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ESCREVER ou dizer do Natal qualquer 
coisa de inédito, qualquer coisa de menos 
vulgar, não me parece fácil, mais até: afigura-
se-me impossível. 

Ante o Natal, de tanto que tem dado mote 
para prosa e para verso, a fantasia começa a 
fraquejar, a inspiração a falhar e nada de novo 
salta do teclado do computador. Tudo o que se 
diga, ou escreva, já outrem disse e já outrem 
escreveu.

Porém, mesmo assim, o Natal é tema 
sempre belo! Passem anos sobre anos, rodem 
séculos sobre séculos, esta época, cheia de 
espiritualidade, traz e trará consigo a graça da 
própria Poesia!

Posto até mesmo de lado qualquer 
sentimento religioso, o Natal, pela sua 
tradição, aconchega todos os corações e 
cativa todas as almas. É sempre com íntimo 
prazer que dele se fala e que nele se pensa.
Nada custa, portanto, encher meia dúzia de 
linguados com meia dúzia de palavras que 
passam, como a neve se derrete, por esses 
caminhos fora, quando o sol primaveril os vem 
doirar…

E as palavras que passam têm o encanto 
das flores: só vivem o instante em que vivem! 
Murchas, quem se lembra delas?
O que nos sugere o Natal na sua tradição? Jesus 
da nossa infância, a árvore de Natal que nos 
fazia bater as palmas, de contentes, o 
sapatinho que se punha na chaminé, coisas 
que são meros símbolos do que eternamente 
nos acompanha durante a vida. Todos nós, até 
morrer, sonhamos com uma árvore de Natal, 
onde estão pendurados os brinquedos que 
entretêm o nosso espírito já feito: as ambições 
ilimitadas, os desejos múltiplos e os ideais 
impossíveis de realizar!

E que somos nós, afinal senão verdadeiras 
crianças com um todo de gente pensadora, de 
gente sabichona?

A árvore de Natal da nossa infância 
renasce, embora mascarada, em cada ano que 
passa, em cada ano que se vive…

O sapatinho que púnhamos na chaminé e 
que nos fazia acordar durante a noite, cheios 
de curiosidade e de alvoroço, não é senão a 
ansiedade que nos acompanha toda a vida, a 
excitação do «amanhã», a incerteza das horas 
que estão para vir, a surpresa do futuro!

O Menino Jesus que, em crianças, 
abençoávamos pela generosidade e pelo 
carinho com que ia colocar, na chaminé, os 
presentes que nos faziam delirar, não é mais 
do que o símbolo da Providencia, de que vamos 
esperando, durante a vida, a realização dos 
nossos sonhos, a satisfação das nossas 
ambições! 
Há um livro, despretensioso e conhecido, que 
sempre nos apetece reler nesta quadra do 
ano: Os contos de Natal de Dickens. Ninguém, 

talvez, como os ingleses, tem o sentido 
verdadeiro do que deve ser o lar, a noção 
exacta do que essa palavra exprime. E 
Dickens, como bom inglês que era, pôs nesses 
contos toda a emoção que o lar e o Natal lhe 
despertavam no espírito.

Romancista genial, Dickens possui o raro 
mérito de o lermos e relermos e nunca nos 
fatigarmos dos seus livros. Os contos do Natal 
é um dos meus dilectos, toda a tradição que o 
Natal encerra salta dessas páginas, como as 
centelhas do fogo!

No conto «Canção do Natal» há fantasia, 
muita fantasia, mas que não chega a ser 
demais… E o final, o final é como o de certas 
lindas histórias que líamos em crianças e que 
findavam sempre bem!

Em «O Grilo na lareira» sente-se o tépido 
ambiente dum lar adorável, onde mão 
feminina põe todo o encanto de que pode ser 
capaz. Doroteia ouve cantar o grilo na lareira e 
aquele canto evoca-lhe gratos momentos que 
viveu…Por isso ela lhe quer tanto!

E não era isto um pouco das nossas 
próprias vidas?... Quantas ninharias nós 
amamos, só porque evocam doces instantes 
que vivemos, e de que nos recordamos 
saudosamente! É a história de todos nós.
Ah! Bom Charles Dickens, como tu sabes ser – e 
sem pretensões – bom psicólogo!

Natal! Nata! Cai a neve em serras e 
caminhos de Portugal. Lares onde há conchego 
e onde há festa; e lares onde não há lume nem 
há pão… Mas o Natal possui, como varinha 
mágica, o dom de embelezar tudo em que 
toca. Por isso até os pobres lhe querem. É que, 
muito lá para trás, muitos anos antes deste em 
que vivemos, um Menino lindo e puro, santo, 
veio ao mundo, humildemente, para espalhar, 
mais tarde, as ideias mais formosas que ainda 
um cérebro concebeu!

E que disse ele, esse Menino, feito 
Homem? Disse que todos nós somos irmãos e 
iguais, que todos nos devemos amar uns aos 
outros sem fingimento, que todos devemos ser 
simples, modestos e crentes fervorosos. Disse 
também que não devemos fazer exibição da 
nossa fé; mas orar piedosamente, sem 
ostentação, que o mesmo é dizer: sem 
snobismo. Que todos devemos ser bons pelo 
gosto e dever de o ser, sem o sentido de que 
nos admirem por isso…

E foi tudo o que Ele pregou? Quase. E já 
não foi pouco, porque as suas palavras não 
passaram. As suas palavras ficaram, como a luz 
que diariamente vem dissipar as trevas e 
encher de alegria os nossos olhos. E foi por isso 
que o crucificaram? Foi, sim. Mas porque isso 
era a Verdade! E a Verdade sempre custou 
cara. FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO 2015 PARA 
TODOS! 
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Acerca de um quarto de século 
participei numa Assembleia Geral da 
ADSBA que se realizou na sala de honra 
da AHBVP. Até hoje fiquei ligado a estas 
duas Instituições!

Atualmente dedico a maior parte do 
meu tempo aos Bombeiros Voluntários e, 
por isso, consagro este apontamento, 
em jeito de homenagem, à nobre 
Instituição sediada em Portimão.

Os  bombe i r o s  t o rna ram- se  
omnipresentes em todo o mundo. Apesar 
de terem sido inicialmente constituídos 
com a função de combate a incêndios, as 
funções dos bombeiros alargaram-se 
para quase todas as áreas da proteção 
civil. Invariavelmente as várias áreas de 
intervenção dos bombeiros são:

- Combate a incêndios florestais, 
urbanos, industriais, em aeródromos, 
autódromos, resgate em grande ângulo, 
emergência médica pré-hospitalar, 
salvamento aquático ou afogamentos, 
desencarceramento em acidentes 
rodoviários e ferroviários; intervenção 
em acidentes elétricos e hidráulicos; 
com matérias perigosas; corte de 
árvores em risco iminente de queda; 
captura de animais oferecendo risco; 
resgate de corpos ou bens submersos; 
etc… etc…
São diversos os veículos de socorro e luta 
contra incêndios:

- ABSC ambulância de socorro;
-ABTD ambulância transporte de 

doentes;
- ABTM ambulância transporte 

múltiplo;

- VFCI veículo florestal de combate a 
incêndios;

- VLCI veículo ligeiro de 
combate a incêndios;

- VUCI veículo urbano de combate a 
incêndios;

- VSAT veículo de socorro e 
assistência tático;

- VOPE veículo para operações 
específicas;

- VTPT veículo transporte de pessoal 
tático;

- VTTU veículo tanque tático 
urbano;

- VCOT veículo de comando tático;
- VE veículo com escada giratória;
- BRTS bote de reconhecimento e 

transporte semirrígido.
Com o lema “FAZER O BEM SEM 

OLHAR A QUEM” foi fundada, por um 
grupo de amigos, a AHBVP – Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Portimão a 20 de Setembro de 1926 
sendo, nesse mesmo ano, aprovado os 
estatutos.

Entre 1926 e 1985 a AHBVP 
funcionou numa dependência do 
Mercado das frutas e hortaliças na Praça 
da República tendo sido aí instituído o 
primeiro quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Portimão.

Em 1982 foi doada, pela CMP – 
Câmara Municipal de Portimão, à AHBVP 
uma parcela de terreno, livre de 
quaisquer ónus ou encargos, destinada à 
construção do novo quartel e outras 
instalações da Instituição.

Em 1985, depois de três anos de 

construção, as mesmas ficaram 
concluídas e, de imediato, para ali se 
mudou a Instituição dos Bombeiros 
permanecendo até aos dias de hoje na 
Rua dos Bombeiros Voluntários.

Em 23 de Fevereiro de 1992, os 
Bombeiros Voluntários de Portimão 
criaram a Fanfarra do Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Portimão.

Ao longo dos seus anos de existência 
a palavra missão faz sentido, todos os 
dias, porque há sempre alguém a 
precisar de ajuda, há sempre algo mais a 
construir e a melhorar.

Mulheres e homens, devidamente 
credenciados nas diferentes áreas de 
atuação, destemidos e determinados 
estão, incondicionalmente, prontos a 
ajudar o próximo mesmo que para tal 
seja necessário colocar a sua vida em 
risco!

Respeitemos, portanto, não 
hesitando, quantos anonimamente 
asseguram o nosso tranquilo quotidiano 
concedendo-lhes o que qualquer 
citadino deve, no seu cumprimento de 
cidadania, fazer: colaborar nas suas 
iniciativas; tornar-se sócio; cooperar na 
especialização técnica do pessoal 
operacional e na especialização 
tecnológica dos equipamentos.

“Bombeiro” foi a palavra eleita em 
2013!
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Mário de Freitas
Diretor (Voluntário)

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão

 
«Não sei se volto…
mas vou!»

 
«Não sei se volto…
mas vou!»

OpiniãoOpinião

Tel. 234 323 547 - Fax 234 324 977 - Apartado 40 | Zona Industrial das Ervosas - Ílhavo
email: comercial@vidraria-aveirense.com

Fabricante de Vidro Duplo
vidraria aveirense

Cavalho & Mourão, Lda.

www.adasca.pt



4   TRIBUNA DA ADASCA

A propósito da ADASCA e da sua 
(meritória) tarefa de angariar Sangue 
para quem dele necessita eis-me aqui a 
responder ao repto do amigo Joaquim 
Carlos que me desafiou literalmente a 
colocar em letras de página escrita 
nesta v/Edição o que sei, penso e 
acredito seja uma condição de dádiva 
que alguns seres humanos têm para com 
os seus semelhantes.

Dar sangue na minha modesta 
opinião é acima de tudo dar vida, 
esperança e Fé!

É darmos um pouco de cada um de 
nós, como um rio que desce e se oferece 
ao mar e no seu azul infinito se e nos 
transforma tanta Natureza e Vida.

O sangue corre-nos nas veias e é das 
mesmas que nos escorre todo e qualquer 
tipo de atitude e opção de cada um de 
nós; ao darmos sangue estamos a DIZER 
ao Universo que somos colaborantes e 
nos revemos nos que sofrem e dele 
necessitam pois que um dia – quem sabe? 
– Também poderemos ser nós próprios a 
requerer o mesmo e a dele (sangue) 
necessitar…

Hoje em dia com tanta hipocrisia e 
falta de tantos valores morais e 
seriedade, em dias que o que nos 
ensinaram é “errado” e “demodê” eis 
que alguns – poucos mas Graças a Deus 
ALGUNS – ainda se incomodam em saber 
que há quem precise do que lhes sobra e 
do que podem dar e/ou partilhar…são 
tempos difíceis os que hoje em dia 
vivemos e conhecemos mas ainda bem 
que existem dadores de sangue e 

pessoas que com isso se incomodam e 
reflectem sobre o que é certo e/ou 
errado e tão requisitado/solicitado.

Sangue é o que nos corre nas 
veias…não há “sangue azul” e muito 
menos sangues de cores e raças 
diferentes; o sangue não é EM NADA DE 
NADA diferente: tem cor única e em 
TODOS corre da mesma maneira e com a 
mesma força ainda que muitos se achem 
“dignos” de tratamento e condição 
melhor que “os outros”…

No entanto é o sangue a força e o 
motor, o óleo das nossas vidas e é com 
ele que vivemos e somos e fazemos e 
agimos…dando sangue fazemos parte de 
um registo e grupo de pessoas que 
interagem com quem zela pelas nossas 
vidas, pelo nosso Bem-estar, pelos 
tratamentos a que somos sujeitos e, 
inclusive, às nossas atitudes.

Já repararam no símbolo do sangue e 
até dos próprios dadores? Uma gota! 
Uma gotita apenas e tão só! É o 
suficiente para descrever sucintamente 
que basta uma gota, um gesto, uma 
atitude, um passo e nada mais.

Sangue é essência de vida e sendo o 
que nos corre no corpo é também o 
segmento dos movimentos e é dele que 
falamos e com ele que nos movemos em 
prol dos que dele precisam.

Ser dador é portanto ser amigo, 
camarada, companheiro e uma extensão 
de Deus.

Partilhar e contribuir com sangue 
s e r i a  a s s i m  u m a  f o r m a  d e  
sedimentarmos a Vontade dum Deus que 

Nos gosta e Quer ver/saber lado a lado 
com a vida.

Vamos alinhar nesse sentido e 
cooperar: dar Sangue!
Boas Festas e Feliz, Santo Natal.

Como sempre digo e penso: TUDO 
COM DEUS E NADA SEM DEUS!!!

 
Dar Sangue é...
 
Dar Sangue é...

OpiniãoOpinião

Pastelaria Veneza
Especialidade em

Ovos Moles e Artigos Regionais
Confeitaria para Casamentos e Baptizados

Praça General Humberto Delgado, 4 | 3800 AVEIRO | Telefone: 234 424 401

ASTELARIA
ENEZA

kit Carlos Rocha
Cantor

Santo e

Feliz Natal

Para Todos!

Santo e

Feliz Natal

Para Todos!
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Troque Dádivas de Sangue, o Sangue não tem preço, tem 

valor! É no mínimo escandaloso, o mesmo é dizer que há 

comércio de sangue humano em Portugal, numa versão 

simpática, como quem não sabe da coisa. Quem nos 

anda a enganar com estas campanhas sujas, imorais? 

Não nos queiram vendar os olhos.

As pretensões são explícitas. Assim, durante 3 dias, 

instalou-se num Centro Comercial em Aveiro a notória 

falta de respeito pela dignidade dos dadores de sangue, 

não só pelos que já o são, mas, pelos que aderiram à 

referida campanha que em nada enaltece um gesto que 

todos dizem reconhecer. O mais surrealista desta 

campanha, é que contou com o beneplácito do IPST, 

entidade que devia dizer não, pelo menos nestas 

condições. É vergonhoso a todos os níveis. Por onde o 

respeito pelos dadores de sangue?

A ADASCA (Associação de Dadores de Sangue do 

Concelho de Aveiro) repudiou na energicamente devida 

altura esta forma de campanhas comerciais, é na 

verdade o que visam com estas acções com alguma 

visibilidade e cobertura nos órgãos da comunicação 

social. Troca-se uma dádiva de sangue por um objectivo 

qualquer? Sinto-me profundamente indignado, não só 

na qualidade de dador no activo, mas, como 

Fundador/Presidente da Direcção ADASCA que congrega 

à data da edição desta Tribuna  cerca de 3532 dadores 

associados de pleno direito.

Não vejo empresa nenhuma a empenhar-se para que 

seja resposta a isenção das taxas moderadoras aos 

dadores nos hospitais públicos, todas as que surgem é 

para sugar o sangue às pessoas de boa vontade, fazendo 

referência da situação de sofrimento dos milhares de 

doentes que necessitam de componentes sanguíneos. 

Já não nos basta os políticos que nos lixaram com a 

retirada do reconhecimento público pela dádiva, senão 

ainda estes iluminados movidos claramente por 

interesses comerciais.  

É ESCANDALOSO! Estamos perante campanhas que 

visam descaradamente o comércio de sangue humano.

Joaquim Carlos 

Presidente da Direcção da ADASCA

Soci
edad

e Campanha VergonhosaCampanha Vergonhosa
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4ª. Convenção Nacional de Dadores de Sangue na Carapinheira

É Preciso Despertar Consciências

4ª. Convenção Nacional de Dadores de Sangue na Carapinheira

É Preciso Despertar Consciências

À guisa de intróito começo por ler o seguinte texto: “Na 
primeira noite eles aproximam-se e colhem uma Flor do 
nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não 
se escondem; pisam as flores, matam o nosso cão, e não 
dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra 
sozinho em nossa casa, rouba-nos a lua e, conhecendo o 
nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E porque não 
dissemos nada já não podemos dizer nada”. (Vladimir 
Maiakóvski). Espero que tenham compreendido esta 
transcrição.

O movimento de repúdio pelas decisões e pelas políticas 
iníquas governamentais que infligiram um ataque sem 
precedentes ao mundo da dádiva de sangue, deve dizer 
respeito a todos, deve incomodar os mais acomodados. 
Quem se cala consente assim diz o Povo. O futuro da dádiva 
de sangue em Portugal é uma incógnita, e pelo que nos é 
dado observar nada está a ser feito para inverter o percurso. 

Há ainda quem, estranhamente, continue calado face a 
esta incerteza. Muitos terão, suponho, desistido de se 
manifestar. Outros, tomados pelo medo, acomodados nos 
pequenos nichos de dadores que lhes vão aparecendo, ou 
extenuados pelo esforço necessário para conseguir os restos 
que a retórica instalada denomina “excelência”, aguarda-os 
a condição de nada poderem dizer por nada terem dito 
quando tinham voz na garganta e não fizeram uso dela 
quando seu dever era gritar bem alto. Ficaram a aguardar 
que acontecesse não sei bem o quê. Os resultados do silêncio 
estão à vista.

Os que ainda estrabucham e que não deixam que lhes 
roubem a voz da garganta mostram-nos obviamente duas 
coisas.

Soltar a voz da garganta apenas nas alturas de maior 
aperto não é a melhor estratégia para defender o dador, o 
associativismo e o futuro da dádiva de sangue, cujo tema nos 
leva a apreciar nesta 4ª. Convenção aqui na Carapinheira.

A outra é pior que a situação de crise, que todos temos de 
enfrentar, uma das formas de matar o pensamento e o labor 
dos dinamizadores da dádiva de sangue, esmagando a sua 
dignidade, sua dedicação, seu esforço, em prol de uma causa 
que dizem defender, mas, com o decorrer do tempo as suas 
atitudes vs decisões entram em contradição com os discursos 
sem substancia. Se só trabalhamos para a burocracia que nos 
tem sido imposta pelas entidades que oficializam e 
supervisionam as brigadas, não criamos, não inventamos 
novos métodos para mobilizar as pessoas, quando o 
alheamento se instalou na sociedade contemporânea, logo o 
futuro da dádiva passa a ser uma incógnita.

Há na sociedade um direito que não se discute – é o 
direito de pensar. O pensamento sem a liberdade é como a 
cabeça que planeia sem o braço que executa, como a vida 
sem ar que alimenta, sem o espaço em que se expande, sem 
o tempo que mede e a dilata, assim se expressou José 
Luciano de Castro no decorrer de um congresso de 
jornalismo.
Todos nós já pronunciamos vezes sem conta este lema: A 
UNIÃO FAZ A FORÇA E PODE FAZER A DIFERENÇA, reparando as 
injustiças que tem sido praticadas contra os dadores e contra 
as associações que os representam com legitimidade.

 Prezados colegas e amigos, vamos fazer os possíveis para 

não darmos este tempo como perdido na medida em que, os 
assuntos que vão ser abordados nesta 4ª. Convenção diz 
respeito a todos, não apenas a alguns. Afinal de contas somos 
nós dirigentes que disponibilizamos os ouvidos e a cara, para 
ouvir o descontentamento dos dadores associados em cada 
associação ou núcleo, esses estão aqui a ser representados 
por nós, cuja responsabilidade devemos sentir na nossa 
consciência, sobre os nossos ombros. Os teóricos de gabinete 
nem querem saber quanto nos sacrificamos para manter os 
dadores nos locais de colheitas. Esses ainda nos confundem 
mais, com regras, imposições e condicionalismos. 
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nosso alcance.
O tema desta 4ª. Convenção convida-nos a uma reflexão 

séria. O dador de sangue, paga para ser solidário, esta é a 
verdade nua e crua. Como se isso não fosse o suficiente é 
tratado como um objecto descartável, só é lembrado quando 
o sistema necessita do seu precioso líquido, usando para o 
feito a situação de risco de vida dos doentes para motivar à 
mobilização dos dadores.

Quanto ao associativismo no campo da dádiva de sangue, 
estamos de costas de voltas uns para os outros, como se de 
inimigos se tratássemos, quando devia ser o contrário. Com 
que interesses? Estou certo que, tanto o ministro da saúde 
como o IPST devem sentir-se satisfeitos com o divisionismo 
existente, considerando que a união entre as associações 
pode tornar-se perigosa, logo à que conservar a desunião.

Por fim, quanto ao futuro da dádiva de sangue, está no 
ponto que o ministro da saúde pretende que esteja, foi ele 
que contribuiu para chegarmos à presente situação, nem 
sequer demonstra estar preocupado com os estragos que 
provocou.

Para quem já me conhece, sabe que não sou de meios 
termos, não ficaria de bem com a minha consciência, se 
deixasse passar em claro, e sem protesto para fazer a 
seguinte declaração nesta Convenção: o actual ministro da 
saúde e os seus auxiliares têm as mãos sujas de sangue 
solidário dos dadores, sujando-as com esse sangue quando 
decidiu desrespeitar os dadores com a retirada da isenção 
das taxas moderadoras nos hospitais públicos, motivado por 
uma visão economicista, quando na verdade nem os dadores 
nem as associações dão prejuízo ao seu ministério, nem ao 
IPST se analisarmos os milhões de euros que são facturados 
por ano. Temos assim de pagar o que não devemos.

A terminar coloco a seguinte observação: os dadores e as 
suas associações são ou não necessários ao Serviço Nacional 
de Saúde? Se não somos dispensáveis, apelamos através 
desta 4ª. Convenção para que seja reposta a isenção das 
taxas moderadas além dos centros de saúde também nos 
hospitais públicos, num gesto claro de reconhecimento 
público e teremos de volta os dadores que deixaram 
comparecer, porque se sentiram usados, desrespeitados e 
ludibriados, é o que ouvimos das suas bocas com frequência.

 Joaquim Carlos
Presidente da Direcção da ADASCA    

Aveiro, 4 de Outubro de 2014

Que possamos sentir nesta 4ª. Convenção o genuíno 
espírito do associativismo respeitante ao mundo da dádiva 
de sangue, sair daqui sem rancores, mais compreensivos uns 
para com os outros, apesar dos pontos de vista serem 
divergentes, motivados a seguir em frente, na esperança de 
que vão ser em breve implementadas regras justas para um 
reconhecimento efectivo público pela dignidade dos dadores 
de sangue e suas associações.

Ninguém se deve sentir condicionado para expor as suas 
dúvidas, sugestões ou problemas, pois a realização destas 
Convenções, apesar de alguns desvios, servem para isso 
mesmo, ainda que provoquem algum incomodo aos bem-
intencionados.

Com efeito, parece querer teimar-se em manter os 
dirigentes associativos na ignorância das coisas – digo dos 
acontecimentos -, em querer continuar a proceder-se como 
se fôssemos subdesenvolvidos mentais. Quem nos julga 
desta forma está claramente equivocado, porque vamos 
continuar a incomodar por todos os meios que estiverem ao 

Rua Magistério Primário, 14
(junto à igreja das Barrocas)

3800-212 Aveiro
Telem. 912 049 355 - Telef. 234 188 025 

cagareurestaurante@gmail.com
www.facebbok.com/restaurantecagareuoficial

. R E S TAU R A N T E

. SNACK -  BAR

. T A K E  A W A Y

.  SALA P/ GRUPOS
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Rua da Sofia - FORCA - AVEIRO - Telf. 234 313 552

ALMOÇOS | JANTARES |PETISCOS

OCSARRUHC ME SEDADILAICEPSE

CHURRASQUEIRA - SNACK-BAR
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ação

de Interes
se

Público

Quebras nas colheitas de sangue

no 1º. semestre de 2014 

Quebras nas colheitas de sangue

no 1º. semestre de 2014 

No final do mês de junho, vários órgãos de comunicação 
social deram nota que houve uma "quebra de 8% nas 
colheitas de sangue no primeiro semestre deste ano", tendo 
estes dados sido revelados pelo Presidente do Instituto 
Português de Sangue e Transplantação, I.P. (IPST.I.P.).

A quebra nas colheitas de sangue tem sido uma 
constante, tendo havido vários alertas de várias 
associações representativas de dadores, sendo uma 
situação que pode causar sérios problemas na prestação de 
cuidados de saúde podendo mesmo comprometer a 
realização de procedimentos cirúrgicos e, no limite, por em 
causa a vida humana.

Entende o PCP que, entre outros fatores, o fim da 
isenção de taxas moderadoras aos dadores de sangue 
imposta pelo Governo PSD/CDS-PP terá contribuído de 
forma significativa para esta situação.

O PCP defende a revogação das taxas moderadoras por 
entender que a introdução das taxas constituiu um entrave 
no acesso aos cuidados de saúde por parte dos utentes, para 
além de ser uma forma de o Governo transferir para os 
utentes os custos com a saúde. Neste sentido, o Grupo 
Parlamentar do PCP tem apresentado nas várias 

legislaturas iniciativas legislativas que propõem a 
revogação das taxas moderadoras.

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e 
regimentais aplicáveis, solicitamos ao Governo que, por 
intermédio do Ministro da Saúde, nos sejam prestados os 
seguintes esclarecimentos:
1- Reconhece o Governo que a quebra contínua na recolha e 
dádivas de sangue constitui um sério problema para a saúde 
podendo, em situações limite, por em risco a vida de 
utentes que necessitem de uma transfusão de sangue?
2- Reconhece o Governo que o fim da isenção de taxas 
moderadoras aos dadores benévolos de sangue contribuiu 
para a sistemática quebra nas colheitas?
3- Está o Governo disponível para rever a isenção das taxas 
moderadoras aos dadores benévolos de sangue?
4- Que medidas vão ser tomadas pelo Governo para que 
sejam aumentadas as colheitas de sangue?

Palácio de São Bento, sexta-feira, 18 de Julho de 2014
Deputado(a)s

CARLA CRUZ (PCP)
PAULA SANTOS (PCP)
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Na sequência da Pergunta acima referida dos Senhores 
Deputados do Grupo Parlamentar do PCP, encarrega-me o 
Senhor Ministro da Saúde de informar que falar, de forma 
isolada, em "quebra contínua na recolha e dádivas de 
sangue" e "sério problema para a saúde podendo, em 
situações limite, pôr em risco a vida de utentes que 
necessitem de uma transfusão de sangue" é ignorar que, de 
facto, alguma diminuição do número de dadores e da 
dádiva de sangue tem sido acompanhada de menor 
consumo nacional de sangue e seus componentes (como, 
aliás, em muitos outros países). Até 15 de agosto de 2014, 
por exemplo, foram feitas menos 100 transfusões por dia, 
comparativamente ao período homólogo de 2013.

O aumento da utilização da cirurgia minimamente 
invasiva e a utilização cada vez mais criteriosa de sangue 
serão motivos para esta descida. Acresce, a este facto, 
melhor planeamento e programação das colheitas pelo 
IPST, com adequação da colheita de sangue às necessidades 
em componentes sanguíneos ao longo dos meses. Dessa 
programação, resultou, por exemplo, a reorganização das 
sessões na época de verão de forma que a mesma passou 
este ano sem necessidade de apelos, ao contrário do 
ocorrido no passado, em anos com maior número de 
colheita anual, mas em que foi necessário apelar à dádiva 
no verão (2010, por exemplo). Nos meses de agosto de 2013 
e 2014, as existências nacionais rondaram as 11 a 12 mil 
unidades, muito acima das 8 a 9 mil que se verificaram em 
2011. O IPST manteve as suas reservas nas 5 a 6 mil 
unidades, muito acima das 3 mil de 2012. De facto, mesmo 
em casos extremos, como as descidas sazonais em 
Fevereiro ou durante o Verão, as reservas são mantidas 
através de vários meios, dos quais se destaca a existência 
de um planeamento centralizado e controlo, para garantir 
unidades para os doentes que necessitem de transfusão 
urgente, pelo que falar em risco de vida não tem qualquer 
sentido.

Quanto ao suposto "fim da isenção de taxas 
moderadoras aos dadores benévolos de sangue", como é 
erradamente colocado na pergunta, o que houve foi a 
redução do âmbito da isenção das mesmas, já que se 

Resposta à Pergunta nº.21 2198/XII/3®, de 04 de agosto, dos Deputados Caria Cruz e Paula Santos (PCP) - Quebras nas 
colheitas de sangue no semestre de 2014

Apetece-me soltar um grito de guerra para que os
dadores despertem da sonolência em que se encontram.

Joaquim Carlos

mantém, por exemplo, a isenção dos dadores benévolos nos 
cuidados de saúde primários. Factores como o 
envelhecimento da população, a insatisfação social e/ou o 
desemprego podem contribuir também para este 
afastamento.

Quanto à revisão do regime de isenções, o Ministério da 
Saúde quer apostar em dadores jovens e saudáveis, e 
persegue, como referenciado pela Organização Mundial de 
Saúde, o objetivo da dádiva de sangue voluntária e não 
remunerada, como garante da qualidade e segurança para 
o sangue e principio ético fundamental, consagrado no 
Código de Ética Internacional para esta área, aspeto 
sistematicamente ignorado nestas questões.

Calcula-se que existam em Portugal cerca de 500 mil 
dadores, dos quais apenas alguns dão sangue regularmente. 
Precisando Portugal de cerca de 360 mil dádivas por ano, o 
maior problema é fidelizar o dador e assegurar a 
regularidade das dádivas. Para colmatar este problema, o 
Ministério da Saúde, através do IPST:
• Promove o contato regular personalizado com os 
dadores através de um "call center", envio de SMS e acesso 
através da app "Dador" para smartphones;
• Desenvolve campanhas regulares junto das escolas e 
faculdades em que todos os anos se recrutam novos 
dadores;
• Lança campanhas específicas para "dadores de primeira 
vez" e grupos de sangue mais necessários;
• Lança anualmente campanhas de publicidade, 
alertando para a necessidade diária da dádiva de sangue, 
com impacto sobre todos os serviços de sangue;
• Mantém o trabalho com as associações, grupos e 
federações de dadores de sangue, despendendo 
anualmente mais de meio milhão de euros no apoio a estas 
instituições para que possam promover localmente a 
dádiva de sangue.

Com os melhores cumprimentos.
O Chefe do Gabinete

(Luís Vitório)
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Como é habitual da parte da ADASCA, vimos dar 
conhecimento dos resultados obtidos com a Colheita de 
Sangue ocorrida no dia 9 de Novembro no Salão da Junta de 
Freguesia de Cacia, a quem desde já agradecemos a sua 
disponibilidade na pessoa do seu Presidente.

Com a realização de mais esta iniciativa solidária, a 
última do ano em curso, na localidade de Cacia, fica-nos o 
sentimento do nosso dever cumprido, não só em prol dos 
doentes que necessitam de componentes sanguíneos, mas, 
demonstrando uma vez mais que, a comunidade de Cacia é 
efectivamente solidária, e prova está nas imagens aqui 
disponibilizadas.

Em nome da Direcção da ADASCA, expressamos o nosso 
mais sincero OBRIGADO, e aceitem um ABRAÇO colectivo 
muito caloroso, na certa de que não estão esquecidos nem 
sozinhos, nós – a ADASCA – como sempre estamos do vosso 
lado, seja em que circunstância for.
Face ao acima exposto, damos a conhecer os resultados 
alcançados:

Total de inscritos 48, aprovados 38, suspensos 
10,eliminados 0, apenas duas inscrições para medula óssea.
Tendo em conta que foi a última iniciativa do corrente ano 
do género em Cacia, deixamos expressos os nossos Votos de 
Boas Festas e um Ano de 2015 Próspero para todos e de pela 
saúde.

(NR)

Nós p
or

cá...

Última Colheita de  2014 em CaciaÚltima Colheita de  2014 em Cacia

Rua Camilo Castelo Branco, 145 | 3830-582 Gafanha da Nazaré | Tel. 234 368 051 - Fax 234 368 052 - geral@mercis.pt

mercis publicidade e marketing, lda.

- Impressão Digital
   - Serigrafia
      - Vinil 
         - Brindes Publicitários
             - Design Gráfico
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Apoio:

I
I

Instituto Português
do Sangue e da
Transplantação, IP

www.ipsangue.org

Sabe que

em Aveiro

existe um

Posto Fixo

para

Colheitas

de Sangue?

Mercado

Municipal

de Santiago

1º Piso

 www.adasca.pt

geral@adasca.pt

Telem. 964 470 432

Blog: aveiro123-portaaberta.blogspot.com

Electro Electro Electro Electro 
NeivaNeivaNeivaNeiva

Electro Electro 
NeivaNeivaNeivaNeiva

Reparação e Comércio Automóvel

Serviços Electónicos Auto

Tacógrafos e Limitadores

Estrada 109 - Aveiro

Telf.: 234 315 603 - electroneiva@iol.pt

        

Mapa de Colheitas de Sangue para 2015
Onde posso doar sangue em Aveiro?

POSTO AVANÇADO DE AVEIRO-SEDE ADASCA 

  

 

ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DO CONCELHO DE AVEIROASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DO CONCELHO DE AVEIROASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DO CONCELHO DE AVEIRO

 
geral@adasca.pt | Telem. 964 470 432 | Blog: aveiro123-portaaberta.blogspot.com

www.adasca.pt

 

JANEIRO                                                                                                       
- Quartas-feiras, dias 7, 14 e 21 das 16:00 horas às 20:00 horas
- Sábados, dias 10, 17, 24 e 31 das 9:00 horas às 13:00 horas

FEVEREIRO                                                                                                          
- Quartas-feiras, dias 4, 11 e 25 das 16:00 horas às 20:00 horas

- Sábados, dias 7, 14, 21 e 28 das 9:00 horas às 13:00 horas

MARÇO                                                                                                                                                                          
- Quartas-feiras, dias 4, 11 e 18 das 16:00 horas às 20:00 horas

- Sábados, dias 7 e 28 das 9:00 horas às 13:00 horas

ABRIL                                                                                                                                                       
- Quartas-feiras, dias 1, 15 e 29 das 16:00 horas às 20:00 horas

- Sábados, dias 4 e 18 das 9:00 horas às 13:00 horas

MAIO                                                                                                                                                 
- Quartas-feiras, dias 6, 13 e 27 das 16:00 horas às 20:00 horas

- Sábados, dias 9, 16, 23 e 30 das 9:00 horas às 13:00 horas

JUNHO                                                                                                                                            
- Quartas-feiras, dias 3, 17 e 24 das 16:00 horas às 20:00 horas

- Sábados, dias 6, 13, 20 e 27 das 9:00 horas às 13:00 horas



Comemoração do Dia Internacional do Voluntariado

VI Feira de Saúde da ADASCA a 6 de Dezembro

Local: Mercado Municipal de Santiago, 1º. Piso
Venha ver como anda a sua saúde

Campanha especial Feira da Saúde ADASCACampanha especial Feira da Saúde ADASCA

Contacto: 962 341 597

Alexandrina Martins
Consultora de Produtos Naturais

Simão Amorim
Técnico de massagem e Recuperação

Massagens

Tratamentos

Gabinetes

Localizadas | Relaxamento
Terapêutica | Desportiva

Roturas | Lombalgias | Contraturas 
Entorses  | Tendinites | Cervicalgias

Meseoterapia homeopática

917 088 503 | 964 700 700
simao_amorim@hotmail.com

Rua Dr. Bento Carqueja nº, 217
Letra B - 1º Andar - Oliveira de Azeméis

desconto de 10% sobre o preço de tabela,

aos dadores de sangue associados da ADASCA.

desconto de 10% 

aos dadores de sangue associados da ADASCA.

sobre o preço de tabela,
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