dador:
Quando se pergunta aos dado-

res porque dão sangue, são re-
feridas cinco motivos primários:   
- ALTRUÍSMO: preocupação com 

os outros, ou, para benefício de al-
guém, com sacrifício do próprio;
- SOLIDARIEDADE: para a uni-

dade como resultado de interesses, 
sentimentos ou simpatia comuns;
- CAPITAL SOCIAL: algumas pes-

soas dão sangue, outras dão dinhei-
ro ou bens de consumo, e assim 
todos cumprem os seus deveres;
- RECIPROCIDADE: troca de dá-

divas de sangue com outros para 
benefício mútuo.
“Eu dou sangue agora, porque 

quero ter se vier a necessitar”;
- INCENTIVOS: (“quid pro quo”): 

Melhor auto-estima, pequenas 
lembranças de valor limitado, pa-

gamento, compensação, rastreio 
de saúde ou outros que represen-
tam para o dador, um benefício.
(In Manual de Gestão de Dado-

res, edição portuguesa, pag.s nº.s 
270 a 273, autores: Wim de Kort, In-
grid Veldhuizen e Elze Wagenmans.)

NB: Quem se sentir motivado a 
aderir à dádiva de sangue acon-
selhamos uma consulta ao site: 
www.adasca.pt, ou ligue para o 
tel.: 234 095 331, chamada en-
caminhada sem custos adicionais.

A Associação de Dadores de Sangue do Concelho 
de Aveiro (ADASCA), pede ao leitor desta mensagem 
um pouco de atenção para as observações que for-
mula e às quais no seu íntimo responderá:

Que prefere o leitor neste Natal?
Dar o seu donativo ao acaso, sem nenhuma garan-

tia de que será realmente profícuo, ou doá-lo a uma 
associação que pelos seus objectivos humanitários, 
vem há 13 anos despertando a opinião pública para 
a máxima importância da dádiva de sangue, que 
acarreta diariamente despesas difíceis de superar?

Que prefere o leitor?
Ser constantemente assediado com pedidos de 

toda a ordem e praticar uma “caridade dispersa”, ou 
fortalecer uma associação como a ADASCA, com 
bases sólidas na promoção da dádiva de sangue?

Se o leitor meditou bem nestas observações e se quer 
prestar a sua valiosíssima colaboração (por muito hu-
milde que seja) para a concretização dos nossos objec-
tivos, porque não nos dá o prazer da sua colaboração?

Finalmente, Amigos, então o que fazer?
Se todas as pessoas que tiverem a oportunidade de ler 

esta mensagem, pudessem contribuir com um donativo 
de apenas 5 €, seria um bom início para levarmos a efei-
to algumas iniciativas já a partir de Janeiro do ano novo.
Naturalmente que nem todos podem colaborar, mas, 

acreditamos na generosidade das pessoas de boa 
vontade, como ainda em todas aquelas que já nos co-
nhecem e que de alguma forma têm acompanhado 
as nossas actividades. Acreditamos que cada leitor irá 
fazer o seu melhor, segundo as suas possibilidades.
O nosso antecipado OBRIGADO pela atenção dispensa-

da, com votos sinceros de Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

Eu não quero presentes
Adquiridos em lojas apinhadas
de gente indiferente,
esquecida da razão de tanta azáfama.

Não quero cartões de atractivos,
Enviados por mero dever social,
Um nome apenas na lista anual
Sem interesse ou expressão.

Não o esplendor das luzes
Multicolores e brilhantes, para ofuscar
A miséria moral e espiritual,
Propositadamente escondida
Pelos cantos da vida...

Não quero a variedade das iguarias
para encher os olhos gulosos,
quando há tanta criança solitária,
faminta de pão, paz e amor.

Quero, Senhor,
A reafirmação da FÉ na Tua Salvação,
A certeza constante do Teu AMOR;
Quero o fogo do teu Espírito Santo
a moldar a força do meu querer,
a aquecer-me do frio das desilusões
e a purificar ressentimentos e dor.

Quero transbordar-me, quietante, com as bênçãos
Do verdadeiro Espírito do Natal
E esquecer iguarias mentirosas
De sabor a acre deste mundo vão,
Ilusório.
Que a estrela
Que banhou as campinas de Belém
Derrame sua LUZ resplandecente
Sobre meu ser contrito
E sejam novas de real ALEGRIA
A trazer paz ao meu coração!

Leia o infoADASCA no site:
www.adasca.pt 

ou peça-o pelo e-mail:
 geral@adasca.pt

O Natal não precisa de ser, ne-
cessariamente, uma efeméride de 
contrastes. Não podemos enca-
rá-lo com pessimismo e tristeza 
como se o mundo não tivesse mais 
solução. Apesar de o nascimento 
de Cristo ser comemorado como 
um caudal de confrontos, essas 
antíteses não têm razão de ser.
Ele está connosco sempre, não 

obstante os Herodes da desigual-
dade e consumismo.
Prezado leitor, o Natal é a épo-

ca de luzes brilhantes, de comi-
da especial, de festa, mas o que 
é que festejamos, em concreto? 
A família? Os amigos? Os pre-
sentes? O feriado? Ou... A luz 

para um mundo em escuridão, 
onde impera a guerra e fome? 
Jesus disse: “Eu sou a LUZ do 
mundo”. (João 8:12).
Não resisto à tentação de parti-

lhar alguns pensamentos que en-
caixam com esta época natalícia 
de pessoas ilustres: “A vida ou é 
toda espiritual, ou não é espiri-
tual de todo. Ninguém pode ser-
vir a dois senhores. A tua vida é 
moldada pelo fim para o qual vi-
ves. És transformado à imagem 
daquilo que desejas.” (Thomas 
Merton 1915 -1968).
“Não posso fazer tudo, mas 

posso fazer alguma coisa; e não 
me vou recusar a fazer algo que 

posso fazer, pelo facto de não 
poder fazer tudo.” (Helen Keller 
1880-1968).
“No mundo há riqueza sufi-

ciente para satisfazer as neces-
sidades de todos, mas não para 
alimentar a ganância de cada 
um.” (Gandhi 1869 -1948).
Não sejamos indiferentes em 

relação ao nosso próxmo. Para 
si que lê estas linhas, desejo-lhe 
um Santo e Feliz Natal, na com-
panhia daqueles que mais ama 
de verdade e lhe aquecem o co-
ração com o seu amor.
Boas Festas.

(*)Director do InfoADASCASIM, ESTOU INTERESSADO EM COLABORAR COM O MEU DONATIVO

Desejando colaborar numa causa tão humana como a que a ADASCA está a desenvolver em prol da comunidade 
doente, o meu donativo será de:
                                                                                                                                                        €

Nome/Empresa
Morada
Código Postal                        Telefone
E-mail                                                                                        NIF
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cordem com os princípios acima 
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dade como resultado de interesses, 
sentimentos ou simpatia comuns;
- CAPITAL SOCIAL: algumas pes-

soas dão sangue, outras dão dinhei-
ro ou bens de consumo, e assim 
todos cumprem os seus deveres;
- RECIPROCIDADE: troca de dá-

divas de sangue com outros para 
benefício mútuo.
“Eu dou sangue agora, porque 

quero ter se vier a necessitar”;
- INCENTIVOS: (“quid pro quo”): 

Melhor auto-estima, pequenas 
lembranças de valor limitado, pa-

gamento, compensação, rastreio 
de saúde ou outros que represen-
tam para o dador, um benefício.
(In Manual de Gestão de Dado-

res, edição portuguesa, pag.s nº.s 
270 a 273, autores: Wim de Kort, In-
grid Veldhuizen e Elze Wagenmans.)

NB: Quem se sentir motivado a 
aderir à dádiva de sangue acon-
selhamos uma consulta ao site: 
www.adasca.pt, ou ligue para o 
tel.: 234 095 331, chamada en-
caminhada sem custos adicionais.

A Associação de Dadores de Sangue do Concelho 
de Aveiro (ADASCA), pede ao leitor desta mensagem 
um pouco de atenção para as observações que for-
mula e às quais no seu íntimo responderá:

Que prefere o leitor neste Natal?
Dar o seu donativo ao acaso, sem nenhuma garan-

tia de que será realmente profícuo, ou doá-lo a uma 
associação que pelos seus objectivos humanitários, 
vem há 13 anos despertando a opinião pública para 
a máxima importância da dádiva de sangue, que 
acarreta diariamente despesas difíceis de superar?

Que prefere o leitor?
Ser constantemente assediado com pedidos de 

toda a ordem e praticar uma “caridade dispersa”, ou 
fortalecer uma associação como a ADASCA, com 
bases sólidas na promoção da dádiva de sangue?

Se o leitor meditou bem nestas observações e se quer 
prestar a sua valiosíssima colaboração (por muito hu-
milde que seja) para a concretização dos nossos objec-
tivos, porque não nos dá o prazer da sua colaboração?

Finalmente, Amigos, então o que fazer?
Se todas as pessoas que tiverem a oportunidade de ler 

esta mensagem, pudessem contribuir com um donativo 
de apenas 5 €, seria um bom início para levarmos a efei-
to algumas iniciativas já a partir de Janeiro do ano novo.
Naturalmente que nem todos podem colaborar, mas, 

acreditamos na generosidade das pessoas de boa 
vontade, como ainda em todas aquelas que já nos co-
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Enviados por mero dever social,
Um nome apenas na lista anual
Sem interesse ou expressão.

Não o esplendor das luzes
Multicolores e brilhantes, para ofuscar
A miséria moral e espiritual,
Propositadamente escondida
Pelos cantos da vida...

Não quero a variedade das iguarias
para encher os olhos gulosos,
quando há tanta criança solitária,
faminta de pão, paz e amor.

Quero, Senhor,
A reafirmação da FÉ na Tua Salvação,
A certeza constante do Teu AMOR;
Quero o fogo do teu Espírito Santo
a moldar a força do meu querer,
a aquecer-me do frio das desilusões
e a purificar ressentimentos e dor.

Quero transbordar-me, quietante, com as bênçãos
Do verdadeiro Espírito do Natal
E esquecer iguarias mentirosas
De sabor a acre deste mundo vão,
Ilusório.
Que a estrela
Que banhou as campinas de Belém
Derrame sua LUZ resplandecente
Sobre meu ser contrito
E sejam novas de real ALEGRIA
A trazer paz ao meu coração!

Leia o infoADASCA no site:
www.adasca.pt 

ou peça-o pelo e-mail:
 geral@adasca.pt

O Natal não precisa de ser, ne-
cessariamente, uma efeméride de 
contrastes. Não podemos enca-
rá-lo com pessimismo e tristeza 
como se o mundo não tivesse mais 
solução. Apesar de o nascimento 
de Cristo ser comemorado como 
um caudal de confrontos, essas 
antíteses não têm razão de ser.
Ele está connosco sempre, não 

obstante os Herodes da desigual-
dade e consumismo.
Prezado leitor, o Natal é a épo-

ca de luzes brilhantes, de comi-
da especial, de festa, mas o que 
é que festejamos, em concreto? 
A família? Os amigos? Os pre-
sentes? O feriado? Ou... A luz 

para um mundo em escuridão, 
onde impera a guerra e fome? 
Jesus disse: “Eu sou a LUZ do 
mundo”. (João 8:12).
Não resisto à tentação de parti-

lhar alguns pensamentos que en-
caixam com esta época natalícia 
de pessoas ilustres: “A vida ou é 
toda espiritual, ou não é espiri-
tual de todo. Ninguém pode ser-
vir a dois senhores. A tua vida é 
moldada pelo fim para o qual vi-
ves. És transformado à imagem 
daquilo que desejas.” (Thomas 
Merton 1915 -1968).
“Não posso fazer tudo, mas 

posso fazer alguma coisa; e não 
me vou recusar a fazer algo que 

posso fazer, pelo facto de não 
poder fazer tudo.” (Helen Keller 
1880-1968).
“No mundo há riqueza sufi-

ciente para satisfazer as neces-
sidades de todos, mas não para 
alimentar a ganância de cada 
um.” (Gandhi 1869 -1948).
Não sejamos indiferentes em 

relação ao nosso próxmo. Para 
si que lê estas linhas, desejo-lhe 
um Santo e Feliz Natal, na com-
panhia daqueles que mais ama 
de verdade e lhe aquecem o co-
ração com o seu amor.
Boas Festas.

(*)Director do InfoADASCASIM, ESTOU INTERESSADO EM COLABORAR COM O MEU DONATIVO

Desejando colaborar numa causa tão humana como a que a ADASCA está a desenvolver em prol da comunidade 
doente, o meu donativo será de:
                                                                                                                                                        €

Nome/Empresa
Morada
Código Postal                        Telefone
E-mail                                                                                        NIF
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Por muitos motivos a cadeia 
transfusional da dádiva até à 
transfusão, coloca vários aspec-
tos éticos. O sangue é de origem 
humana é um recurso precioso 
com uma vida limitada depois de 
colhido. A gestão de dadores tem 
dupla responsabilidade moral, 
responsabilidade relativamen-
te ao dador e aos receptores de 
produtos sanguíneos. Tal obriga, 
muitas vezes, a decidir concilian-
do interesses diferentes e ética.
As decisões políticas e de ges-

tão de dadores são fundamenta-
das em quatro princípios éticos:
- Respeito pelos indivíduos e 

sua autonomia;
- Protecção dos direitos e bem 

estar individuais;
- Evitar exploração como parte 

do princípio mais geral do princí-
pio de justiça distributiva.
- O PRINCÍPIO Hipocrático de 

primum non nocere ou “primei-
ro, não fazer mal”.
Na gestão dos dadores, há a con-

siderar alguns aspectos éticos que 
podem ser divididos em dois grupos:
 CONSIDERAÇÕES comer-
ciais: Há um longo e extenso 
debate relativamente à permissão 
de negócio com o sangue de al-
guém. Uma vez que os produtos 
sanguíneos provêm de dádivas 
não remuneradas, como evitar a 
exploração e garantir uma justiça 
distributiva se estes produtos en-
trarem numa cadeia comercial?
 TRATAMENTO incorrecto e 
perspectivas dos dadores: 
O sangue é uma matéria sensível, 
e um tratamento incorrecto, real 
ou mal entendido, pode ter um 
forte impacto no público e dar 
origem a discussões públicas.
Esta secção aborda alguns as-

pectos éticos. São mencionadas 
algumas referências para infor-
mação e discussão adicional.

REMUNERAÇÃO OU NÃO?
Por todo o mundo, dar sangue, 

tecidos e mesmo órgãos repre-
senta, para muitos, uma dádiva 
sem preço, um “presente espe-
cial de vida”. Preferencialmente, 
esta dádiva é efectuada por puro 
altruísmo, apenas significando a 
ajuda a outros que necessitam 
de produtos sanguíneos, sem os 
quais poderiam morrer ou perder 
qualidade de vida.

PERIGO DA EXPLORAÇÃO:
Tradicionalmente não “é feita” a 

venda de partes do corpo, como 
o sangue. Apesar dos riscos rela-
cionados com a dádiva, a explo-
ração pode facilmente emergir se 
parte do corpo entrar nos siste-
mas de mercado. É fundamental 
que os componentes doados se-
jam “propriedade comum”, signi-
ficando que qualquer um pode 
recebe-los, se necessário, para 
melhorar a sua saúde. Deste pon-
to de vista, este acto humano úni-
co contra-indica qualquer negó-
cio ou comercialização.

SANGUE COMO UMA CO-
MODIDADE?
Em contraste, há quem argu-

mente que o sangue é uma co-
modidade tal como muitos outros 
produtos de cuidados de saúde, 
apesar de ter propriedades espe-
ciais e únicas.
Todos os indivíduos produzem 

sangue da mesma maneira; ape-
nas as “condições de produção” va-
riam e provocam algumas especifi-

cações, como o grupo sanguíneo.
Deste ponto de vista, a comercia-

lização surge como sendo lógica.

VENDER SANGUE? 
ALGUNS ARGUMENTAM:
“As pessoas vendem o seu ta-

lento, experiência, serviços, cria-
ções, etc. etc., e o seu valor é de-
terminado pelas leis do mercado. 
Assim, porque não vender o pró-
prio sangue? Há algum risco en-
volvido na dádiva de sangue?

ECONOMIA
Curiosamente, entre todos os ac-

tores envolvidos na cadeia trans-
fusional, os receptores, voluntários 
e dadores são os únicos que não 
fazem dinheiro com a dádiva.

RECEPTORES:
Pode esperar-se que recep-

tores de produtos sanguíneos 
(doentes ou “clientes”), possam 
eles próprios, de facto, pagar 
pelos produtos, o seu seguro ou 
de qualquer forma, dependen-

do do sistema de fina ciamento 
da saúde do país. O ganho do 
doente por este pagamento é 
uma esperança de vida extra ou 
uma melhor qualidade de vida.

VOLUNTÁRIOS:
Por definição, os voluntários 

não aceitam pagamento. Todos 
aceitamos a sua escolha e apr 
veitamo-nos disso.

DADORES:
Isto deixa o dador como o úni-

co que quebra as regras econó-
micas, em toda a cadeia transfu-
sional. Isto funciona bem, desde 
que não haja falta de sangue.
Todos os outros na cadeia 

transfusional, fazem dinheiro, e 
não raramente, para viver.
Nestes incluem-se os seguintes 

grupos de pessoas: 
- GESTÃO E PROFISSIONAIS 

DE UM SERVIÇO DE SANGUE; 
- FORNECEDORES de equipa-

mento, material descartável, e todo 
o outro material necessário para 

um serviço de sangue funcionar;
- PROFISSIONAIS DE SAÚDE, 

nomeadamente, médicos prescri-
tores e os profissionais que estão 
envolvidos na administração dos 
produtos e nas actividades de su-
porte, como os laboratórios e na 
distribuição.
Provavelmente não há nada de 

errado com isto, desde que os 
princípios de mercado sejam so-
cialmente aceites de acordo com 
o princípio da justiça distributiva.
Subsequentemente, estes “acto-

res pagos” da cadeia transfusional 
devem garantir os direitos indivi-
duais e o bem estar. Os profissio-
nais pagos devem ter respeito por 
um conjunto de opiniões diferen-
tes. Devem, por exemplo, não re-
cusar a transfusão a alguém que 
não é (ou não foi) dador.

SANGUE é um bem de con-
sumo comercializável?
Tudo isto pode implicar que o 

sangue seja considerado como 
um bem de consumo comerciali-
zável. Contudo, do ponto de vista 
legal, esta questão foca o facto 
de o sangue poder ser ou não 
considerado como um bem de 
consumo, na realidade.

NA UNIÃO EUROPEIA, um 
bem de consumo é defini-
do como:
“produtos que podem ser ava-

liados em dinheiro, e que como 
tal, podem ser objecto de tran-
sacções comerciais. De acor-
do com algumas opiniões, a 

Comissão Europeia não exclui 
a possibilidade do sangue ser 
considerado um “bem de con-
sumo”, pelas seguintes razões:
1. Embora os tratados interna-

cionais proíbam os ganhos fi-
nanceiros com o sangue, estes 
tratados não são vinculativos;
2. Na Comunidade Europeia, o 

sangue é sujeito a uma taxa normal.
A questão se o sangue é ou 

não um bem de consumo ainda 
não está decidida e poderá ser 
matéria para o Tribunal Europeu 
de Justiça. A porta da comerciali-
zação ainda não está fechada.

SEGURANÇA do receptor:
Uma outra razão importante 

para não se pretender a comer-
cialização do sangue é a segu-
rança do receptor. É um facto 
provado que os dadores pagos 
com dinheiro têm um risco muito 
mais elevado de ter uma doen-
ça  infecciosa transmissível por 
transfusão. Mas também outros 
tipos de pagamentos, incluindo 
vouchers ou bilhetes grátis e dis-
pensa do trabalho pode implicar 
um risco acrescido. Uma razão 
plausível para este aumento do 
risco é o facto de o potencial da-
dor poder inclinar-se a “esque-
cer” comportamentos de risco 
recentes ou problemas de saúde 
que podem interferir com a possi-
bilidade de serem seleccionados 
como dadores.

DÁDIVA VOLUNTÁRIA. 
Possível coacção?
Tal como estabelecido, por 

exemplo, no Código de Ética do 
ISBT, “a dádiva incluindo a dádiva 
de células hematopoiéticos para 
transplantação, deve, em todas 
as circunstâncias, ser voluntária 
e não remunerada, não devendo 
ser efectuada qualquer coacção 
sobre o dador”. 
       (página 6)
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Por muitos motivos a cadeia 
transfusional da dádiva até à 
transfusão, coloca vários aspec-
tos éticos. O sangue é de origem 
humana é um recurso precioso 
com uma vida limitada depois de 
colhido. A gestão de dadores tem 
dupla responsabilidade moral, 
responsabilidade relativamen-
te ao dador e aos receptores de 
produtos sanguíneos. Tal obriga, 
muitas vezes, a decidir concilian-
do interesses diferentes e ética.
As decisões políticas e de ges-

tão de dadores são fundamenta-
das em quatro princípios éticos:
- Respeito pelos indivíduos e 

sua autonomia;
- Protecção dos direitos e bem 

estar individuais;
- Evitar exploração como parte 

do princípio mais geral do princí-
pio de justiça distributiva.
- O PRINCÍPIO Hipocrático de 

primum non nocere ou “primei-
ro, não fazer mal”.
Na gestão dos dadores, há a con-

siderar alguns aspectos éticos que 
podem ser divididos em dois grupos:
 CONSIDERAÇÕES comer-
ciais: Há um longo e extenso 
debate relativamente à permissão 
de negócio com o sangue de al-
guém. Uma vez que os produtos 
sanguíneos provêm de dádivas 
não remuneradas, como evitar a 
exploração e garantir uma justiça 
distributiva se estes produtos en-
trarem numa cadeia comercial?
 TRATAMENTO incorrecto e 
perspectivas dos dadores: 
O sangue é uma matéria sensível, 
e um tratamento incorrecto, real 
ou mal entendido, pode ter um 
forte impacto no público e dar 
origem a discussões públicas.
Esta secção aborda alguns as-

pectos éticos. São mencionadas 
algumas referências para infor-
mação e discussão adicional.

REMUNERAÇÃO OU NÃO?
Por todo o mundo, dar sangue, 

tecidos e mesmo órgãos repre-
senta, para muitos, uma dádiva 
sem preço, um “presente espe-
cial de vida”. Preferencialmente, 
esta dádiva é efectuada por puro 
altruísmo, apenas significando a 
ajuda a outros que necessitam 
de produtos sanguíneos, sem os 
quais poderiam morrer ou perder 
qualidade de vida.

PERIGO DA EXPLORAÇÃO:
Tradicionalmente não “é feita” a 

venda de partes do corpo, como 
o sangue. Apesar dos riscos rela-
cionados com a dádiva, a explo-
ração pode facilmente emergir se 
parte do corpo entrar nos siste-
mas de mercado. É fundamental 
que os componentes doados se-
jam “propriedade comum”, signi-
ficando que qualquer um pode 
recebe-los, se necessário, para 
melhorar a sua saúde. Deste pon-
to de vista, este acto humano úni-
co contra-indica qualquer negó-
cio ou comercialização.

SANGUE COMO UMA CO-
MODIDADE?
Em contraste, há quem argu-

mente que o sangue é uma co-
modidade tal como muitos outros 
produtos de cuidados de saúde, 
apesar de ter propriedades espe-
ciais e únicas.
Todos os indivíduos produzem 

sangue da mesma maneira; ape-
nas as “condições de produção” va-
riam e provocam algumas especifi-

cações, como o grupo sanguíneo.
Deste ponto de vista, a comercia-

lização surge como sendo lógica.

VENDER SANGUE? 
ALGUNS ARGUMENTAM:
“As pessoas vendem o seu ta-

lento, experiência, serviços, cria-
ções, etc. etc., e o seu valor é de-
terminado pelas leis do mercado. 
Assim, porque não vender o pró-
prio sangue? Há algum risco en-
volvido na dádiva de sangue?

ECONOMIA
Curiosamente, entre todos os ac-

tores envolvidos na cadeia trans-
fusional, os receptores, voluntários 
e dadores são os únicos que não 
fazem dinheiro com a dádiva.

RECEPTORES:
Pode esperar-se que recep-

tores de produtos sanguíneos 
(doentes ou “clientes”), possam 
eles próprios, de facto, pagar 
pelos produtos, o seu seguro ou 
de qualquer forma, dependen-

do do sistema de fina ciamento 
da saúde do país. O ganho do 
doente por este pagamento é 
uma esperança de vida extra ou 
uma melhor qualidade de vida.

VOLUNTÁRIOS:
Por definição, os voluntários 

não aceitam pagamento. Todos 
aceitamos a sua escolha e apr 
veitamo-nos disso.

DADORES:
Isto deixa o dador como o úni-

co que quebra as regras econó-
micas, em toda a cadeia transfu-
sional. Isto funciona bem, desde 
que não haja falta de sangue.
Todos os outros na cadeia 

transfusional, fazem dinheiro, e 
não raramente, para viver.
Nestes incluem-se os seguintes 

grupos de pessoas: 
- GESTÃO E PROFISSIONAIS 

DE UM SERVIÇO DE SANGUE; 
- FORNECEDORES de equipa-

mento, material descartável, e todo 
o outro material necessário para 

um serviço de sangue funcionar;
- PROFISSIONAIS DE SAÚDE, 

nomeadamente, médicos prescri-
tores e os profissionais que estão 
envolvidos na administração dos 
produtos e nas actividades de su-
porte, como os laboratórios e na 
distribuição.
Provavelmente não há nada de 

errado com isto, desde que os 
princípios de mercado sejam so-
cialmente aceites de acordo com 
o princípio da justiça distributiva.
Subsequentemente, estes “acto-

res pagos” da cadeia transfusional 
devem garantir os direitos indivi-
duais e o bem estar. Os profissio-
nais pagos devem ter respeito por 
um conjunto de opiniões diferen-
tes. Devem, por exemplo, não re-
cusar a transfusão a alguém que 
não é (ou não foi) dador.

SANGUE é um bem de con-
sumo comercializável?
Tudo isto pode implicar que o 

sangue seja considerado como 
um bem de consumo comerciali-
zável. Contudo, do ponto de vista 
legal, esta questão foca o facto 
de o sangue poder ser ou não 
considerado como um bem de 
consumo, na realidade.

NA UNIÃO EUROPEIA, um 
bem de consumo é defini-
do como:
“produtos que podem ser ava-

liados em dinheiro, e que como 
tal, podem ser objecto de tran-
sacções comerciais. De acor-
do com algumas opiniões, a 

Comissão Europeia não exclui 
a possibilidade do sangue ser 
considerado um “bem de con-
sumo”, pelas seguintes razões:
1. Embora os tratados interna-

cionais proíbam os ganhos fi-
nanceiros com o sangue, estes 
tratados não são vinculativos;
2. Na Comunidade Europeia, o 

sangue é sujeito a uma taxa normal.
A questão se o sangue é ou 

não um bem de consumo ainda 
não está decidida e poderá ser 
matéria para o Tribunal Europeu 
de Justiça. A porta da comerciali-
zação ainda não está fechada.

SEGURANÇA do receptor:
Uma outra razão importante 

para não se pretender a comer-
cialização do sangue é a segu-
rança do receptor. É um facto 
provado que os dadores pagos 
com dinheiro têm um risco muito 
mais elevado de ter uma doen-
ça  infecciosa transmissível por 
transfusão. Mas também outros 
tipos de pagamentos, incluindo 
vouchers ou bilhetes grátis e dis-
pensa do trabalho pode implicar 
um risco acrescido. Uma razão 
plausível para este aumento do 
risco é o facto de o potencial da-
dor poder inclinar-se a “esque-
cer” comportamentos de risco 
recentes ou problemas de saúde 
que podem interferir com a possi-
bilidade de serem seleccionados 
como dadores.

DÁDIVA VOLUNTÁRIA. 
Possível coacção?
Tal como estabelecido, por 

exemplo, no Código de Ética do 
ISBT, “a dádiva incluindo a dádiva 
de células hematopoiéticos para 
transplantação, deve, em todas 
as circunstâncias, ser voluntária 
e não remunerada, não devendo 
ser efectuada qualquer coacção 
sobre o dador”. 
       (página 6)
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Por Joaquim M. C. Carlos *

Por favor, recorte envie para a Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro, Mercado Municipal de Santiago, 1º. Piso, Loja G, 
Rua de Ovar, 3810-166 Aveiro, ou por transferência bancária, cheque nominativo ou débito directo. 
* NIB da ADASCA: 0036 0189 9910 0051 8213.5 Montepio Geral, Balcão: Aveiro – Eucalipto, Rua de Anadia, nº. 10, Empreendimento Vila Jovem.
NOTA: - Procedemos à emissão de recibos dos valores recebidos, desde que nos sejam fornecidos os elementos necessários para o efeito.
Informações através do Telef: 234 095 331 (Sede) | Site: www.adasca.pt | E-mail: geral@adasca.pt 
P’la Direcção da ADASCA

Embora muitas pessoas e orga-
nizações, incluindo a OMS, con-
cordem com os princípios acima 
enunciados, em muitos locais há 
coacção, como caso das cha-
madas coacções para reposição.

MOTIVAÇÃO do dador:
Quando se pergunta aos dado-

res porque dão sangue, são re-
feridas cinco motivos primários:   
- ALTRUÍSMO: preocupação com 

os outros, ou, para benefício de al-
guém, com sacrifício do próprio;
- SOLIDARIEDADE: para a uni-

dade como resultado de interesses, 
sentimentos ou simpatia comuns;
- CAPITAL SOCIAL: algumas pes-

soas dão sangue, outras dão dinhei-
ro ou bens de consumo, e assim 
todos cumprem os seus deveres;
- RECIPROCIDADE: troca de dá-

divas de sangue com outros para 
benefício mútuo.
“Eu dou sangue agora, porque 

quero ter se vier a necessitar”;
- INCENTIVOS: (“quid pro quo”): 

Melhor auto-estima, pequenas 
lembranças de valor limitado, pa-

gamento, compensação, rastreio 
de saúde ou outros que represen-
tam para o dador, um benefício.
(In Manual de Gestão de Dado-

res, edição portuguesa, pag.s nº.s 
270 a 273, autores: Wim de Kort, In-
grid Veldhuizen e Elze Wagenmans.)

NB: Quem se sentir motivado a 
aderir à dádiva de sangue acon-
selhamos uma consulta ao site: 
www.adasca.pt, ou ligue para o 
tel.: 234 095 331, chamada en-
caminhada sem custos adicionais.

A Associação de Dadores de Sangue do Concelho 
de Aveiro (ADASCA), pede ao leitor desta mensagem 
um pouco de atenção para as observações que for-
mula e às quais no seu íntimo responderá:

Que prefere o leitor neste Natal?
Dar o seu donativo ao acaso, sem nenhuma garan-

tia de que será realmente profícuo, ou doá-lo a uma 
associação que pelos seus objectivos humanitários, 
vem há 13 anos despertando a opinião pública para 
a máxima importância da dádiva de sangue, que 
acarreta diariamente despesas difíceis de superar?

Que prefere o leitor?
Ser constantemente assediado com pedidos de 

toda a ordem e praticar uma “caridade dispersa”, ou 
fortalecer uma associação como a ADASCA, com 
bases sólidas na promoção da dádiva de sangue?

Se o leitor meditou bem nestas observações e se quer 
prestar a sua valiosíssima colaboração (por muito hu-
milde que seja) para a concretização dos nossos objec-
tivos, porque não nos dá o prazer da sua colaboração?

Finalmente, Amigos, então o que fazer?
Se todas as pessoas que tiverem a oportunidade de ler 

esta mensagem, pudessem contribuir com um donativo 
de apenas 5 €, seria um bom início para levarmos a efei-
to algumas iniciativas já a partir de Janeiro do ano novo.
Naturalmente que nem todos podem colaborar, mas, 

acreditamos na generosidade das pessoas de boa 
vontade, como ainda em todas aquelas que já nos co-
nhecem e que de alguma forma têm acompanhado 
as nossas actividades. Acreditamos que cada leitor irá 
fazer o seu melhor, segundo as suas possibilidades.
O nosso antecipado OBRIGADO pela atenção dispensa-

da, com votos sinceros de Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
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Um nome apenas na lista anual
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Não o esplendor das luzes
Multicolores e brilhantes, para ofuscar
A miséria moral e espiritual,
Propositadamente escondida
Pelos cantos da vida...

Não quero a variedade das iguarias
para encher os olhos gulosos,
quando há tanta criança solitária,
faminta de pão, paz e amor.

Quero, Senhor,
A reafirmação da FÉ na Tua Salvação,
A certeza constante do Teu AMOR;
Quero o fogo do teu Espírito Santo
a moldar a força do meu querer,
a aquecer-me do frio das desilusões
e a purificar ressentimentos e dor.

Quero transbordar-me, quietante, com as bênçãos
Do verdadeiro Espírito do Natal
E esquecer iguarias mentirosas
De sabor a acre deste mundo vão,
Ilusório.
Que a estrela
Que banhou as campinas de Belém
Derrame sua LUZ resplandecente
Sobre meu ser contrito
E sejam novas de real ALEGRIA
A trazer paz ao meu coração!

Leia o infoADASCA no site:
www.adasca.pt 

ou peça-o pelo e-mail:
 geral@adasca.pt
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(*)Director do InfoADASCASIM, ESTOU INTERESSADO EM COLABORAR COM O MEU DONATIVO

Desejando colaborar numa causa tão humana como a que a ADASCA está a desenvolver em prol da comunidade 
doente, o meu donativo será de:
                                                                                                                                                        €
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Código Postal                        Telefone
E-mail                                                                                        NIF
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Os cristãos de todo o mundo pre-
param-se para comemorar de novo a 
natividade de Jesus.
Certamente que vamos todos cele-

brar o magno evento com um misto de 
reverência, gratidão e alegria, pois, se 
não houvesse Natal o homem perder-
-se-ia para sempre indiscutivelmente.
Triste é dizê-lo, mas o Natal não pas-

sa, para muitos, de uma boa oportu-
nidade para se fazer negócio ou par-
ticipar em festins de carácter social. 
Filantropia de fachada, armistícios de 
conveniência política, religiosidade 
hipócrita, etc. etc.
Eis no que se transformou, em mui-

tos indivíduos, essa maravilhosa reali-
dade que é o Natal.
Contudo, para a maioria das pes-

soas, esta é, no bom sentido, a época 
mais alegre do ano.
Festas, banquetes, divertimentos 

proliferam. Convidam-se para comer 
amigos e familiares; respira-se am-
biente de amor e de paz, parece que 
até o ar que respiramos se alterou. 
Em quase todos os lares, escritórios, 
fábricas, escolas e igrejas há troca de 
presentes. Em toda parte se ouvem os 
cânticos tradicionais de cada região e 
País. Dificilmente alguém se pode iso-
lar de tão contagiante época de ale-
gria e regozijo.
Mas para alguns, o Natal é o tempo 

mais melancólico – para não dizer so-
litário e doloroso – do ano. O alvoroço 

festivo só serve para aliviar a tristeza e 
a dor da alma. Participam nas festas, 
mas o que comem sabe-lhes a cinza, 
sem qualquer gosto.
Por vezes bebem demais para po-

derem esquecer... Quem serão as pes-
soas solitárias e melancólicas? Quem 
se sentirá triste no meio de tanta ale-
gria? São os recém-divorciados que 
agora sofrem pior agonia, por já verem 
que ele ou ela celebrara o Natal na 
companhia de outro ou de outra. São 
os pais que colocam lindos presentes 
sob a árvore de Natal para o filho que 
jamais os abrirá, por a morte o ter sur-
preendido tão prematuramente.
São todos quantos se encontram 

desempregados e perderam a própria 
casa, enquanto o mundo continua a 
quadra natalícia. São as pessoas afas-
tadas do lar pelas mais diversas ra-
zões, do calor da família e dos amigos 
que desejam reviver o Natal de anos 
passados.
Sim, há muitos vizinhos tristes, iso-

lados, angustiados e sem amparo.
Sabemos que Deus os ama e que 

lhes oferece o melhor presente. Mas 
precisam de ouvir expressões de cari-
nho, afeição e amor. É fácil deixar-nos 
levar pela corrente tradicional de 
muitos planos e actividades. Esforce-
mo-nos por alcançar as pessoas que 
sofrem.
Convidemo-las a aceitar o nosso 

companheirismo para que desfrutem 
da paz e da felicidade tão apregoadas 
nesta época. Não podemos livrá-las 
das feridas, mas procuremos incenti-
vá-las a sentir que na vida nem tudo é 
dor, tristeza e solidão.
Eu quero um Natal diferente.

*Director
(O autor escreve de acordo com a 

anterior ortografia)

Por Joaquim M. C. Carlos *

EDITORIAL

No largo de São Braz
a vendedora de castanhas
sorria os dentes podres
e patos marrecos
dançavam a dança dos mancos

As crianças adormeciam
nos ramos das árvores
e os cães vigiavam as pombas

O largo de São Braz
era muito pequenino
e não era largo

As pessoas eram muito felizes
porque se sentavam no chão
e cruzavam os braços

Quem me dera voltar
ao largo de São Braz

os anjos que passam
na minha rua
não voam
não têm cabelos anelados
não têm asinhas brancas
 
são anjos magoados
de olhos acusadores
são anjos sem ternura
 
de que serve o nascimento do menino
se os anjos estão tristes?

POESIA * LITERATURA

Orlando Jorge Figueiredo

ABRAÇO DE NATAL
Como será o Natal
De quem vive em solidão
Com mágoa sentimental
E quem está na prisão?...

Como será o Natal
Dos tristes e sem abrigo
E quem tem a infernal
Desdita de ser mendigo?....

Como será o Natal
Dos sem família e ausentes
Dos que estão no hospital
Sem alegria e doentes?...

Como será o Natal
De quem perdeu o emprego
Seu bem mais essencial
Sem esp’rança nem sossego?

Como será o Natal
Dos que o passam sem amor
E de quantos afinal
O sofrem em luto e dor?...

Tentemos dar-lhes este ano
Em partilha fraternal
Com todo o calor humano
Nosso abraço de Natal.

Poemas de Euclides Cavaco

Publicou quatro livros de poemas, 
participou em vários encontros de 
intercâmbio cultural, programas 
de rádio e recitais.
O seu terceiro livro, os pássaros 
habitam a casa, editado em Pon-
tevedra, foi reconhecido com o 
Prémio de Poesia Sarmiento, em 
Valladolid.
Tem poemas traduzidos para es-
panhol, francês e italiano, publica-
dos nas revistas Albor-Valladolid; 
Poemario-Valencia; Les Elytres du 
Hanneton-Bruxelas e Poesie sotto 
l’Albero-Aprilia.
É membro fundador do Grupo 
Poético de Aveiro e colaborador 
da revista folhas-letras & outros 
ofícios.
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NATAL DA MINHA TERRA

POEMA DE NATAL

Conservo em meu coração
Uma aldeia de Portugal
Que foi meu berço de infância
E tem tão grande importância
Nas tradições do Natal.

Eu recordo com saudade
A Terra por mim amada
Hoje de mim tão distante
Onde era significante
A noite da consoada .

Nesta aldeia bela e simples
Como é diferente este dia
Nele se esquecem ofensas
Congraçam-se as indif ’renças
Voltando à doce harmonia.

Ai que saudades que eu sinto
Do Natal na minha aldeia
Onde ao redor da lareira
Se unia a família inteira
À luz tosca da candeia.

Como é terno alimentar
Esta suave lembrança
Como era o dia de ceia
E o Natal na minha aldeia
Nos meus tempos de criança!...

Poemas de Orlando Jorge Figueiredo
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O apelo aos dadores não regu-
lares, para que “aproveitem esta 
época de verão para fazer as suas 
dádivas, permitirá que os doentes 
tenham o verão com a sua doen-
ça, mas sem correr mais riscos, 
e o ISPT esteja tranquilo”, assim 
como os hospitais.

Quem pode doar sangue

Podem doar sangue todas as 
pessoas com bom estado de saú-
de, com hábitos de vida saudáveis, 
peso igual ou superior a 50 kg e 
idade compreendida entre os 18 e 
os 65 anos. Para uma primeira dá-
diva, o limite de idade é 60 anos.
A dádiva de sangue é benévola 

e não remunerada.  A doação de 
sangue pode ser feita de quatro em 
quatro meses pelas mulheres e de 
três em três meses pelos homens.

Cuidados a ter na dádiva de 
sangue

Antes:
Deverá hidratar-se com líquidos 

como água ou chá no dia anterior 
e no próprio dia;
Deverá evitar grandes períodos 

de exposição solar;
Deverá tomar o pequeno almoço 

se der sangue no período da manhã;
Se der sangue após o almo-

ço deverá aguardar 3 horas para 
completar a digestão.
Após:
Deverá continuar a hidratação;
Deverá evitar grande períodos 

de exposição solar;
Deverá evitar exercícios físicos.
Se o leitor preenche este requi-

sitos, sinta-se desde já convidado 
a comparecer no Posto Fixo da 
ADASCA. Convidamos a aceder 
ao site www.adasca.pt

Requisitos para a 
dádiva de sangue

Os donativos em dinheiro podem ser efetuados através de meio de pagamento 
que permita a identificação do doador, 

designamente por transferência bancária, cheque nominativo ou débito direto.
*NIB da ADASCA: 0036 0189 9910 0051 8213 5,  

Montepio Geral, Balcão: Aveiro – Eucalipto, Rua de Anadia, nº 10, Empreendimento Vila Jovem, 3810-208 Aveiro.

Mais Informações: Tel.: 234 095 331     |     e-mail: geral@adasca.pt     |     www.adasca.pt

A  ADA SCA necess i ta  do apoio  de todos ,  
para  fazer  face às  despesas  d iá r ias ,  

po i s  os  nossos  assoc iados  não pagam quotas  nem jó ias .

PRECISAMOS DO SEU APOIO

ÚLTIMA PÁGINA

FELIZ ANO NOVO!
BOAS FESTAS,

infoADASCA
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Ano I   Edição nº 4   Dezembro 2020
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ATENÇÃO
As sessões de colheitas de sangue para 

Dezembro a realizar no Posto Fixo da ADASCA 
mantém-se todas as 4ª.s e 6ª.s feiras 

entre as 15:00h e as 19:30h

Colheita de Sangue
Dia 26 Dezembro 09:00h - 13:00h

 no Salão dos Bombeiros Velhos de Aveiro 
(a entrada para o salão deverá ser efetuada pela porta das 
traseiras, virada para a Junta de Freguesia, Rua Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Aveiro).

Para 2021 segue-se o mesmo modelo, 
com excepção nos últimos 15 dias de Agosto.

Aconselhamos a consulta ao site www.adasca.pt 
com regularidade, espaço Agenda.

Mais informações:
Tlm: 964 470 432 / Tel.: 234 095 331
Posto Fixo da ADASCA: 
Mercado Municipal de Santiago, 1º. Piso, loja G
Coordenadas GPS: 
N 40.62659   W -8.65133


