
O apelo aos dadores não re-
gulares, para que façam as suas 
dádivas, permitirá que os doen-
tes não tenham que esperar pelo 
seu tratamento ou pelo adia-
mento, 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 saudá-
veis, peso igual ou superior a 50 
kg e idade compreendida entre 
os 18 e os 65 anos. Para uma pri-
meira dádiva, 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 ho-
mens.
   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 almo-
ço se der sangue no período da 
manhã;
  Se der sangue após o almoço 
deverá aguardar 2:30 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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Mapa para 2021
Rua de Ovar | Mercado Municipal de Santiago, Loja G-1º. Piso

Contactos: 964 470 432 (Sede);  234 095 331 (Sede)

Quartas-feiras e Sextas - feiras
15h00 - 19h30 (na Sede) 

- Fevereiro 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26
- Marco 3, 5, 10, 12,17, 19, 24, 26 e 31
- Abril 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30
- Maio 5, 7, 12,14,19, 21, 26 e 28
- Junho 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30
- Julho 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30
- Agosto 4, 6, 11, 13, 18 e 20
- Setembro 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 e 29
- Outubro 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29
- Novembro 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26
- Dezembro 3, 10, 15, 17, 22 e 29
- Dias 1 e 8 de Dezembro 9h00 - 13h00
- Dia 28 de Fevereiro (Domingo) | Cacia (Aveiro) Salão da Junta | 9h00 - 13h00
- Dia 13 de Junho (Domingo) | Salão da Junta de Freguesia de Cacia | 

9h00 - 12h30 | Comemoração do dia Mundial do Dador de Sangue.
- Dia 24 de Outubro (Domingo) | Cacia (Aveiro) Salão da Junta | 9h00 - 13h00
- Dia 1 de Abril (5ª. Feira) | ESSUA - Escola Superior de Saúde de Aveiro | 

9h30 - 13h00 | na Edf. ESSUA, salas 30B.1.59 e 30B.1.57 do Edf.b - Campus Crasto.
- Dia 25 de Novembro (5ª. Feira) | ESSUA - Escola Superior de Saúde de 

Aveiro | 9h30 - 13h00 | na Edf. ESSUA, salas 30B.1.59 e 30B.1.57 do Edf.b - 
Campus Crasto.
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Não é fácil escrever sobre os 14 
anos de existência da Associação 
de Dadores de Sangue do Con-
celho de Aveiro (ADASCA), nem 
sequer o espaço neste Boletim o 
permite.
O conceito que se criou sobre 

o dador de sangue é indigno, 
desumano, economicista, senão 
mesmo psicologicamente vio-
lento. Mais, o dador de sangue 
passou a ser visto como um ser 
descartável. Como é tratado pelo 
SNS podemos facilmente chegar 
a esta conclusão, sem entrar em 
detalhes.
Decorridos estes anos a ADAS-

CA ainda é vista com descon-
fiança, a sua dinâmica tornou-se 
incomodativa, porque nunca ali-
nhou com os interesses instala-
dos no mundo da dádiva de san-
gue, onde reina o fingimento e a 
traição, sendo estas algumas das 
motivações que me leva a dizer: 
Abram os olhos.
Não consigo fingir. Não me as-

siste uma dupla personalidade. 
Não sou lobo com pele de cordei-
ro. O que assistimos no mundo da 
dádiva de sangue é inadmissível, 
nem sequer o IPST o devia per-
mitir. Quando duas “federações” 
falam por cima do IPST fazendo 
apelos à dádiva duma forma de-
sorganizada, está tudo dito. Aliás, 
nem sequer se justifica a sua exis-
tência, porque vistas bem a coisas 

representam-se a elas próprias na 
defesa dos seus interesses, por-
que os dadores não são ouvidos, 
ainda que falem em seu nome.
A sede e a ganância para apare-

cer na imprensa tornou-se doen-
tia e perigosa. Alimentar o Ego 
está na moda. Como é possível a 
imprensa alinhar com tais sujei-
tos?! Falta-lhes conteúdos? Cer-
tamente, tendo em conta a con-
juntura.
O nosso agradecimento à Câ-

mara Municipal de Aveiro pela 
forma como tem apoiado a ADAS-
CA, mediante a cedência das ins-
talações onde funcionam a Sede 
e o Posto Fixo, ainda pela aquisi-
ção das duas viaturas e fotocopia-
dora, entre outros apoios.
Uma palavra de agradecimen-

to às empresas Electro Neiva e 
à Churrasqueira ‘O Gavião’ pelo 
apoio que mantém durante anos. 
Assim tivéssemos mais.
Quanto à relação com o CST 

de Coimbra é melhor não entrar 
em detalhes, sempre de candeias 
às avessas. Durante 14 anos sem 
cancelar uma sessão de colheitas 
de sangue. Querem mais? Nunca 
virámos a cara.
Uma palavra de profundo re-

conhecimento público a todos 
os meus colegas que formam a 
Direcção da ADASCA, Conselho 
Fiscal e Assembleia Geral. Somos 
verdadeiros companheiros desta 
missão humanitária.
Um agradecimento especial a 

todos os dadores de sangue que 
ao longo destes anos, se têm diri-
gido ao Posto Fixo para efectuar 
ali a sua dádiva de sangue.
Contem sempre connosco, nós 

contamos convosco. OBRIGADO.

*Director

Por Joaquim M. C. Carlos *
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SOBRE OS 14 ANOS DESOBRE OS 14 ANOS DE
EXISTÊNCIA DA ADASCAEXISTÊNCIA DA ADASCA

Dador de sangue de Aveiro,
Que nos abre suas veias
Dá a joia do seu celeiro
Para salvar vidas alheias!

Este humano generoso
Que à beira-Ria nasceu
Dá o seu bem mais precioso
Sem saber quem mereceu.

É orgulho da Cidade
Que um dia o viu nascer,
Dá seu sangue sem vaidade
sem nada em troca receber.

Dar sangue prolonga a vida
Àqueles que pouca têm,
É dar a força acrescida
Que vai reanimar alguém!

Se de sangue precisar
Nunca lhe direi que não,
Se algo mais necessitar
Dar-lhe-ei meu coração.

Ir correr em novas veias
Sangue meu, fonte de vida,
É como viver a meias
A juventude reavida.

Dar sangue a um irmão,
Mesmo no anonimato,
É dar força ao coração
Para vencer um ultimato.

É no túnel fazer luz,
Onde havia escuridão,
É ideal que nos induz  
A limar a imperfeição.

DADOR DE SANGUE
João Manuel Zagalo

João Manuel de Almeida Zagalo
Autor de centenas de poemas, nasceu 
no Seixo de Mira, em 1950.
O escritor autodidata reuniu 150 poemas 
no livro “Valsa da madrugada”, editado em 
2008, pela Junta de Freguesia e Associa-
ção Cultural e Recreativa do Seixo de Mira.
E-mail: joaodoseixo@gmail.com.

Euclides Cavaco
XIV ANIVERSÁRIO DA ADASCA

Homenagem aos dadores de sangue da ADASCA, no seu XIV Aniversário

Neste mês de Fevereiro 
A ADASCA em sua cadência
Vai celebrar em Aveiro
Mais um ano de existência.

Este ano catorze  faz
Desde a sua fundação
Por isso aqui nos apraz 
Expressar nossa ovação.

Parabéns aos fundadores
Da ADASCA, aqui auguro
E também aos directores
Que asseguram seu futuro.

Aos  dadores pela coragem
Que justamente enalteço 
Também credores de homenagem
Dignos do maior apreço.

A ADASCA é um padrão
De altruísta actividade
Dando à nossa região
Prestígio e dignidade.

Plos catorze anos volvidos
De organismo voluntário
Os votos bem merecidos
Dum FELIZ ANIVERSÁRIO.

BOLETIM INFOADASCABOLETIM INFOADASCA

Nesta ocasião particularmente 
feliz, gostaria de dar os parabéns 
a todos os Dadores de Sangue do 
Concelho de Aveiro na pessoa do 
Presidente desta Associação Sr. 
Joaquim Manuel da Conceição Car-
los. Quero ainda agradecer-vos, em 
nome dos milhares de doentes que 
necessitam de terapêutica com 
sangue e componentes sanguíneos 
para sobreviver e que receberam as 
vossas dádivas ao longo destes 14 
anos. E foram muitos ...
Não posso deixar de exaltar o ex-

traordinário e continuado trabalho 
desta Associação e do seu Presiden-
te na organização e realização de 
sessões de colheita de sangue, em 

parceria com o IPST, quer em em-
presas e localidades do concelho de 
Aveiro, quer no posto avançado de 
colheita nas instalações da Associa-
ção, com uma enorme periodicidade.
Gostaria de realçar a eficácia deste 

trabalho que se manifesta no cresci-
mento sustentado desta Associação, 
no que se refere ao número de Da-
dores de Sangue aprovados nas ses-
sões de colheita que organiza; cerca 
de 2.000 dadores em 2010 e cerca de 
3.000 em 2020.
Para este facto contribuíram certa-

mente as ações de promoção da dá-
diva de sangue direcionadas não só 
à comunidade em geral, com divulga-
ção de informação através dos meios 
de comunicação social, sobretudo re-
gionais, como também direcionadas 
especificamente a uma população 
mais jovem, nomeadamente os Estu-
dantes da Universidade de Aveiro.
Organização, empenho, dedicação 

à causa da dádiva de sangue! Solida-
riedade para com os mais vulneráveis 
da nossa população, para com rostos 
anónimos numa cama de hospital.
Altruísmo, quer no que se refere 

aos Dirigentes Associativos, quer 
aos Dadores de Sangue, abdicando 

certamente da sua vida pessoal e fa-
miliar em prol dos outros!
Abnegação, nestes tempos parti-

cularmente difíceis, em que as medi-
das tão necessárias à segurança dos 
dadores e dos profissionais tornam 
por vezes mais moroso este ato de 
dar Vida aos outros.
Coragem face ao desconhecido, 

nestes tempos de COVID-19.
Ao longo dos anos sempre uniu a 

ADASCA e o IPST, a procura do me-
lhor caminho para a dádiva de san-
gue e a preocupação com a Vida e a 
Segurança dos Dadores e dos Doen-
tes. É pois com muito gosto que vos 
irei dar pessoalmente os meus pa-
rabéns e expressar o meu enorme 
agradecimento, assim que as condi-
ções epidemiológicas o permitam.
Desejo ao Sr. Joaquim Carlos e a to-

dos os Dadores de Sangue da ADAS-
CA o maior sucesso para o futuro, nesta 
causa que nos une, dar Vida à Vida.
Agradeço-vos em meu nome pes-

soal e do Conselho Diretivo do IPST.
Muitos Parabéns!
Espero poder contar convosco, 

contem por favor com o IPST.

Nota curricular - Maria Antónia de Oliveira 
Lampreia Escoval Lopes Esperança Martins
Data de nascimento: Lisboa, 26 de agosto de 1962.
Médica, Assistente Graduada de Saúde Pública do 

Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
Formação/Qualificações
2013 – Quality management and inspection crite-

ria for blood establishments, EuBIS, European Blood 
Inspection Project seminar and training course;
2003 – Competência em Gestão de Serviços de 

Saúde, Ordem dos Médicos.
2000 – Grau de Consultor em Saúde Pública (Mi-

nistério da Saúde).
1992 – Grau de Especialista em Saúde Pública 

(Ministério da Saúde).
1986 – Licenciada em Medicina pela Faculdade 

de Medicina de Lisboa.

Experiência profissional relevante/atividades 
presentes
2018 – Nomeada representante de Portugal/Instituto 

Português do Sangue e da Transplantação nas Reuniões 
das Autoridades Competentes para o sangue na Comis-
são Europeia (27 e 28 fevereiro 2018, 10 e 11 outubro 2018).
2017 – Membro e representante de Portugal no 

«Vigilance Expert Sub-Group», Comissão Europeia.
2016 – Membro do «International Haemovigilan-

ce Network Seminar Committee».
2014 – Membro da Plataforma de Especialistas em Ento-

mologia Médica e Saúde Pública da Direção-Geral da Saúde.
2014 – Membro do Grupo de Trabalho Risco Geográfico, 

do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
2011 – Coordenadora do Grupo Nacional de Hemovigilância
2016 – Responsável pela elaboração do Plano de Pre-

venção para o Zika – Medidas preventivas para a seguran-
ça do sangue e componentes sanguíneos.

2012 – Responsável pelo sistema de Alerta Rápi-
do para o sangue, pela implementação de medidas 
preventivas para a segurança do sangue e compo-
nentes sanguíneos em Portugal. 
2012 – Responsável pela articulação com outros siste-

mas de vigilância epidemiológica em Portugal (Doenças 
transmissíveis, farmacovigilância e dispositivos médicos). 
2012 – Membro do Grupo de Articulação Hospitalar 

do Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa.
2011 – Secretária eleita da «Haemovigilance wor-

king party International Society of Blood Transfusion».
2011 – Responsável Técnica de Hemovigilância e 

Medicina Transfusional do Centro de Sangue e Trans-
plantação de Lisboa.
2008 – Coordenadora Regional de Hemovigilância, 

Região Sul.
Fonte - Despacho n.o 6108/2019 – Diário da Repúbli-

ca n.o 125/2019, Série II de 2019-07-03

Caros dadores,
Membros da Direcção e de-

mais Corpos Sociais e a todos 
aqueles que, de alguma forma, 
colaboram com a Associação 
na dádiva de sangue, na nossa 
Região:
- A nossa Associação, ADAS-

CA, comemora 14 anos de ati-
vidade ininterrupta e, como em 
todos os aniversários, deve ha-
ver festa e alegria.
Neste ano de 2021, num con-

texto muito especial de trans-
missão da Covid-19 é imperio-
so que esses festejos sejam de 
alegria, mas nunca de convívio 
festivo.
No entanto, não podemos, 

de maneira alguma, ficar indi-
ferentes a uma data tão espe-
cial, pelo passado de trabalho 
e de entrega ao bem comum,                        

à dádiva benévola de sangue, á 
ajuda anónima e desinteressada 
de todos os que se dispuseram 
a essa nobre tarefa.
Como Presidente da Assem-

bleia-Geral da ADASCA, cum-
pre-me o honroso dever de 
agradecer:
- Em primeiro lugar a todos 

os dadores que, de maneira ge-
nerosa e desinteressada, conti-
nuam a doar o seu sangue, um 
bem escasso e tão necessário;
Aos nossos parceiros nesta 

cruzada, benfeitores públicos e 
privados, que permitem conti-
nuar a senda de nove sessões 
de colheitas por mês;
E uma palavra aos grandes 

obreiros desta empresa, aos 
membros da Direcção, incan-
sáveis nos seus objectivos e ao 
seu Presidente, Joaquim Carlos, 
sempre disponível, sempre pre-
sente.
Bem hajam todos, em nome 

dum desígnio maior, da dádiva 
benévola de sangue, perdoem-
-nos a repetição, anónima e de-
sinteressada.
E enviar uma mensagem de 

esperança por dias melhores, 
por um mundo mais fraterno, li-
vre da Pandemia.

*Mensagem de esperança por 
dias melhores

Mensagem da Drª. Maria Escoval 
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto 
Português do Sangue e da Transplantação

Mensagem do Humberto Rocha
Presidente da Assembleia-Geral da ADASCA

TEM A PALAVRA... TEM A PALAVRA...
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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) 

A leitura indispensável 
para uma formação 
humana integral 
(Joaquim Carlos)

Sabe que em Aveiro
existe um Posto Fixo

para Colheitas de Sangue?

Coordenadas GPS:
N 40.62659 | W -8.65133

 Mercado Municipal de Santiago, 
1º Piso, Loja G
Tel.: 234 095 331
Telm.: 964 470 432

E-mail: geral@adasca.pt

                   Apoio de:

Litoral Centro 
Comunicação e Imagem
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Nesta ocasião particularmente 
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anos. E foram muitos ...
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te na organização e realização de 
sessões de colheita de sangue, em 
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presas e localidades do concelho de 
Aveiro, quer no posto avançado de 
colheita nas instalações da Associa-
ção, com uma enorme periodicidade.
Gostaria de realçar a eficácia deste 

trabalho que se manifesta no cresci-
mento sustentado desta Associação, 
no que se refere ao número de Da-
dores de Sangue aprovados nas ses-
sões de colheita que organiza; cerca 
de 2.000 dadores em 2010 e cerca de 
3.000 em 2020.
Para este facto contribuíram certa-

mente as ações de promoção da dá-
diva de sangue direcionadas não só 
à comunidade em geral, com divulga-
ção de informação através dos meios 
de comunicação social, sobretudo re-
gionais, como também direcionadas 
especificamente a uma população 
mais jovem, nomeadamente os Estu-
dantes da Universidade de Aveiro.
Organização, empenho, dedicação 

à causa da dádiva de sangue! Solida-
riedade para com os mais vulneráveis 
da nossa população, para com rostos 
anónimos numa cama de hospital.
Altruísmo, quer no que se refere 

aos Dirigentes Associativos, quer 
aos Dadores de Sangue, abdicando 

certamente da sua vida pessoal e fa-
miliar em prol dos outros!
Abnegação, nestes tempos parti-

cularmente difíceis, em que as medi-
das tão necessárias à segurança dos 
dadores e dos profissionais tornam 
por vezes mais moroso este ato de 
dar Vida aos outros.
Coragem face ao desconhecido, 

nestes tempos de COVID-19.
Ao longo dos anos sempre uniu a 

ADASCA e o IPST, a procura do me-
lhor caminho para a dádiva de san-
gue e a preocupação com a Vida e a 
Segurança dos Dadores e dos Doen-
tes. É pois com muito gosto que vos 
irei dar pessoalmente os meus pa-
rabéns e expressar o meu enorme 
agradecimento, assim que as condi-
ções epidemiológicas o permitam.
Desejo ao Sr. Joaquim Carlos e a to-

dos os Dadores de Sangue da ADAS-
CA o maior sucesso para o futuro, nesta 
causa que nos une, dar Vida à Vida.
Agradeço-vos em meu nome pes-

soal e do Conselho Diretivo do IPST.
Muitos Parabéns!
Espero poder contar convosco, 

contem por favor com o IPST.
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1986 – Licenciada em Medicina pela Faculdade 
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Experiência profissional relevante/atividades 
presentes
2018 – Nomeada representante de Portugal/Instituto 

Português do Sangue e da Transplantação nas Reuniões 
das Autoridades Competentes para o sangue na Comis-
são Europeia (27 e 28 fevereiro 2018, 10 e 11 outubro 2018).
2017 – Membro e representante de Portugal no 

«Vigilance Expert Sub-Group», Comissão Europeia.
2016 – Membro do «International Haemovigilan-

ce Network Seminar Committee».
2014 – Membro da Plataforma de Especialistas em Ento-

mologia Médica e Saúde Pública da Direção-Geral da Saúde.
2014 – Membro do Grupo de Trabalho Risco Geográfico, 

do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
2011 – Coordenadora do Grupo Nacional de Hemovigilância
2016 – Responsável pela elaboração do Plano de Pre-

venção para o Zika – Medidas preventivas para a seguran-
ça do sangue e componentes sanguíneos.

2012 – Responsável pelo sistema de Alerta Rápi-
do para o sangue, pela implementação de medidas 
preventivas para a segurança do sangue e compo-
nentes sanguíneos em Portugal. 
2012 – Responsável pela articulação com outros siste-

mas de vigilância epidemiológica em Portugal (Doenças 
transmissíveis, farmacovigilância e dispositivos médicos). 
2012 – Membro do Grupo de Articulação Hospitalar 

do Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa.
2011 – Secretária eleita da «Haemovigilance wor-

king party International Society of Blood Transfusion».
2011 – Responsável Técnica de Hemovigilância e 

Medicina Transfusional do Centro de Sangue e Trans-
plantação de Lisboa.
2008 – Coordenadora Regional de Hemovigilância, 

Região Sul.
Fonte - Despacho n.o 6108/2019 – Diário da Repúbli-

ca n.o 125/2019, Série II de 2019-07-03

Caros dadores,
Membros da Direcção e de-

mais Corpos Sociais e a todos 
aqueles que, de alguma forma, 
colaboram com a Associação 
na dádiva de sangue, na nossa 
Região:
- A nossa Associação, ADAS-

CA, comemora 14 anos de ati-
vidade ininterrupta e, como em 
todos os aniversários, deve ha-
ver festa e alegria.
Neste ano de 2021, num con-

texto muito especial de trans-
missão da Covid-19 é imperio-
so que esses festejos sejam de 
alegria, mas nunca de convívio 
festivo.
No entanto, não podemos, 

de maneira alguma, ficar indi-
ferentes a uma data tão espe-
cial, pelo passado de trabalho 
e de entrega ao bem comum,                        

à dádiva benévola de sangue, á 
ajuda anónima e desinteressada 
de todos os que se dispuseram 
a essa nobre tarefa.
Como Presidente da Assem-

bleia-Geral da ADASCA, cum-
pre-me o honroso dever de 
agradecer:
- Em primeiro lugar a todos 

os dadores que, de maneira ge-
nerosa e desinteressada, conti-
nuam a doar o seu sangue, um 
bem escasso e tão necessário;
Aos nossos parceiros nesta 

cruzada, benfeitores públicos e 
privados, que permitem conti-
nuar a senda de nove sessões 
de colheitas por mês;
E uma palavra aos grandes 

obreiros desta empresa, aos 
membros da Direcção, incan-
sáveis nos seus objectivos e ao 
seu Presidente, Joaquim Carlos, 
sempre disponível, sempre pre-
sente.
Bem hajam todos, em nome 

dum desígnio maior, da dádiva 
benévola de sangue, perdoem-
-nos a repetição, anónima e de-
sinteressada.
E enviar uma mensagem de 

esperança por dias melhores, 
por um mundo mais fraterno, li-
vre da Pandemia.

*Mensagem de esperança por 
dias melhores

Mensagem da Drª. Maria Escoval 
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto 
Português do Sangue e da Transplantação

Mensagem do Humberto Rocha
Presidente da Assembleia-Geral da ADASCA

TEM A PALAVRA... TEM A PALAVRA...
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No Dia Mundial do Dador de 
Sangue a Comissária Europeia 
da Saúde prestou uma justa ho-
menagem “a todos os que doam 
sangue e plasma sanguíneo”. Este 
tributo, que subscrevo, não pode-
ria deixar de se estender a todos 
aqueles que se empenham dia-
riamente na angariação de novos 
dadores e na adesão à dádiva.
Atravessamos um período con-

turbado a todos os níveis, e os cui-
dados de saúde não são excepção.
A pandemia por Covid-19 acen-

tuou, ainda mais, a escassez de 
hemoderivados em Portugal e no 
Mundo. O desconhecimento sobre 
o vírus, o distanciamento social e o 

legítimo receio de contágio foram 
factores que contribuíram para o 
afastamento dos dadores dos locais 
de dádiva e, consequentemente,  a 
uma redução drástica no número 
de dádivas. Contrariamente, a utili-
zação de componentes sanguíneos 
permanece elevada, sendo fulcral 
assegurar a disponibilidade de san-
gue a todos aqueles que desta tera-
pêutica necessitem, sejam doentes 
com ou sem infecção por Covid-19.
Hoje, com o maior conheci-

mento que temos sobre o vírus, 
reinventam-se abordagens e es-
tratégias para manter as dádivas 
dentro das necessidades, sem-
pre aliadas a um cumprimento 
estrito de medidas de segurança 
com vista a proteger os dadores, 
os receptores e os profissionais 
de saúde no momento da dádiva.
É importante salientar que, muito 

embora não exista evidência cien-
tífica que haja risco de transmis-
são do vírus por via transfusional, 
foram estabelecidas novas regras 
na seleção de dadores, designada-
mente, a pesquisa pormenorizada 
dos antecedentes pessoais do da-
dor (incluindo os seus contactos 

epidemiológicos) e o adiamento 
das dádivas de 28 dias após ex-
posição a contacto com Covid-19 
provável, contacto com Covid-19 
confirmado e após resolução de 
sintomas e/ou terapêutica por in-
fecção pelo vírus.
Concluindo, dar sangue é, ac-

tualmente, mais necessário do 
que nunca! Aumentar o número 
de dádivas será um desafio diário 
que exigirá um esforço extra de to-
dos nós. No entanto, acredito que 
o desafio será superado de forma 
eficaz e com a mesma generosi-
dade e criatividade de sempre.
Poder desempenhar este pa-

pel cívico é um privilégio. Poder 
ajudar-nos a ajudar os outros 
neste momento de fragilidade, é 
ser maior. E mais do que nunca, 
urge que cultivemos um espírito 
de entreajuda.  
Obrigada pelo seu contributo. Con-

tinue a ser solidário em segurança. 

*Dra. Catarina Freitas de Almeida, 
(Médica Interna do Serviço de 

Imuno-hemoterapia do Hospital 
Infante D.Pedro, Aveiro).

**Direcção de Serviço: Dra. Lúcia Borges

Doar sangue é contributo bené-
volo e major do ser humano no 
salvar de Vidas.
Assinalam-se por estes dias os 

14 anos da ADASCA.
Catorze anos que têm constituí-

do um marco relevante na Vida – 
literalmente - de Aveiro.
Catorze anos que ultrapassam 

largamente o horizonte Concelhio, 
constituindo-se numa associação 
marcante no panorama das Co-
lheitas de Sangue em Portugal.
Uma História que nos orgulha, ca-

bendo a todos honrar, prosseguindo 
com a missão dádivas de sangue em 

Aveiro - e felicitando a determinação 
de toda uma equipa na pessoa do 
Presidente Joaquim Carlos.
E vindo a talho de foice, nesta 

Pandemia muita atenção a não re-
laxarmos. Os procedimentos rigo-
rosos de prevenção da transmis-
são da COVID-19 são de manter 
pelo ano de 2021.
Bem-haja a todos e a cada um 

dos dadores,
Unidos em prol da Vida,
- E muita Saúde! 

Miguel Capão Filipe
Vereador da Saúde

Câmara Municipal de Aveiro

Só em uma alma triste, que a ingratidão existe...
Na presença da ingratidão, que faz ao coração...
No ódio irreversível, evitá-lo sempre é possível...
Na ira incalculável, uma raiva terrível...
No egoísmo desmedido, algo descabido...
No sofrimento tormentoso, que causa padecimento...
Nas grandes tragédias, que triste momento...
Quero chorar, mas o melhor será amar, para a ingratidão apagar...

  Pensamento
“O pior dos defeitos é a ingratidão, que despreza e apedreja hoje quem 

nos beneficiou ontem.”
Autor desconhecido

Numa altura em que urge sermos 
altruístas pelo bem-estar e pela saú-
de do próximo, importa desmistificar 
alguns mitos que possam ser a ra-
zão pela qual alguns de nós ainda 
não deram o passo em frente de 
ajudar, através da dádiva de sangue.
Dar sangue não dói. Mesmo os 

mais adversos a agulhas poderão 
confirmar isso mesmo. Além da 
picada inicial que pode causar um 
ligeiro desconforto momentâneo, 
a restante colheita é indolor e as 
equipas de colheita de sangue são 
especializadas em assegurar o bem 
estar do dador. E lembre-se – o sor-
riso que vai ter depois da colheita 
será a derrota de qualquer medo.
“O meu tipo de sangue não é raro, 
por isso não é preciso.” Isto é uma 
ideia errada. Se é verdade que, por 
vezes, podem escassear os grupos 
de sangue mais raros, como o B 
negativo, é também verdade que 
a grande maioria dos doentes que 
necessita de transfusão tem um 
grupo sanguíneo comum, como 
A positivo ou O positivo. É por isso 
imperioso ter uma boa reserva de 
sangue com grupos de sangue co-
muns. O sangue de todos os dadores, 

sem exceção, é bem vindo! 
Outro mito comum é a ideia erra-

da de que as pessoas que tomam 
medicamentos não podem dar 
sangue. Medicamentos como anti-
depressivos não impedem a dádiva 
de sangue, havendo outros como 
antibióticos, anti-inflamatórios ou 
aspirina, que requerem alguns dias 
de suspensão antes da dádiva. Por 
outro lado, há doenças que impe-
dem a dádiva de sangue de forma 
temporária ou definitiva, quer por 
razões relacionadas com a quali-
dade do sangue que queremos co-
lher, quer por razões de proteção da 
saúde dos nossos dadores. Se tiver 
dúvidas, poderá sempre consultar o 
site do Instituto Português do San-
gue e Transplantação ou visitar um 
dos locais de colheita de sangue.
O medo de contrair uma doen-

ça durante a dádiva de sangue 
é também infundado nos dias 
de hoje. Todo o material usado é 
descartável, de uma única utili-
zação. A segurança transfusional 
é um dos pilares fundamentais 
da nossa actividade.
Se conhece alguém que ainda 

está indeciso, ajude essa pessoa, 

esclarecendo as suas dúvidas. 
Os nossos dadores também são 
fundamentais nessa missão de 
esclarecer e incentivar.
Nesta altura difícil para todos 

nós, proteja-se, sorria… e dê 
sangue. O Serviço de Imunohe-
moterapia do Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga deseja-lhe um 
ano de 2021 com muita saúde.

*Dr. Alexandre Sarmento 
(Médico Interno  do Serviço de 
Imuno-hemoterapia do Hospital 

Infante D.Pedro, Aveiro).
**Direcção de Serviço: 

Dra. Lúcia Borges
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Nesta ocasião particularmente 
feliz, gostaria de dar os parabéns 
a todos os Dadores de Sangue do 
Concelho de Aveiro na pessoa do 
Presidente desta Associação Sr. 
Joaquim Manuel da Conceição Car-
los. Quero ainda agradecer-vos, em 
nome dos milhares de doentes que 
necessitam de terapêutica com 
sangue e componentes sanguíneos 
para sobreviver e que receberam as 
vossas dádivas ao longo destes 14 
anos. E foram muitos ...
Não posso deixar de exaltar o ex-

traordinário e continuado trabalho 
desta Associação e do seu Presiden-
te na organização e realização de 
sessões de colheita de sangue, em 

parceria com o IPST, quer em em-
presas e localidades do concelho de 
Aveiro, quer no posto avançado de 
colheita nas instalações da Associa-
ção, com uma enorme periodicidade.
Gostaria de realçar a eficácia deste 

trabalho que se manifesta no cresci-
mento sustentado desta Associação, 
no que se refere ao número de Da-
dores de Sangue aprovados nas ses-
sões de colheita que organiza; cerca 
de 2.000 dadores em 2010 e cerca de 
3.000 em 2020.
Para este facto contribuíram certa-

mente as ações de promoção da dá-
diva de sangue direcionadas não só 
à comunidade em geral, com divulga-
ção de informação através dos meios 
de comunicação social, sobretudo re-
gionais, como também direcionadas 
especificamente a uma população 
mais jovem, nomeadamente os Estu-
dantes da Universidade de Aveiro.
Organização, empenho, dedicação 

à causa da dádiva de sangue! Solida-
riedade para com os mais vulneráveis 
da nossa população, para com rostos 
anónimos numa cama de hospital.
Altruísmo, quer no que se refere 

aos Dirigentes Associativos, quer 
aos Dadores de Sangue, abdicando 

certamente da sua vida pessoal e fa-
miliar em prol dos outros!
Abnegação, nestes tempos parti-

cularmente difíceis, em que as medi-
das tão necessárias à segurança dos 
dadores e dos profissionais tornam 
por vezes mais moroso este ato de 
dar Vida aos outros.
Coragem face ao desconhecido, 

nestes tempos de COVID-19.
Ao longo dos anos sempre uniu a 

ADASCA e o IPST, a procura do me-
lhor caminho para a dádiva de san-
gue e a preocupação com a Vida e a 
Segurança dos Dadores e dos Doen-
tes. É pois com muito gosto que vos 
irei dar pessoalmente os meus pa-
rabéns e expressar o meu enorme 
agradecimento, assim que as condi-
ções epidemiológicas o permitam.
Desejo ao Sr. Joaquim Carlos e a to-

dos os Dadores de Sangue da ADAS-
CA o maior sucesso para o futuro, nesta 
causa que nos une, dar Vida à Vida.
Agradeço-vos em meu nome pes-

soal e do Conselho Diretivo do IPST.
Muitos Parabéns!
Espero poder contar convosco, 

contem por favor com o IPST.

Nota curricular - Maria Antónia de Oliveira 
Lampreia Escoval Lopes Esperança Martins
Data de nascimento: Lisboa, 26 de agosto de 1962.
Médica, Assistente Graduada de Saúde Pública do 

Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
Formação/Qualificações
2013 – Quality management and inspection crite-

ria for blood establishments, EuBIS, European Blood 
Inspection Project seminar and training course;
2003 – Competência em Gestão de Serviços de 

Saúde, Ordem dos Médicos.
2000 – Grau de Consultor em Saúde Pública (Mi-

nistério da Saúde).
1992 – Grau de Especialista em Saúde Pública 

(Ministério da Saúde).
1986 – Licenciada em Medicina pela Faculdade 

de Medicina de Lisboa.

Experiência profissional relevante/atividades 
presentes
2018 – Nomeada representante de Portugal/Instituto 

Português do Sangue e da Transplantação nas Reuniões 
das Autoridades Competentes para o sangue na Comis-
são Europeia (27 e 28 fevereiro 2018, 10 e 11 outubro 2018).
2017 – Membro e representante de Portugal no 

«Vigilance Expert Sub-Group», Comissão Europeia.
2016 – Membro do «International Haemovigilan-

ce Network Seminar Committee».
2014 – Membro da Plataforma de Especialistas em Ento-

mologia Médica e Saúde Pública da Direção-Geral da Saúde.
2014 – Membro do Grupo de Trabalho Risco Geográfico, 

do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
2011 – Coordenadora do Grupo Nacional de Hemovigilância
2016 – Responsável pela elaboração do Plano de Pre-

venção para o Zika – Medidas preventivas para a seguran-
ça do sangue e componentes sanguíneos.

2012 – Responsável pelo sistema de Alerta Rápi-
do para o sangue, pela implementação de medidas 
preventivas para a segurança do sangue e compo-
nentes sanguíneos em Portugal. 
2012 – Responsável pela articulação com outros siste-

mas de vigilância epidemiológica em Portugal (Doenças 
transmissíveis, farmacovigilância e dispositivos médicos). 
2012 – Membro do Grupo de Articulação Hospitalar 

do Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa.
2011 – Secretária eleita da «Haemovigilance wor-

king party International Society of Blood Transfusion».
2011 – Responsável Técnica de Hemovigilância e 

Medicina Transfusional do Centro de Sangue e Trans-
plantação de Lisboa.
2008 – Coordenadora Regional de Hemovigilância, 

Região Sul.
Fonte - Despacho n.o 6108/2019 – Diário da Repúbli-

ca n.o 125/2019, Série II de 2019-07-03

Caros dadores,
Membros da Direcção e de-

mais Corpos Sociais e a todos 
aqueles que, de alguma forma, 
colaboram com a Associação 
na dádiva de sangue, na nossa 
Região:
- A nossa Associação, ADAS-

CA, comemora 14 anos de ati-
vidade ininterrupta e, como em 
todos os aniversários, deve ha-
ver festa e alegria.
Neste ano de 2021, num con-

texto muito especial de trans-
missão da Covid-19 é imperio-
so que esses festejos sejam de 
alegria, mas nunca de convívio 
festivo.
No entanto, não podemos, 

de maneira alguma, ficar indi-
ferentes a uma data tão espe-
cial, pelo passado de trabalho 
e de entrega ao bem comum,                        

à dádiva benévola de sangue, á 
ajuda anónima e desinteressada 
de todos os que se dispuseram 
a essa nobre tarefa.
Como Presidente da Assem-

bleia-Geral da ADASCA, cum-
pre-me o honroso dever de 
agradecer:
- Em primeiro lugar a todos 

os dadores que, de maneira ge-
nerosa e desinteressada, conti-
nuam a doar o seu sangue, um 
bem escasso e tão necessário;
Aos nossos parceiros nesta 

cruzada, benfeitores públicos e 
privados, que permitem conti-
nuar a senda de nove sessões 
de colheitas por mês;
E uma palavra aos grandes 

obreiros desta empresa, aos 
membros da Direcção, incan-
sáveis nos seus objectivos e ao 
seu Presidente, Joaquim Carlos, 
sempre disponível, sempre pre-
sente.
Bem hajam todos, em nome 

dum desígnio maior, da dádiva 
benévola de sangue, perdoem-
-nos a repetição, anónima e de-
sinteressada.
E enviar uma mensagem de 

esperança por dias melhores, 
por um mundo mais fraterno, li-
vre da Pandemia.

*Mensagem de esperança por 
dias melhores

Mensagem da Drª. Maria Escoval 
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto 
Português do Sangue e da Transplantação

Mensagem do Humberto Rocha
Presidente da Assembleia-Geral da ADASCA

TEM A PALAVRA... TEM A PALAVRA...
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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) 

A leitura indispensável 
para uma formação 
humana integral 
(Joaquim Carlos)

Sabe que em Aveiro
existe um Posto Fixo

para Colheitas de Sangue?

Coordenadas GPS:
N 40.62659 | W -8.65133

 Mercado Municipal de Santiago, 
1º Piso, Loja G
Tel.: 234 095 331
Telm.: 964 470 432

E-mail: geral@adasca.pt

                   Apoio de:

Litoral Centro 
Comunicação e Imagem
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Não é fácil escrever sobre os 14 
anos de existência da Associação 
de Dadores de Sangue do Con-
celho de Aveiro (ADASCA), nem 
sequer o espaço neste Boletim o 
permite.
O conceito que se criou sobre 

o dador de sangue é indigno, 
desumano, economicista, senão 
mesmo psicologicamente vio-
lento. Mais, o dador de sangue 
passou a ser visto como um ser 
descartável. Como é tratado pelo 
SNS podemos facilmente chegar 
a esta conclusão, sem entrar em 
detalhes.
Decorridos estes anos a ADAS-

CA ainda é vista com descon-
fiança, a sua dinâmica tornou-se 
incomodativa, porque nunca ali-
nhou com os interesses instala-
dos no mundo da dádiva de san-
gue, onde reina o fingimento e a 
traição, sendo estas algumas das 
motivações que me leva a dizer: 
Abram os olhos.
Não consigo fingir. Não me as-

siste uma dupla personalidade. 
Não sou lobo com pele de cordei-
ro. O que assistimos no mundo da 
dádiva de sangue é inadmissível, 
nem sequer o IPST o devia per-
mitir. Quando duas “federações” 
falam por cima do IPST fazendo 
apelos à dádiva duma forma de-
sorganizada, está tudo dito. Aliás, 
nem sequer se justifica a sua exis-
tência, porque vistas bem a coisas 

representam-se a elas próprias na 
defesa dos seus interesses, por-
que os dadores não são ouvidos, 
ainda que falem em seu nome.
A sede e a ganância para apare-

cer na imprensa tornou-se doen-
tia e perigosa. Alimentar o Ego 
está na moda. Como é possível a 
imprensa alinhar com tais sujei-
tos?! Falta-lhes conteúdos? Cer-
tamente, tendo em conta a con-
juntura.
O nosso agradecimento à Câ-

mara Municipal de Aveiro pela 
forma como tem apoiado a ADAS-
CA, mediante a cedência das ins-
talações onde funcionam a Sede 
e o Posto Fixo, ainda pela aquisi-
ção das duas viaturas e fotocopia-
dora, entre outros apoios.
Uma palavra de agradecimen-

to às empresas Electro Neiva e 
à Churrasqueira ‘O Gavião’ pelo 
apoio que mantém durante anos. 
Assim tivéssemos mais.
Quanto à relação com o CST 

de Coimbra é melhor não entrar 
em detalhes, sempre de candeias 
às avessas. Durante 14 anos sem 
cancelar uma sessão de colheitas 
de sangue. Querem mais? Nunca 
virámos a cara.
Uma palavra de profundo re-

conhecimento público a todos 
os meus colegas que formam a 
Direcção da ADASCA, Conselho 
Fiscal e Assembleia Geral. Somos 
verdadeiros companheiros desta 
missão humanitária.
Um agradecimento especial a 

todos os dadores de sangue que 
ao longo destes anos, se têm diri-
gido ao Posto Fixo para efectuar 
ali a sua dádiva de sangue.
Contem sempre connosco, nós 

contamos convosco. OBRIGADO.

*Director

Por Joaquim M. C. Carlos *
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Dador de sangue de Aveiro,
Que nos abre suas veias
Dá a joia do seu celeiro
Para salvar vidas alheias!

Este humano generoso
Que à beira-Ria nasceu
Dá o seu bem mais precioso
Sem saber quem mereceu.

É orgulho da Cidade
Que um dia o viu nascer,
Dá seu sangue sem vaidade
sem nada em troca receber.

Dar sangue prolonga a vida
Àqueles que pouca têm,
É dar a força acrescida
Que vai reanimar alguém!

Se de sangue precisar
Nunca lhe direi que não,
Se algo mais necessitar
Dar-lhe-ei meu coração.

Ir correr em novas veias
Sangue meu, fonte de vida,
É como viver a meias
A juventude reavida.

Dar sangue a um irmão,
Mesmo no anonimato,
É dar força ao coração
Para vencer um ultimato.

É no túnel fazer luz,
Onde havia escuridão,
É ideal que nos induz  
A limar a imperfeição.

DADOR DE SANGUE
João Manuel Zagalo

João Manuel de Almeida Zagalo
Autor de centenas de poemas, nasceu 
no Seixo de Mira, em 1950.
O escritor autodidata reuniu 150 poemas 
no livro “Valsa da madrugada”, editado em 
2008, pela Junta de Freguesia e Associa-
ção Cultural e Recreativa do Seixo de Mira.
E-mail: joaodoseixo@gmail.com.

Euclides Cavaco
XIV ANIVERSÁRIO DA ADASCA

Homenagem aos dadores de sangue da ADASCA, no seu XIV Aniversário

Neste mês de Fevereiro 
A ADASCA em sua cadência
Vai celebrar em Aveiro
Mais um ano de existência.

Este ano catorze  faz
Desde a sua fundação
Por isso aqui nos apraz 
Expressar nossa ovação.

Parabéns aos fundadores
Da ADASCA, aqui auguro
E também aos directores
Que asseguram seu futuro.

Aos  dadores pela coragem
Que justamente enalteço 
Também credores de homenagem
Dignos do maior apreço.

A ADASCA é um padrão
De altruísta actividade
Dando à nossa região
Prestígio e dignidade.

Plos catorze anos volvidos
De organismo voluntário
Os votos bem merecidos
Dum FELIZ ANIVERSÁRIO.
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O apelo aos dadores não re-
gulares, para que façam as suas 
dádivas, permitirá que os doen-
tes não tenham que esperar pelo 
seu tratamento ou pelo adia-
mento, 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 saudá-
veis, peso igual ou superior a 50 
kg e idade compreendida entre 
os 18 e os 65 anos. Para uma pri-
meira dádiva, 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 ho-
mens.
   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 almo-
ço se der sangue no período da 
manhã;
  Se der sangue após o almoço 
deverá aguardar 2:30 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
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Mapa para 2021
Rua de Ovar | Mercado Municipal de Santiago, Loja G-1º. Piso

Contactos: 964 470 432 (Sede);  234 095 331 (Sede)

Quartas-feiras e Sextas - feiras
15h00 - 19h30 (na Sede) 

- Fevereiro 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26
- Marco 3, 5, 10, 12,17, 19, 24, 26 e 31
- Abril 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30
- Maio 5, 7, 12,14,19, 21, 26 e 28
- Junho 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30
- Julho 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30
- Agosto 4, 6, 11, 13, 18 e 20
- Setembro 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 e 29
- Outubro 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29
- Novembro 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26
- Dezembro 3, 10, 15, 17, 22 e 29
- Dias 1 e 8 de Dezembro 9h00 - 13h00
- Dia 28 de Fevereiro (Domingo) | Cacia (Aveiro) Salão da Junta | 9h00 - 13h00
- Dia 13 de Junho (Domingo) | Salão da Junta de Freguesia de Cacia | 

9h00 - 12h30 | Comemoração do dia Mundial do Dador de Sangue.
- Dia 24 de Outubro (Domingo) | Cacia (Aveiro) Salão da Junta | 9h00 - 13h00
- Dia 1 de Abril (5ª. Feira) | ESSUA - Escola Superior de Saúde de Aveiro | 

9h30 - 13h00 | na Edf. ESSUA, salas 30B.1.59 e 30B.1.57 do Edf.b - Campus Crasto.
- Dia 25 de Novembro (5ª. Feira) | ESSUA - Escola Superior de Saúde de 

Aveiro | 9h30 - 13h00 | na Edf. ESSUA, salas 30B.1.59 e 30B.1.57 do Edf.b - 
Campus Crasto.


