
O apelo aos dadores não regulares, 
para que façam as suas dádivas, per-
mitirá que os doentes não tenham que 
esperar pelo seu tratamento ou pelo 
adiamento, e o ISPT esteja tranquilo, 
assim como os hospitais.
Quem pode doar sangue
Podem doar sangue todas as pessoas 

com bom estado de saúde, 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 dádiva, o 
limite de idade é 60 anos.
A dádiva de sangue é benévola e 

não remunerada.  A doação de san-
gue pode ser feita de quatro em qua-
tro 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 almoço deve-

rá 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 requisitos, 

sinta-se desde já convidado a compa-
recer 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.
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A  ADA SCA necess i ta  do apoio  de todos ,  
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Não é normal falar-se sobre este 
assunto em público. É indesmen-
tível que existe ferozes rivalidades 
neste campo, passando desperce-
bido aos dadores, porque para eles 
se as associações apregoam a soli-
dariedade aos outros, logo pressu-
põe-se que a pratiquem entre si. 
Podíamos escrever sobre nobres ri-
validades, elas existem. Infelizmen-
te não é disso que se trata. Sinto 
alguma dificuldade em perceber a 
origem desta rivalidade. Contudo, 
sou da opinião que a sua origem 
prende-se com o facto de existir 
duas federações (antagónicas), o 
que é muito estranho.

(Continuar ler: Pág. 2)
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(Continação):
Num país pequeno faz sentido 

haver duas federações, e ambas 
serem consideravelmente apoia-
das financeiramente pelo Instituto 
Português do Sangue e Transplan-
tação (IPST), enquanto as associa-
ções trabalham no terreno recebem 
pouco mais do que umas sobras do 
montante global?
A rivalidade existente entre os diri-

gentes associativos devia ser inaceitá-
vel pelos mesmos, independentemen-
te dos seus pontos de vista/opiniões 
divergirem. Isso não acontece, aliás, 
é fomentada, porque interessa a al-
guém alimentar o divisionismo tendo 
por base a mentira. Caros leitores, a 
união tem tanto de benéfica como 
de perigosa. O que importa é dividir 
para reinar…
Já lá vão uns anos em que asso-

ciações se juntavam para come-
morar num genuíno ambiente de 
camaradagem (ainda que fingido) 
o Dia Nacional do Dador de San-
gue (27 de Março) como ainda o 
Dia Mundial do Dador de Sangue 
(14 de Junho), reunindo centenas 
de dadores que se deslocavam em 
excursões das mais diversas loca-
lidades do país. Tudo acabou. Por-
quê? Sinal dos tempos ou são os 
interesses instalados em nome dos 
dadores falar mais alto? Não existe 
sentimento de vergonha. Todos os 
meios são úteis para atingir os fins, 
ainda que estes sejam míseros.
A ADASCA desde a sua fundação 

que é independente, assim vai con-
tinuar. Incomoda assim tanto? Com 

a realização da designada Conven-
ção Nacional de Dadores de San-
gue, as raposas saíram do buraco 
com pele de cordeiro recorrendo a 
artimanhas e abordagens amistosas 
para conseguir os seus propósitos. 
Nunca percebemos o que é que 
uma federação faz , que a outra não 
consegue fazer. Para que servem 
as eleições para os órgãos sociais? 
Em nome dos dadores vale tudo. 
Por isso eu repito: Abram os olhos, 
questionem aqueles que alegam 
defender os vossos direitos, procu-
rem saber o que fazem de concre-
to, que interesses defendem para 
alimentar a existente feroz rivali-
dade entre as associações. Parece 
estranho, mas, é uma realidade.
As associações de dadores são 

as legitimas entidades para repre-
sentar os dadores junto de quem de 
direito, nunca uma federação que 
os dadores nem sequer conhecem. 
Muitos dos assuntos/problemas 
são inventados. O IPST conhece os 
problemas que existem, só a ele diz 
respeito a sua solução em colabora-
ção com as associações.
A ADASCA nunca passou procu-

ração a ninguém para ser repre-
sentada, nem admite que alguém o 
faça. Os elementos que formam os 
seus órgãos sociais, além de serem 
pessoas de bem, estão academica-
mente habilitados para se reunirem 
com quem considerar necessário. 
Já aconteceu com o ministério da 
saúde e são só.
Para lá dos interesses instalados 

(?), existem mistérios que impor-
ta desvendar no mundo da dádiva 
de sangue. Quem engana quem e 
com que interesse? Como é que 
se compreende, que a ADASCA (a 
caminho dos 15 anos de existência) 
continua impedida de realizar ses-
sões de colheitas de sangue nas 
restantes Freguesias do Concelho 
de Aveiro, como ainda no Campus 
da Universidade de Aveiro? 

Por Joaquim Carlos *

EDITORIAL POESIA * LITERATURA
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Habitantes da terra que nos tem
cá vamos retribuindo com doença
poluindo e esquecendo fazer bem
à que é o nosso lar, nossa mantença

entregues à razão só do dinheiro
deixamos sem valor nosso cuidado
esquecemos que a vida está primeiro
matamos a que a nós nos tem guardado

ao menos se pudermos atentar
no alto bem que doar sangue representa
por muito que o possamos olvidar

faremos à que a vida nos aumenta
o mesmo que fará a natureza
se ao cuidá-la salvarmos a beleza

SAÚDE E SANGUE

*Euclides Cavaco

SANTO ANTÓNIO

Santo António de Lisboa
É santo do mundo inteiro
Seu nome entre outros ressoa
Por santo casamenteiro.

Em Lisboa foi nascido
Mas pró mundo foi pregar
Por isso reconhecido
P’lo santo mais popular.

Seu nome quando nasceu
Fora Fernando Bulhões
Mas o de António escolheu
P’ra pregar às multidões.

Dentro de Itália viveu
Fez do mundo a sua igreja
Só porque em Pádua morreu
Querem que Ele de lá seja.

Mas Santo António é nosso
Muito embora peregrino
Confirmá-lo eu bem posso
É português genuíno.

No dia de Santo António
É tradição popular
Unirem-se em matrimónio
Muitas noivas no altar.

Santo António é venerado
Aqui e em lugares remotos
O seu dia é festejado
No mundo p’los seus devotos.

A noite de Santo António
De tradições seculares
Culmina ao som do harmónio
Com as marchas populares!…

*Euclides Cavaco

PRÍNCIPE DA POESIA
CAMÕES – PRÍNCIPE DA POESIA

Ó! sublime Príncipe da poesia
Que epicamente cantas a nossa história
Na epopeia que pomposamente concilia
As proezas duma raça, tão notória!…
Foste herói de passado turbulento
Por amor à Pátria,  lá longe foste soldado
Bendito sejas tu no “etéreo assento”
Por tão digno padrão nos teres legado.

Divina e excelsa foi a tua inspiração
Perante a qual se rende um povo inteiro
E te venera com a maior gratidão!…

Foste amante de mil amores,  aventureiro
Mas a mais terna e íntima paixão
Foi para ti a Pátria,  amor primeiro!…

*Euclides Cavaco
Poeta, Radialista e Declamador

 (Continua na página 6)

Sabe que em 
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(Continação): 
As explicações que são dadas não 

convencem, apenas vingam pela im-
posição de quem decide/manda mal, 
neste caso o CSTC.
Se a ADASCA não tivesse sido a 

anfitriã das Convenções Nacionais, 
nomeadamente a primeira em Avei-
ro, e incentivado as seguintes, os trai-
dores não estariam hoje a ocupar as 
cadeiras da arrogância. Recorde-se 
que o plano teve início em Viana do 
Castelo quando fui interrompido du-
rante a exposição da minha comu-
nicação.
“Se quiseres adivinhar o futuro, 

olha para o passado…” escreveu José 
António Saraiva no jornal “Nascer do 
Sol” edição do dia 8 de Maio 2021.
Fui diversas vezes alertado por 

pessoas conhecedoras do mundo 
da dádiva de sangue, para as con-
sequências que iria sofrer no futuro, 
caso levasse por adiante a realiza-
ção da primeira Convenção. Bem diz 
o Povo: Quem te avisa, teu amigo é. 
Deu tudo certo. O que ainda poderá 
acontecer? Tudo é possível.
«Perderam-se os bons hábitos de 

vermos onde convergimos e divergi-
mos. Isto é uma doença intelectual 
(...)» escreveu no supracitado jornal 
H.P.M., diria mais, estamos perante 
uma arrogância extrema, doentia, 
com intimidações à mistura.
Quando um determinado dirigente 

federativo (e seus amigos) jurou em 

tribunal a dizer a verdade, e a seguir 
mentiu desalmadamente contra uma 
pessoa que mal conheceu (ou co-
nhece), podemos facilmente concluir 
por quem os dadores são represen-
tados e com que autoridade moral. O 
pano vai cair um dia.
Que pobreza moral! Que carácter! 

Será que esta estranha solidariedade 
está-lhe no sangue? Dispenso tal so-

lidariedade. Fujam dela. Não me sinto 
a contas com o sentimento de culpa, 
mas, sinto-me profundamente en-
vergonhado, porque este mundo da 
dádiva de sangue não corresponde 
ao que se apregoa na imprensa de 
massas no decorrer de algumas en-
trevistas. Pelo contrário. O mundo da 
dádiva de sangue contém algo de es-
tranho. Tudo pode acontecer, à que 

silenciar os que incomodam ou não 
alinham com os esquemas. Apelo à 
humanização nas relações entre di-
rigentes associativos e esqueçam as 
federações, o seu modelo não serve. 
O Conselho Directivo do IPST tem 
neste campo uma missão importan-
te a desempenhar. Não pode nem 
deve fazer de conta que está tudo 
bem, ou que não se passa nada.

Um especial apelo aos colegas 
dadores de sangue: Vamos honrar 
o Dia Mundial do Dador de Sangue 
que tem lugar dia 14 de Junho. Sejam 
solidários, contém connosco, milha-
res de doentes dependem do vosso 
gesto todos os dias.

*Joaquim Carlos 
Diretor do InfoADASCA

É sabido, que a forma eficaz e dura-
doura de manter uma perda de peso 
e de massa gorda adequada é através 
de um deficit calórico, ou seja, comer 
menos quilocalorias do que aquelas 
que são gastas (cálculo pode ser diá-
rio, semanal, etc.).
Contudo, e por força da pandemia 

que nos encontramos, infelizmente, a 
experienciar neste momento, reúnem-
-se alguns fatores que podem con-
duzir a um aumento do apetite: estar 
mais tempo em casa, diminuição da 
atividade laboral, aumento do stress, 
maior disponibilidade para cozinhar.
Este aumento do apetite pode tor-

nar mais difícil a tarefa de ingerir 
menos quilocalorias do que as que é 
suposto, quando o objetivo passa por 
perder peso.
Além disso, por padrão, o apetite 

traduz-se na apetência por certos ali-
mentos que são caracteristicamente 
mais densos energeticamente, ou 
seja, mais calóricos, dificultando ainda 
mais o deficit energético!
Assim, ficam algumas estratégias para 

reduzir o apetite que podem ser usadas, 
não só nesta altura, mas sempre.
1. Beber líquidos suficientes (míni-

mo 1,5-2L/dia). Muitas vezes é confun-
dida a sensação de fome com a sen-
sação de sede. Portanto, é importante 
garantir que há uma ingestão adequa-
da de líquidos ao longo de todo o dia.
2. Ingerir chás/infusões mornas 

(sem açúcar!). A ingestão de infusões 
e chás pode, por si só, trazer vários 
benefícios, consoante a erva que for 
escolhida. Além disso, se a infusão es-
tiver a uma temperatura morna, ajuda 
a contribuir para uma maior sensação 
de bem-estar, o que se pode traduzir 
numa redução do apetite. Não adicio-
nar açúcar, ou deixamos de ter o valor 
energético de quase zero.
3. Beber café (sem açúcar!). A inges-

tão de café (para quem está habituado 
à cafeína) ajuda também a diminuir 
os níveis de apetite, e, quando não se 
adiciona açúcar, tem também um valor 
energético praticamente igual a zero.
4. Não ter fácil acesso a alimentos 

que não queira ingerir. Se não se expu-

ser demasiado aos alimentos que não 
pretende ingerir, há uma maior proba-
bilidade de lhes resistir. Por exemplo, 
se quer reduzir a quantidade de cho-
colate que vai ingerir, não o compre, ou 
não compre muita quantidade, e, se o 
tiver em casa, não o mantenha em lo-
cais de “fácil” acesso (por exemplo, em 
tacinhas em cima da mesa).
5. Manter uma rotina de sono. O fac-

to de manter uma rotina diária de sono, 
ainda que possa estar em situação de 
isolamento social, ajuda a manter o 
ciclo hormonal regulado. E isto contri-
bui para que haja um nível de apetite 
normal. Se não está em isolamento so-
cial (ou quando deixar de estar), tente 
dormir sempre as horas de sono ade-
quadas, que variam consoante cada 
pessoa e cada rotina individual.
6. Planear as refeições. Se tiver as 

refeições prontas ou “pré-pensadas”, vai 
diminuir a probabilidade de confecio-
nar algo menos saudável e/ou mais ca-
lórico por estar com fome e pouco tem-
po quando chega a hora da refeição.
7. Há muitos alimentos que devem 

ser introduzidos no dia alimentar 

que ajudam a controlar o apetite, por 
diferentes motivos:
- Alimentos com fibra (atrasam o 

esvaziamento gástrico e diminuem o 
pico de insulina, atrasando a absor-
ção). Por exemplo: aveia; espinafres; 
espargos; brócolos; pão integral, mas-
sa integral, arroz integral, legumino-
sas, farelo de trigo, farelo de aveia.
- Alimentos com poucas quilocalo-

rias (alimentos com baixa densidade 
energética, ou seja, com muito volu-
me e poucas quilocalorias por 100g). 
Exemplos: morangos; cenoura; me-
lancia; melão, espinafres; espargos; 
couve- flor, brócolos; picles; cogume-
los; gelatina sem adição de açúcar.
- Alimentos ricos em proteína, de 

preferência magros (ajudam a regular 
os níveis de saciedade e a manter a 
massa muscular). Exemplos: ovos; 
iogurte grego magro; queijo cottage 
magro; atum em água e outros peixes; 
tofu; carne de frango; proteína do soro 
do leite e caseína (se aplicável). 
8. Alimentos a evitar. São de evitar 

alguns alimentos com características 
específicas, tais como:
- Alimentos muito densos energe-

ticamente, ou seja, com muitas calo-
rias por cada 100g. Mesmo que sejam 
nutricionalmente interessantes, deve 
restringir-se a quantidade: farinha de 
coco, frutos gordos (amêndoa, amen-
doim, avelã, noz); manteiga de frutos 
secos (amendoim, amêndoa), azeite, 
óleo de coco; tâmaras; farinhas de 
coco/amêndoa; bolachas; manteiga.
- Alimentos muito salgados: snacks 

(ex. tiras de milho, pipocas salgadas, 
milho frito); enchidos e fumados; en-
latados; comida pré-preparada.
- Alimentos com muito açúcar adi-

cionado, por exemplo: biscoitos e bo-
lachas; alguns cereais de pequeno-al-
moço; cremes de chocolate de barrar.
- Calorias líquidas, por conferirem 

baixa saciedade e facilmente pro-
vocarem excesso de ingestão diária 
de quilocalorias: bebidas alcoólicas; 
refrigerantes, néctares e até sumos 
naturais devem ser evitados ou, pelo 
menos, não devem ser consumidos 
em vez de água ou infusões.
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Dra. Maria Borges Canha, 
Nutricionista (2409 N)

“Apaixonada pelas Ciências da Nutrição e 
pelas suas diversas vertentes. Licenciada 
em Ciências da Nutrição pela Universidade 
Católica Portuguesa e Mestre em Biotecno-
logia e Inovação pela mesma Universidade, 
com bolsa de Mérito. Concilia o trabalho 
de Nutricionista com outras duas paixões/
trabalhos a tempo inteiro – Atleta de Bikini 
Fitness e inventar receitas saudáveis.”     

COMO CONTROLAR O APETITE?COMO CONTROLAR O APETITE?
EDITORIAL
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A Hipertensão arterial (HTA) é um 
dos principais factores de risco car-
diovascular, estando presente em 
cerca de 42% da população portu-
guesa - aproximadamente 2 milhões 
de portugueses.
É caracterizada pela elevação da 

pressão arterial acima dos valores 
considerados normais, de forma sus-
tentada ao longo do tempo, regra 
geral superior a140/90 mmHg.
Esta doença encontra-se associa-

da a um aumento do risco da ocor-
rência de enfarte agudo do miocár-
dio, insuficiência cardíaca congestiva 
e acidente vascular cerebral (AVC). A 
boa notícia é que é um fator de risco 
cardiovascular potencialmente mo-
dificável, razão pela qual a vigilância 
e o tratamento (farmacológico e não 
farmacológico) são essenciais na 
prevenção destas patologias.
A alteração das medidas de estilo 

de vida é a base para o tratamento da 
HTA. Como pode colocá-la em prática?
- Diminuir o consumo de sal (inferior 
a 6g/dia);
- Diminuir o consumo de produtos 
processados e/ou com elevado teor 
de gordura;
- Não beber bebidas alcoólicas;
- Não fumar;
- Reduzir o stress e a ansiedade;
- Aumentar o consumo de legumes e 

fruta (cerca de 6 porções/dia);
- Praticar, pelo menos, 30 minutos diá-
rios de exercício físico leve a moderado.
Todavia, em várias situações, será 

necessário, de forma complementar, 
a toma de medicação anti-hiperten-
sora com vista a um melhor e mais 
sustentado controlo arterial. É de 
notar que existem factores de risco 
para HTA não modificáveis, nomea-
damente a carga genética, o sexo, a 
raça e a existência de doenças con-
comitantes.

Sou hipertenso, posso doar 
sangue? 
A existência de HTA pode condicio-

nar a resposta do coração à dádiva 

de sangue. Ainda assim, a resposta 
à pergunta inicial é: sim!, os doen-
tes hipertensos podem doar sangue. 
Não obstante, existem alguns parâ-
metros que devem ser verificados 
previamente à doação:
1. Deve conhecer a medicação an-

ti-hipertensora que faz diariamente e 
informar o clínico que o avalia;
2. No dia escolhido, o sua pressão 

arterial será avaliada e a doação 
apenas será efetivada se o valor má-
ximo se encontrar entre os 100 e 180 
mmHg e o mínimo entre os 60 e os 
100 mmHg.
Em geral, a pressão arterial não 

sofre alterações significativas du-
rante a doação. Apesar de, após a 
doação (cerca de 450 mL) a tensão 
arterial poder baixar ligeiramente, o 
organismo imediatamente a estabili-
za em virtude de mecanismos fisio-
lógicos compensatórios.
É de salientar que a hipotensão 

(tensão arterial igual ou inferior a 
90/60 mmHg) tem um maior risco 
de reacções adversas do que a HTA.
Se é hipertenso e a sua tensão 

arterial está controlada, não hesite, 
doe sangue!

Dra. Carolina Amado. 
Médica Interna de Medicina Interna 
do Centro Hospitalar Baixo Vouga
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A Hipertensão Arterial – Sou hipertenso: 
Posso doar sangue?

Frequentemente, ao acordar, penso 
no valor da aquisição de sangue para 
a transfusão, que é de uso diário, e 
fundamental para vidas em risco.
O conhecimento desta realidade 

aprofunda a nossa formação e solida-
riedade, edifica uma sociedade que se 
preocupa com a descoberta e o per-
petuar da vida.
Dá ênfase a uma justiça e paz que 

nos é proposta no momento do nas-
cimento, e que vamos valorizando e 
aprofundando com o sentimento Amor.
Escutando e ouvindo, caminho pelos 

recantos do meu interior e enalteço 
gestos solenes daqueles que, lado a 
lado, frente a frente, querem ser diferen-
tes, aqueles que, nos 365 ou 366 dias 
do ano, descobrem como é bom ter a 
nossa mão na mão do outro, gerando 
vida e sorrisos belos em bocas lindas.
Transformar “Cabos das Tormentas” 

em “Cabos da Boa Esperança”, são al-
guns dos muitos mimos com que es-
tas gentes nos presenteiam.
O tempo de o ser é sempre o tempo 

de agora, e o som da cascata vislum-
bra a mensagem de vitória.
A alegria que brota de dentro da-

queles que contribuem para a me-
lhoria de alguém sem conhecerem 
rostos torna o Dador Voluntário da 
Dádiva de Sangue num cidadão que, 
quotidianamente, constrói “Cabos de 

Boa Esperança”.
Há dias do ano que são marcados 

no calendário com festejo e palmas.
O dia do nascimento é um deles, 

e só porque tal aconteceu é que fes-
tejamos o Dia Mundial do Dador de 
Sangue, em 14 de Junho de cada ano, 
agradecendo a todos os que nasce-
ram e que, na vida deles, querem me-
lhorar a vida de outros.
Todos somos chamados a uma única 

vocação: ser um bom “ ser Humano”.
- Como?
Num universo como o que habita-

mos, temos muitas oportunidades de 
olhar para o lado e fazer opções. Não 
podemos ser como as linhas de com-
boio, que andam lado a lado e nunca 

se encontram. Temos de andar lado a 
lado, mas ir ao encontro, e a dádiva de 
sangue é uma oportunidade que tem 
repercussão inestimável.
- Como posso ser um deles?
Um primeiro passo é dirigir-se a um 

posto de colheita de sangue a dadores.
Após um compromisso individual 

responsável, terá uma observação 
clínica e um processo concretizado. 
O resultado será um bem adquirido 
para doentes e profissionais de saúde.
- E se eu não estiver apto?
Se se tratar de uma situação tempo-

rária, terá oportunidade posterior. Se 
for definitiva, obrigada na mesma. A 
disponibilidade para dar sangue vale 
por si só.
Vamos continuar com esta atitude 

nobre e essencial para com o outro. 
A melhor divulgação é o exemplo e o 
testemunho de quem já o faz.
Vamos juntos celebrar o Dia Mun-

dial do Dador de Sangue, agradecen-
do-te a ti, dador benévolo e persis-
tente, e convidando quem ainda não 
o é, mas tem requisitos para o ser, a 
que não perca esta oportunidade, que 
engrandece quem o faz e beneficia 
quem precisa.

Dra. Lúcia Borges,
Directora do Serviço de 

Imuno-hemoterapia do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro

DIA MUNDIAL DO DIA MUNDIAL DO 
DADOR DE SANGUEDADOR DE SANGUE

Caros colegas dadores de sangue, 
Dia 14 de Junho comemora-se o 

Dia Mundial do Dador de Sangue, 
instituído pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) com o propósito 
de prestar homenagem pública aos 
dadores e ex-dadores de sangue.
Em Portugal esta data pouca 

atenção tem merecido da parte 
das entidades que deviam dar-
-lhe a dignidade que lhe é devi-
da. Se nesta área estamos mal, 
pior acontece em relação aos da-
dores pela forma como são tra-

tados/atendidos no Serviço Na-
cional de Saúde (SNS), pois estes 
começaram a ser vistos como 
um produto lucrativo/comercial.
A inversão de certos valores 

sociais e morais nesta área dei-
xam-nos numa situação profun-
damente desconfortável. Quando 
nos é dado ouvir e ler frases como 
as que se seguem: “os dadores 
são dignos do nosso respeito”, 
“os dadores são merecedores de 
mais e melhor”, “os dadores são 

uns heróis”, “não podemos passar 
sem os dadores”, além de outras 
elaboradas conforme as circuns-
tâncias e o ambiente propício e 
de natureza política envolvente.
Verdade seja dita e assumida, 

fico incomodado, porque na práti-
ca, no dia-a-dia não passam de fra-
ses sem substancia, esfumam-se, 
começam a fazer parte do passado.
Sejamos Unidos, Solidários uns 

para com os outros. Nunca somos 
demais.

Um Obrigado Universal
O municipalismo ao intervir na área 

da saúde, tem especialmente acome-
tida responsabilidade de dinâmicas 
comunitárias para uma Vida Melhor.
É importante o assinalar de datas 

simbólicas, dias específicos a marcar 
assuntos relevantes, consciencializa-
ção de objetivos, neste caso em Saúde.
Ainda bem que em termos planetá-

rios foi decidido celebrar 14 de Junho, 
o dia especial de reconhecimento 
aos doadores de sangue; o de incen-
tivo a que mais pessoas façam dádi-

vas voluntárias e benévolas; o alertar 
para o contributo em salvar vidas ou 
em melhorar a qualidade de vida.
Acrescentemos outro compromis-

so, o grande desafio dos tempos, o fa-
zermos chegar a mensagem de hoje 
aos jovens, representantes do futuro, 
dadores de amanhã.
Bem-haja pois a todos e a cada um dos 

dadores, Unidos pela Vida com Saúde.

Miguel Capão Filipe
Vereador da Saúde

Câmara Municipal de Aveiro
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A Hipertensão arterial (HTA) é um 
dos principais factores de risco car-
diovascular, estando presente em 
cerca de 42% da população portu-
guesa - aproximadamente 2 milhões 
de portugueses.
É caracterizada pela elevação da 

pressão arterial acima dos valores 
considerados normais, de forma sus-
tentada ao longo do tempo, regra 
geral superior a140/90 mmHg.
Esta doença encontra-se associa-

da a um aumento do risco da ocor-
rência de enfarte agudo do miocár-
dio, insuficiência cardíaca congestiva 
e acidente vascular cerebral (AVC). A 
boa notícia é que é um fator de risco 
cardiovascular potencialmente mo-
dificável, razão pela qual a vigilância 
e o tratamento (farmacológico e não 
farmacológico) são essenciais na 
prevenção destas patologias.
A alteração das medidas de estilo 

de vida é a base para o tratamento da 
HTA. Como pode colocá-la em prática?
- Diminuir o consumo de sal (inferior 
a 6g/dia);
- Diminuir o consumo de produtos 
processados e/ou com elevado teor 
de gordura;
- Não beber bebidas alcoólicas;
- Não fumar;
- Reduzir o stress e a ansiedade;
- Aumentar o consumo de legumes e 

fruta (cerca de 6 porções/dia);
- Praticar, pelo menos, 30 minutos diá-
rios de exercício físico leve a moderado.
Todavia, em várias situações, será 

necessário, de forma complementar, 
a toma de medicação anti-hiperten-
sora com vista a um melhor e mais 
sustentado controlo arterial. É de 
notar que existem factores de risco 
para HTA não modificáveis, nomea-
damente a carga genética, o sexo, a 
raça e a existência de doenças con-
comitantes.

Sou hipertenso, posso doar 
sangue? 
A existência de HTA pode condicio-

nar a resposta do coração à dádiva 

de sangue. Ainda assim, a resposta 
à pergunta inicial é: sim!, os doen-
tes hipertensos podem doar sangue. 
Não obstante, existem alguns parâ-
metros que devem ser verificados 
previamente à doação:
1. Deve conhecer a medicação an-

ti-hipertensora que faz diariamente e 
informar o clínico que o avalia;
2. No dia escolhido, o sua pressão 

arterial será avaliada e a doação 
apenas será efetivada se o valor má-
ximo se encontrar entre os 100 e 180 
mmHg e o mínimo entre os 60 e os 
100 mmHg.
Em geral, a pressão arterial não 

sofre alterações significativas du-
rante a doação. Apesar de, após a 
doação (cerca de 450 mL) a tensão 
arterial poder baixar ligeiramente, o 
organismo imediatamente a estabili-
za em virtude de mecanismos fisio-
lógicos compensatórios.
É de salientar que a hipotensão 

(tensão arterial igual ou inferior a 
90/60 mmHg) tem um maior risco 
de reacções adversas do que a HTA.
Se é hipertenso e a sua tensão 

arterial está controlada, não hesite, 
doe sangue!

Dra. Carolina Amado. 
Médica Interna de Medicina Interna 
do Centro Hospitalar Baixo Vouga
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A Hipertensão Arterial – Sou hipertenso: 
Posso doar sangue?

Frequentemente, ao acordar, penso 
no valor da aquisição de sangue para 
a transfusão, que é de uso diário, e 
fundamental para vidas em risco.
O conhecimento desta realidade 

aprofunda a nossa formação e solida-
riedade, edifica uma sociedade que se 
preocupa com a descoberta e o per-
petuar da vida.
Dá ênfase a uma justiça e paz que 

nos é proposta no momento do nas-
cimento, e que vamos valorizando e 
aprofundando com o sentimento Amor.
Escutando e ouvindo, caminho pelos 

recantos do meu interior e enalteço 
gestos solenes daqueles que, lado a 
lado, frente a frente, querem ser diferen-
tes, aqueles que, nos 365 ou 366 dias 
do ano, descobrem como é bom ter a 
nossa mão na mão do outro, gerando 
vida e sorrisos belos em bocas lindas.
Transformar “Cabos das Tormentas” 

em “Cabos da Boa Esperança”, são al-
guns dos muitos mimos com que es-
tas gentes nos presenteiam.
O tempo de o ser é sempre o tempo 

de agora, e o som da cascata vislum-
bra a mensagem de vitória.
A alegria que brota de dentro da-

queles que contribuem para a me-
lhoria de alguém sem conhecerem 
rostos torna o Dador Voluntário da 
Dádiva de Sangue num cidadão que, 
quotidianamente, constrói “Cabos de 

Boa Esperança”.
Há dias do ano que são marcados 

no calendário com festejo e palmas.
O dia do nascimento é um deles, 

e só porque tal aconteceu é que fes-
tejamos o Dia Mundial do Dador de 
Sangue, em 14 de Junho de cada ano, 
agradecendo a todos os que nasce-
ram e que, na vida deles, querem me-
lhorar a vida de outros.
Todos somos chamados a uma única 

vocação: ser um bom “ ser Humano”.
- Como?
Num universo como o que habita-

mos, temos muitas oportunidades de 
olhar para o lado e fazer opções. Não 
podemos ser como as linhas de com-
boio, que andam lado a lado e nunca 

se encontram. Temos de andar lado a 
lado, mas ir ao encontro, e a dádiva de 
sangue é uma oportunidade que tem 
repercussão inestimável.
- Como posso ser um deles?
Um primeiro passo é dirigir-se a um 

posto de colheita de sangue a dadores.
Após um compromisso individual 

responsável, terá uma observação 
clínica e um processo concretizado. 
O resultado será um bem adquirido 
para doentes e profissionais de saúde.
- E se eu não estiver apto?
Se se tratar de uma situação tempo-

rária, terá oportunidade posterior. Se 
for definitiva, obrigada na mesma. A 
disponibilidade para dar sangue vale 
por si só.
Vamos continuar com esta atitude 

nobre e essencial para com o outro. 
A melhor divulgação é o exemplo e o 
testemunho de quem já o faz.
Vamos juntos celebrar o Dia Mun-

dial do Dador de Sangue, agradecen-
do-te a ti, dador benévolo e persis-
tente, e convidando quem ainda não 
o é, mas tem requisitos para o ser, a 
que não perca esta oportunidade, que 
engrandece quem o faz e beneficia 
quem precisa.

Dra. Lúcia Borges,
Directora do Serviço de 

Imuno-hemoterapia do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro

DIA MUNDIAL DO DIA MUNDIAL DO 
DADOR DE SANGUEDADOR DE SANGUE

Caros colegas dadores de sangue, 
Dia 14 de Junho comemora-se o 

Dia Mundial do Dador de Sangue, 
instituído pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) com o propósito 
de prestar homenagem pública aos 
dadores e ex-dadores de sangue.
Em Portugal esta data pouca 

atenção tem merecido da parte 
das entidades que deviam dar-
-lhe a dignidade que lhe é devi-
da. Se nesta área estamos mal, 
pior acontece em relação aos da-
dores pela forma como são tra-

tados/atendidos no Serviço Na-
cional de Saúde (SNS), pois estes 
começaram a ser vistos como 
um produto lucrativo/comercial.
A inversão de certos valores 

sociais e morais nesta área dei-
xam-nos numa situação profun-
damente desconfortável. Quando 
nos é dado ouvir e ler frases como 
as que se seguem: “os dadores 
são dignos do nosso respeito”, 
“os dadores são merecedores de 
mais e melhor”, “os dadores são 

uns heróis”, “não podemos passar 
sem os dadores”, além de outras 
elaboradas conforme as circuns-
tâncias e o ambiente propício e 
de natureza política envolvente.
Verdade seja dita e assumida, 

fico incomodado, porque na práti-
ca, no dia-a-dia não passam de fra-
ses sem substancia, esfumam-se, 
começam a fazer parte do passado.
Sejamos Unidos, Solidários uns 

para com os outros. Nunca somos 
demais.

Um Obrigado Universal
O municipalismo ao intervir na área 

da saúde, tem especialmente acome-
tida responsabilidade de dinâmicas 
comunitárias para uma Vida Melhor.
É importante o assinalar de datas 

simbólicas, dias específicos a marcar 
assuntos relevantes, consciencializa-
ção de objetivos, neste caso em Saúde.
Ainda bem que em termos planetá-

rios foi decidido celebrar 14 de Junho, 
o dia especial de reconhecimento 
aos doadores de sangue; o de incen-
tivo a que mais pessoas façam dádi-

vas voluntárias e benévolas; o alertar 
para o contributo em salvar vidas ou 
em melhorar a qualidade de vida.
Acrescentemos outro compromis-

so, o grande desafio dos tempos, o fa-
zermos chegar a mensagem de hoje 
aos jovens, representantes do futuro, 
dadores de amanhã.
Bem-haja pois a todos e a cada um dos 

dadores, Unidos pela Vida com Saúde.

Miguel Capão Filipe
Vereador da Saúde

Câmara Municipal de Aveiro
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(Continação): 
As explicações que são dadas não 

convencem, apenas vingam pela im-
posição de quem decide/manda mal, 
neste caso o CSTC.
Se a ADASCA não tivesse sido a 

anfitriã das Convenções Nacionais, 
nomeadamente a primeira em Avei-
ro, e incentivado as seguintes, os trai-
dores não estariam hoje a ocupar as 
cadeiras da arrogância. Recorde-se 
que o plano teve início em Viana do 
Castelo quando fui interrompido du-
rante a exposição da minha comu-
nicação.
“Se quiseres adivinhar o futuro, 

olha para o passado…” escreveu José 
António Saraiva no jornal “Nascer do 
Sol” edição do dia 8 de Maio 2021.
Fui diversas vezes alertado por 

pessoas conhecedoras do mundo 
da dádiva de sangue, para as con-
sequências que iria sofrer no futuro, 
caso levasse por adiante a realiza-
ção da primeira Convenção. Bem diz 
o Povo: Quem te avisa, teu amigo é. 
Deu tudo certo. O que ainda poderá 
acontecer? Tudo é possível.
«Perderam-se os bons hábitos de 

vermos onde convergimos e divergi-
mos. Isto é uma doença intelectual 
(...)» escreveu no supracitado jornal 
H.P.M., diria mais, estamos perante 
uma arrogância extrema, doentia, 
com intimidações à mistura.
Quando um determinado dirigente 

federativo (e seus amigos) jurou em 

tribunal a dizer a verdade, e a seguir 
mentiu desalmadamente contra uma 
pessoa que mal conheceu (ou co-
nhece), podemos facilmente concluir 
por quem os dadores são represen-
tados e com que autoridade moral. O 
pano vai cair um dia.
Que pobreza moral! Que carácter! 

Será que esta estranha solidariedade 
está-lhe no sangue? Dispenso tal so-

lidariedade. Fujam dela. Não me sinto 
a contas com o sentimento de culpa, 
mas, sinto-me profundamente en-
vergonhado, porque este mundo da 
dádiva de sangue não corresponde 
ao que se apregoa na imprensa de 
massas no decorrer de algumas en-
trevistas. Pelo contrário. O mundo da 
dádiva de sangue contém algo de es-
tranho. Tudo pode acontecer, à que 

silenciar os que incomodam ou não 
alinham com os esquemas. Apelo à 
humanização nas relações entre di-
rigentes associativos e esqueçam as 
federações, o seu modelo não serve. 
O Conselho Directivo do IPST tem 
neste campo uma missão importan-
te a desempenhar. Não pode nem 
deve fazer de conta que está tudo 
bem, ou que não se passa nada.

Um especial apelo aos colegas 
dadores de sangue: Vamos honrar 
o Dia Mundial do Dador de Sangue 
que tem lugar dia 14 de Junho. Sejam 
solidários, contém connosco, milha-
res de doentes dependem do vosso 
gesto todos os dias.

*Joaquim Carlos 
Diretor do InfoADASCA

É sabido, que a forma eficaz e dura-
doura de manter uma perda de peso 
e de massa gorda adequada é através 
de um deficit calórico, ou seja, comer 
menos quilocalorias do que aquelas 
que são gastas (cálculo pode ser diá-
rio, semanal, etc.).
Contudo, e por força da pandemia 

que nos encontramos, infelizmente, a 
experienciar neste momento, reúnem-
-se alguns fatores que podem con-
duzir a um aumento do apetite: estar 
mais tempo em casa, diminuição da 
atividade laboral, aumento do stress, 
maior disponibilidade para cozinhar.
Este aumento do apetite pode tor-

nar mais difícil a tarefa de ingerir 
menos quilocalorias do que as que é 
suposto, quando o objetivo passa por 
perder peso.
Além disso, por padrão, o apetite 

traduz-se na apetência por certos ali-
mentos que são caracteristicamente 
mais densos energeticamente, ou 
seja, mais calóricos, dificultando ainda 
mais o deficit energético!
Assim, ficam algumas estratégias para 

reduzir o apetite que podem ser usadas, 
não só nesta altura, mas sempre.
1. Beber líquidos suficientes (míni-

mo 1,5-2L/dia). Muitas vezes é confun-
dida a sensação de fome com a sen-
sação de sede. Portanto, é importante 
garantir que há uma ingestão adequa-
da de líquidos ao longo de todo o dia.
2. Ingerir chás/infusões mornas 

(sem açúcar!). A ingestão de infusões 
e chás pode, por si só, trazer vários 
benefícios, consoante a erva que for 
escolhida. Além disso, se a infusão es-
tiver a uma temperatura morna, ajuda 
a contribuir para uma maior sensação 
de bem-estar, o que se pode traduzir 
numa redução do apetite. Não adicio-
nar açúcar, ou deixamos de ter o valor 
energético de quase zero.
3. Beber café (sem açúcar!). A inges-

tão de café (para quem está habituado 
à cafeína) ajuda também a diminuir 
os níveis de apetite, e, quando não se 
adiciona açúcar, tem também um valor 
energético praticamente igual a zero.
4. Não ter fácil acesso a alimentos 

que não queira ingerir. Se não se expu-

ser demasiado aos alimentos que não 
pretende ingerir, há uma maior proba-
bilidade de lhes resistir. Por exemplo, 
se quer reduzir a quantidade de cho-
colate que vai ingerir, não o compre, ou 
não compre muita quantidade, e, se o 
tiver em casa, não o mantenha em lo-
cais de “fácil” acesso (por exemplo, em 
tacinhas em cima da mesa).
5. Manter uma rotina de sono. O fac-

to de manter uma rotina diária de sono, 
ainda que possa estar em situação de 
isolamento social, ajuda a manter o 
ciclo hormonal regulado. E isto contri-
bui para que haja um nível de apetite 
normal. Se não está em isolamento so-
cial (ou quando deixar de estar), tente 
dormir sempre as horas de sono ade-
quadas, que variam consoante cada 
pessoa e cada rotina individual.
6. Planear as refeições. Se tiver as 

refeições prontas ou “pré-pensadas”, vai 
diminuir a probabilidade de confecio-
nar algo menos saudável e/ou mais ca-
lórico por estar com fome e pouco tem-
po quando chega a hora da refeição.
7. Há muitos alimentos que devem 

ser introduzidos no dia alimentar 

que ajudam a controlar o apetite, por 
diferentes motivos:
- Alimentos com fibra (atrasam o 

esvaziamento gástrico e diminuem o 
pico de insulina, atrasando a absor-
ção). Por exemplo: aveia; espinafres; 
espargos; brócolos; pão integral, mas-
sa integral, arroz integral, legumino-
sas, farelo de trigo, farelo de aveia.
- Alimentos com poucas quilocalo-

rias (alimentos com baixa densidade 
energética, ou seja, com muito volu-
me e poucas quilocalorias por 100g). 
Exemplos: morangos; cenoura; me-
lancia; melão, espinafres; espargos; 
couve- flor, brócolos; picles; cogume-
los; gelatina sem adição de açúcar.
- Alimentos ricos em proteína, de 

preferência magros (ajudam a regular 
os níveis de saciedade e a manter a 
massa muscular). Exemplos: ovos; 
iogurte grego magro; queijo cottage 
magro; atum em água e outros peixes; 
tofu; carne de frango; proteína do soro 
do leite e caseína (se aplicável). 
8. Alimentos a evitar. São de evitar 

alguns alimentos com características 
específicas, tais como:
- Alimentos muito densos energe-

ticamente, ou seja, com muitas calo-
rias por cada 100g. Mesmo que sejam 
nutricionalmente interessantes, deve 
restringir-se a quantidade: farinha de 
coco, frutos gordos (amêndoa, amen-
doim, avelã, noz); manteiga de frutos 
secos (amendoim, amêndoa), azeite, 
óleo de coco; tâmaras; farinhas de 
coco/amêndoa; bolachas; manteiga.
- Alimentos muito salgados: snacks 

(ex. tiras de milho, pipocas salgadas, 
milho frito); enchidos e fumados; en-
latados; comida pré-preparada.
- Alimentos com muito açúcar adi-

cionado, por exemplo: biscoitos e bo-
lachas; alguns cereais de pequeno-al-
moço; cremes de chocolate de barrar.
- Calorias líquidas, por conferirem 

baixa saciedade e facilmente pro-
vocarem excesso de ingestão diária 
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SAÚDE
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(Continação):
Num país pequeno faz sentido 

haver duas federações, e ambas 
serem consideravelmente apoia-
das financeiramente pelo Instituto 
Português do Sangue e Transplan-
tação (IPST), enquanto as associa-
ções trabalham no terreno recebem 
pouco mais do que umas sobras do 
montante global?
A rivalidade existente entre os diri-

gentes associativos devia ser inaceitá-
vel pelos mesmos, independentemen-
te dos seus pontos de vista/opiniões 
divergirem. Isso não acontece, aliás, 
é fomentada, porque interessa a al-
guém alimentar o divisionismo tendo 
por base a mentira. Caros leitores, a 
união tem tanto de benéfica como 
de perigosa. O que importa é dividir 
para reinar…
Já lá vão uns anos em que asso-

ciações se juntavam para come-
morar num genuíno ambiente de 
camaradagem (ainda que fingido) 
o Dia Nacional do Dador de San-
gue (27 de Março) como ainda o 
Dia Mundial do Dador de Sangue 
(14 de Junho), reunindo centenas 
de dadores que se deslocavam em 
excursões das mais diversas loca-
lidades do país. Tudo acabou. Por-
quê? Sinal dos tempos ou são os 
interesses instalados em nome dos 
dadores falar mais alto? Não existe 
sentimento de vergonha. Todos os 
meios são úteis para atingir os fins, 
ainda que estes sejam míseros.
A ADASCA desde a sua fundação 

que é independente, assim vai con-
tinuar. Incomoda assim tanto? Com 

a realização da designada Conven-
ção Nacional de Dadores de San-
gue, as raposas saíram do buraco 
com pele de cordeiro recorrendo a 
artimanhas e abordagens amistosas 
para conseguir os seus propósitos. 
Nunca percebemos o que é que 
uma federação faz , que a outra não 
consegue fazer. Para que servem 
as eleições para os órgãos sociais? 
Em nome dos dadores vale tudo. 
Por isso eu repito: Abram os olhos, 
questionem aqueles que alegam 
defender os vossos direitos, procu-
rem saber o que fazem de concre-
to, que interesses defendem para 
alimentar a existente feroz rivali-
dade entre as associações. Parece 
estranho, mas, é uma realidade.
As associações de dadores são 

as legitimas entidades para repre-
sentar os dadores junto de quem de 
direito, nunca uma federação que 
os dadores nem sequer conhecem. 
Muitos dos assuntos/problemas 
são inventados. O IPST conhece os 
problemas que existem, só a ele diz 
respeito a sua solução em colabora-
ção com as associações.
A ADASCA nunca passou procu-

ração a ninguém para ser repre-
sentada, nem admite que alguém o 
faça. Os elementos que formam os 
seus órgãos sociais, além de serem 
pessoas de bem, estão academica-
mente habilitados para se reunirem 
com quem considerar necessário. 
Já aconteceu com o ministério da 
saúde e são só.
Para lá dos interesses instalados 

(?), existem mistérios que impor-
ta desvendar no mundo da dádiva 
de sangue. Quem engana quem e 
com que interesse? Como é que 
se compreende, que a ADASCA (a 
caminho dos 15 anos de existência) 
continua impedida de realizar ses-
sões de colheitas de sangue nas 
restantes Freguesias do Concelho 
de Aveiro, como ainda no Campus 
da Universidade de Aveiro? 

Por Joaquim Carlos *

EDITORIAL POESIA * LITERATURA
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RIVALIDADE ENTRE ASSOCIAÇÕES RIVALIDADE ENTRE ASSOCIAÇÕES 
DE DADORES DE SANGUEDE DADORES DE SANGUE *António Luís Oliveira

Habitantes da terra que nos tem
cá vamos retribuindo com doença
poluindo e esquecendo fazer bem
à que é o nosso lar, nossa mantença

entregues à razão só do dinheiro
deixamos sem valor nosso cuidado
esquecemos que a vida está primeiro
matamos a que a nós nos tem guardado

ao menos se pudermos atentar
no alto bem que doar sangue representa
por muito que o possamos olvidar

faremos à que a vida nos aumenta
o mesmo que fará a natureza
se ao cuidá-la salvarmos a beleza

SAÚDE E SANGUE

*Euclides Cavaco

SANTO ANTÓNIO

Santo António de Lisboa
É santo do mundo inteiro
Seu nome entre outros ressoa
Por santo casamenteiro.

Em Lisboa foi nascido
Mas pró mundo foi pregar
Por isso reconhecido
P’lo santo mais popular.

Seu nome quando nasceu
Fora Fernando Bulhões
Mas o de António escolheu
P’ra pregar às multidões.

Dentro de Itália viveu
Fez do mundo a sua igreja
Só porque em Pádua morreu
Querem que Ele de lá seja.

Mas Santo António é nosso
Muito embora peregrino
Confirmá-lo eu bem posso
É português genuíno.

No dia de Santo António
É tradição popular
Unirem-se em matrimónio
Muitas noivas no altar.

Santo António é venerado
Aqui e em lugares remotos
O seu dia é festejado
No mundo p’los seus devotos.

A noite de Santo António
De tradições seculares
Culmina ao som do harmónio
Com as marchas populares!…

*Euclides Cavaco

PRÍNCIPE DA POESIA
CAMÕES – PRÍNCIPE DA POESIA

Ó! sublime Príncipe da poesia
Que epicamente cantas a nossa história
Na epopeia que pomposamente concilia
As proezas duma raça, tão notória!…
Foste herói de passado turbulento
Por amor à Pátria,  lá longe foste soldado
Bendito sejas tu no “etéreo assento”
Por tão digno padrão nos teres legado.

Divina e excelsa foi a tua inspiração
Perante a qual se rende um povo inteiro
E te venera com a maior gratidão!…

Foste amante de mil amores,  aventureiro
Mas a mais terna e íntima paixão
Foi para ti a Pátria,  amor primeiro!…

*Euclides Cavaco
Poeta, Radialista e Declamador

 (Continua na página 6)
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O apelo aos dadores não regulares, 
para que façam as suas dádivas, per-
mitirá que os doentes não tenham que 
esperar pelo seu tratamento ou pelo 
adiamento, e o ISPT esteja tranquilo, 
assim como os hospitais.
Quem pode doar sangue
Podem doar sangue todas as pessoas 

com bom estado de saúde, 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 dádiva, o 
limite de idade é 60 anos.
A dádiva de sangue é benévola e 

não remunerada.  A doação de san-
gue pode ser feita de quatro em qua-
tro 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 almoço deve-

rá 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 requisitos, 

sinta-se desde já convidado a compa-
recer 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.

* N I B  d a  A D A S C A :  0 0 3 6  0 1 8 9  9 9 1 0  0 0 5 1  8 2 1 3  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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Próximas Sessões de Colheitas de Sangue:
15h00 - 19h30 (na Sede) 

- Junho 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30
- Julho 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30

RIVALIDADE ENTRE ASSOCIAÇÕES RIVALIDADE ENTRE ASSOCIAÇÕES 
DE DADORES DE SANGUEDE DADORES DE SANGUE

Não é normal falar-se sobre este 
assunto em público. É indesmen-
tível que existe ferozes rivalidades 
neste campo, passando desperce-
bido aos dadores, porque para eles 
se as associações apregoam a soli-
dariedade aos outros, logo pressu-
põe-se que a pratiquem entre si. 
Podíamos escrever sobre nobres ri-
validades, elas existem. Infelizmen-
te não é disso que se trata. Sinto 
alguma dificuldade em perceber a 
origem desta rivalidade. Contudo, 
sou da opinião que a sua origem 
prende-se com o facto de existir 
duas federações (antagónicas), o 
que é muito estranho.
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