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Portugueses estão mais individualistas 

 

Devido à falta de técnicos não se 
realizam colheitas de sangue

Inquérito que compara valores dos 
portugueses entre hoje e há uma década, 
mostrou que os portugueses estão mais 
individualistas, não morreriam por nada, nem 
por ninguém, senão pela sua própria família. 
No entanto, quase 80 por cento constatam 
que “a sociedade está a perder valores 
importantes”, revela o inquérito Dez Anos de 
Valores em Portugal, hoje apresentado no 
seminário A urgência de educar para os 
valores, na UCP, em Lisboa. “Este inquérito 
permite perceber o que é que mobiliza as 
pessoas e a partir daqui desenvolver um 
quadro de competências para a educação”, 
explica Lourenço Xavier de Carvalho, 
investigador responsável pela análise dos 
dados. Para Lourenço Xavier de Carvalho é a 
noção de individualismo na sociedade e não o 
egoísmo que faz os portugueses responderem 
que concordam em parte ou totalmente que 
“cada qual cuide de si”.  E 1999, mais de 
metade concordava, mas este ano o número 
subiu para 63 por cento. A expressão “olho por 
olho, dente por dente” mobiliza mais de 
metade – eram 36 por cento em a99. “É 
possível que o contexto social de 
individualismo e a importância da família 
conduzam a uma falta de solidariedade para 
além das fronteiras do núcleo familiar”, 
interpreta. Ter uma família sólida, amar e ser 
amado, ser um profissional competente, ser 
honrado e ter amigos leais são os principais 
objectivos. Ser famoso e rico são das suas 
últimas prioridades. Nas tomadas de 
decisões, o que mais os influencia é a 
consciência e a família. A Bíblia e os líderes 
religiosos pesam mais do que a ciência ou a 
comunicação social. (1)

Indiferença significa falta de cuidado, de 
zelo. Apatia, desprezo e negligencia para com 
o outro, frieza e insensibilidade. A 
indiferença, o preconceito, a aparência 
pessoal, a mascara interior e exterior 
sobrepuseram-se às mais elevadas qualidades 
sociais e morais do homem. Quanto mais a 
máscara se aproxima da nossa intimidade, 
mais tende a tornar-se durável na vida inter-
relacional.

“Caros Dadores: Anulação da Recolha de 
Sangue de 26 de Abril de 2015 no Centro de 
Ajuda Espiritual - Santarém. Foi-nos 
transmitido, por telefone e-mail, que devido 
à falta de técnicos no IPST não haverá 
possibilidade de se realizar esta colheita. O 
Sangue é pouco, há apelos à dádiva, no 
entanto não é permitido a admissão de novos 
funcionários para os quadros do IPST, fruto 
disso todas as semanas são, por todo o país, 

anuladas sessões de recolha de sangue. Será 
assim com a anulação de recolhas, com a 
retirada das taxas moderadoras aos Dadores 
que se consegue motivar as pessoas para a 
dádiva?... Como será possível repor os STOKS 
de sangue que já houve? João Gaveta 20/4 às 
15:15.”. Este comentário foi divulgado no 
f a c e b o o k  n a  d a t a  c o n s t a n t e ,  
lamentavelmente confirma-se a sua 
veracidade. Faz sentido os apelos públicos e 
as campanhas para a adesão à dádiva?

Posteriormente, na sequência daquela 
notícia surge outra: “É uma vergonha o que se 
está a passar. Também senti na pele este fim 
semana a inépcia do IPS. Convocaram os 
dadores, e finalmente muito bem e depois não 
veio pessoal suficiente para a colheita e foi o 
descalabro. Colheita terminou já depois das 
15H e depois da desistência de muitos 
dadores. Assim, NÃO Luís Costa, 21/4 às 
22:22”. (1) Desconhecemos em que local 
decorreu esta iniciativa. Apelar à dádiva de 
sangue, não aproveitar os que comparecem 
nos locais de colheitas, estamos perante uma 
incongruência inaceitável. Assim não bate a 
bota com a perdigota. Irresponsabilidade ou 
incompetência?

O que mais destrói uma sociedade, 
organização, até uma família, não é os que 
estão contra, são os que procuram ficar 
neutros. Os indiferentes. Os que nada fazem, 
não querem fazer e não querem saber de 
quem faz. Estamos perante uma doença social 
grave.

O que leva cada um a viver para si, a 
pensar unicamente em si, sem se importar 
com os outros à sua volta? O dicionário 
português chama-lhe indiferença. “O que 
mais preocupa não é o grito dos violentos, 
nem dos corruptos, nem dos sem-carácter, 
nem dos sem-ética. O que mais preocupa é o 
silêncio dos bons!” (Martin Luther King). “Faz 
todo o bem que puderes, por todos os meio 
que puderes, de todas as formas que puderes, 
em todos os lugares que puderes, a todas as 
pessoas que puderes, durante e enquanto 
puderes” (John Wesley). O mundo, a 
sociedade necessita de homens e mulheres 
pró-activas, não de meros espectadores, 
acomodados, que nada fazem nem admitem 
que os outros façam. Destes estou eu farto.

(1)Fonte: publico.pt (30/6/2009) adaptado
(2)https://www.facebook.com/groups/vozaosdadore
sdesangue/?fref=ts
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ComportamentoComportamentoComportamentoComportamento

progresso para a polisexualidade. O terceiro sexo não é, pois, 

uma coisa simples, mas sim complexa.

A homossexualidade é, assim, para o doutro Magnus 

Kirschfeld, uma doença que consiste numa espécie de ausência 

de materiais de construção orgânica, cuja variação dá origem 

aos chamados graus intermediários, que marcam as transições 

ent re  o  homem e  a  mu lher  (hermaf rod i ta s  e  

pseudohermafroditas). Do mesmo modo que estes seres se 

intercalam ao homem e à mulher e pela sua deficiente disposição 

congénita demonstram a existência de estados de transição 

entre homem e mulher, o mesmo sucede também com os 

homossexuais. A homossexualidade, para o Doutor Hirschfeld e a 

sua escola, é incurável.

Como exemplos dessas transições de graus intermediários, 

figuram, no dizer do Hirschfeld, os homens com peito feminino 

ou as mulheres com atributos masculinos, (mulheres com barba, 

viragos, etc.) e os indivíduos que, 

pela disposição do aparelho 

genital ou pelo instinto sexual 

invertido, etc., se aproximam do 

sexo oposto.

Nes ta  cade ia ,  quase  

ininterrupta e extensa, do homem 

normal ideal à mulher normal 

t í p i c a ,  e n c o n t r a m - s e  o s  

transvertidos eróticos.

O instinto de trocar o fato, 

no parecer do Prof. Hirschfeld, 

unicamente revela o sinal duma 

tendência para desempenhar o 

papel do outro sexo e é o símbolo 

duma efeminação maior ou menor 

do homem, e duma virilização, 

quando se trata da mulher, ou seja, dum impulso instintivo e 

congénito para a feminização. 

Quanto à transvestimentação, o Prof. Hirschfeld considera-a 

como uma anomalia singular que se denuncia, na maioria dos 

casos, em pessoas de sexo masculino de instinto sexual não 

invertido, a quem atormenta o desejo, às vezes impulsivo, de 

usarem as roupas de outro sexo, por encontrarem esta nesta 

transformação uma verdadeira felicidade, condizente com o seu 

modo de ser.

Dr. Ladislau Thot

Condensado do Livro Psicopatologia Criminal

(Continua na próxima edição da Tribuna)

I-As explicações científicas sobre a origem e natureza do 

fenómeno da homossexualidade dividem-se em dois grandes 

grupos, conforme a consideramos como congénita ou como 

adquirida, quer dizer, como uma perversão ou como uma 

perversidade, estabelecendo-se, entretanto e respectivamente 

a teoria do terceiro sexo e da bissexualidade, e discutindo-se 

também a questão da homossexualidade dever olhar-se como um 

fenómeno psicológico ou anatómico e dos indivíduos 

homossexuais serem ou não psicopatas. 

Antes de entrar no detalhe das diferentes opiniões sobre 

este assunto, devemos fazer notar que, no estado actual da 

Psicopatologia Criminal e da Sexologia, uma parte dos 

homossexuais não é realmente constituída por doentes, mas, tão 

somente, por anormais.

II- A maioria dos sexólogos e psiquiatras têm a convicção de 

que a homossexualidade é de natureza congénita. Assim pensam, 

entre outros Magnus, Hirschfeld, 

Casper, Ulrichs, Westphal, Forel, 

Wacke, Chevalier, Halban, 

Numatius, Meissner, Sanger, 

Rohleder, Freud, Kraftt-Ebing, 

etc.

Para explicar a origem e 

natureza da homossexualidade, 

pretende o Prof. Magnus Hirshfeld 

que,  respect ivamente,  os  

homossexuais e os uranistas, não 

sejam mais degenerados que as 

outras pessoas e representem uma 

espécie de terceiro sexo, 

anteriormente normal e de 

analogia notável com a dos 

himenópteros. Em sua opinião a 

existência da homossexualidade é natural, e, a sua falta seria de 

estranhar, porque as transições existentes entre um e outro 

sexo, podem provar-se relativamente a todos os órgãos e a todas 

as funções, por isso o instinto sexual não deveria constituir 

excepção. É inexacto, diz o Prof. Hirschfeld, como se julga, que 

a diferenciação dos sexos seja tanto mais distinta quanto mais 

altamente colocado se encontra um ser vivo e que a natureza 

trabalhe para a diferenciação, cada vez mais acentuada, dos 

sexos.

As diferenças sexuais, tanto entre os animais inferiores 

como entre os superiores, provam a existência dos tipos de 

transição nos homens, em todas as épocas e em todos os climas. 

É certo, que na natureza a unidade dos sexos é o mais vulgar, pelo 

que a separação dos dois sexos marca o grau superior da sua 

evolução. Em compensação, nos graus intermédios, verifica-se o 

 
Teorias sobre a homossexualidade (1ª Parte)

 
Teorias sobre a homossexualidade (1ª Parte)
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ASTELARIA
ENEZA

Decorreu no dia 7 de Abril a primeira sessão de colheitas 
de sangue do ano no Auditório da PT Inovação de Aveiro 
tendo sido obtidos os seguintes resultados: inscritos 46 (a 
nossa previsão era para 60 inscrições), 30 aprovados, 
suspensos 16, nenhum eliminado, para a medula óssea 
apenas uma inscrição, doaram sangue pela primeira vez 
cerca 10 candidatos à dádiva, o que nos deixa contentes.

Presentemente e, com a adesão de três novos colegas 
associados a ADASCA representa cerca de 3610 dadores de 
sangue associados em conformidade com os nossos 
Estatutos, num espaço de 8 anos e 3 meses de existência 
legal, sendo assim a maior associação do género da zona 
centro, de acordo com a informação do Centro Regional de 
Sangue de Coimbra, também com mais sessões de colheitas 
num local só.
  O nosso sincero agradecimento a todos quantos 
compareceram nesta sessão de colheitas realizada em 
Parceria com a prestigiada empresa PT Inovação de Aveiro, 
na certeza que o fizeram a pensar nos doentes que 
necessitam do nosso gesto solidário.
Amem a liberdade, sejam felizes..

 
Colheita de Sangue na
PT Inovação

 
Colheita de Sangue na 
PT Inovação Nós p

or

cá...
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Sempre que a ADASCA é contactada no sentido de 
organizar uma sessão de colheitas de sangue vs medula óssea, 
em parceria com determinada entidade, tudo fazemos para 
que se concretize, apesar das dificuldades impostas no campo 
de custo/benefícios que o IPST leva sempre em linha de conta, 
cada vez mais apertados.

Foi amplamente tornado público, que no âmbito da 
comemoração do Dia Mundial da Saúde (dia 7 de Abril), foram 
agendadas duas sessões de colheitas para dois locais distintos. 
Uma para a Adra (Águas de Aveiro) a outra a Fundação CESDA 
cujas imagens são aqui disponibilizadas como prova 
testemunhal da acção solidária.

Dada a impossibilidade de reunir a quantidade de pré-
inscrições na Adra, tudo não passou de boa intenção. Quanto à 
adesão na referida Fundação, os resultados ficaram aquém do 
esperado. Alguns pré-inscritos optaram por não comparecer 
e, isso deixou-nos enquanto organizadores contristados.
Por uma questão de transparência divulgamos os resultados 
alcançados.

Assim: inscritos 25, aprovados apenas 16, suspensos 6, 
eliminados 3 para medula óssea 6. Numa altura em que tudo 
é contabilizado ao cêntimo, podemos pensar enquanto 
importou financeiramente com a deslocação para o terreno 
com esta brigada, composta por uma médica, duas 
enfermeiras, uma administrativa, uma auxiliar, mais um 

autocarro para apenas levar de retorno 16 unidades de 
sangue, inicialmente aprovadas?

Enquanto dirigente, assumo a ousadia de dar a conhecer 
neste espaço o que me vai na alma: é necessário que a 
necessidade bata à porta de cada um de nós, para nos 
mobilizarmos no sentido de doarmos sangue por forma a 
proporcionar melhor qualidade de vida aos que necessitam de 
componentes sanguíneos?

Somos soberanos neste campo, ponto. No campo da 
hipótese, se de momento para o outro, nos vermos 
confrontados com uma necessidade urgente de sermos alvo de 
uma transfusão de sangue, ou um familiar nosso ter que passar 
por esse processo, como vamos reagir? Vamos assumir uma 
atitude de exigência no sentido de que o hospital é obrigado a 
ter sangue disponível, quando nunca contribuímos com o 
nosso dever cívico? EGOÍSMO ou INDIFERENÇA? De que lado se 
encontra o leitor?

A todos quantos aderiram expressamos o nosso mais 
sincero OBRIGADO, à Sónia Morais, Animadora Sociocultural 
na Fundação CESDA (ERPI Lar Passo Sénior), principal 
dinamizadora desta iniciativa solidária, e claro, à 
administração da dita Fundação. Dever cívico cumprido, 
consciência tranquila.

 
Colheita de Sangue na
Fundação CESDA

 
Colheita de Sangue na
Fundação CESDA Nós p

or

cá...
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A TRIBUNA da ADASCA dá início a um conjunto de entrevistas, 
todas direccionadas aos dirigentes associativos que de alguma 
forma estão ligados com a promoção da dádiva de sangue, 
procurando saber as suas opiniões e, prestar a melhor informação 
possível não só aos dadores de sangue como aos leitores no geral. 
Abrimos esta série com um ex-dirigente do Sul – Algarve – 
Portimão.
Doravante a identificação da revista e do nosso ilustre 
entrevistado segue com as siglas TA e MF.
(NR)

Tribuna da ADASCA (TA): Antes de mais queira apresentar-se 
aos leitores desta Tribuna.
Mário de Freitas (MA): Natural de Lourenço Marques – 
Moçambique, jovem com sete décadas de experiência da vida e 
um quarto de século de Associativismo em Portugal. Em 
Moçambique cerca de cinco anos! Fiz a vida académica bem como 
o serviço militar e profissional em Moçambique. Fui Diretor 
Administrativo da GIL subsidiada da AAC – Anglo American 
Corporatios of South Africa detentora da MOCITA e ANTENES duas 
fábricas de amêndoa de caju equipadas com tecnologia de ponta. 
Deixei Moçambique em 1977. Emigrei e ao radicar-me em 
Portugal, em 1985, fundei um Gabinete de Contabilidade e uma 
empresa de informática em Portimão e em Faro associei-me a 
outro projeto informático e a uma imobiliária. 

TA: Lembra-se que idade tinha quando efectuou a sua primeira 
dádiva de sangue? Como decorreu essa experiência… 
MF: Tinha acabado de fazer 18 anos… e foi a experiência 
gratificante de um inexperiente jovem na temática da dádiva 
altruísta de sangue, que entendia, já nessa data, que o contributo 
no âmbito da cidadania devia começar cedo!
No final da dádiva um suculento bife com bata frita. A concluir a 
ação um cálice de vinho do Porto!

TA: Quantos anos esteve ligado à Direcção das Associação de 
Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve (ADSBA)?
MF: 13 como Presidente de 23 como militante! Também fui Vogal e 
Vice-Presidente.

TA: Naqueles tempos os hospitais do Barlavento algarvio 
faziam colheitas de sangue para utilização própria, ou era a 
vossa associação que estava na retaguarda? 
MF: A ADSBA foi fundada em 11 de Dezembro de 1989 e nesse 

período as condições do Serviço de Sangue eram precárias motivo 
pelo qual pessoas de bem entenderam criar a Associação.

TA: Como decorreu a relação entre as partes?
MF: Bem.

TA: Ao que nos é dado saber os hospitais do Barlavento Algarvio 
nunca passaram por escassez de sangue…
MF: A afinidade entre a administração e a ADSBA sempre foi 
profícua. De salientar que durante muitos anos a ADSBA 
promoveu, aos fim-de-semanas, colheitas cobrindo, 
principalmente, a zona do Barlavento para além das que eram 
efetuadas, diariamente, no serviço de sangue. Aliás conseguimos 
expandir as nossas tarefas a toda a zona do Algarve. Foram 
públicas e tiveram repercussão Nacional as várias ações levadas a 
efeito nas épocas de Verão de Vila Real de Stº António até Aljezur. 
De especial realce a participação, desde 1992, na FATACIL em 
Lagoa, que se realiza sempre na última quinzena de Agosto, com 
colheitas durante todos os dias do certame.

TA: A partir de que altura se começou a verificar quebra de 
dadores nos locais de colheitas?
MF: Não questionando a decisão da administração do ex-HBA 
(depois CHBA e hoje CHA) entendeu condicionar as brigadas 
acabando, pouco tempo depois, por resumir as colheitas ao 
hospital de Lagos (uma vez por semana – às Quintas e a Portimão 
de Segunda a Sexta) deixando, em determinado período, de haver 
brigadas.

TA: Na sua opinião a que se deve a falta de dadores nos locais 
colheitas de sangue?
MF: Sem qualquer dúvida desde que foram abolidas as isenções às 
taxas moderadoras!

TA: No ano de 2011 o Jornal de Notícias divulgou em primeira 
página que o Plasma não estava a ser aproveitado há alguns 
anos. Que impacto esta notícia produziu junto dos vossos 
dadores e prejudicou as vossas actividades?
MF: O âmbito em que se insere a dádiva altruísta de sangue é 
deveras sensível e quando a falta de diálogo existe, pela tutela, é 
natural que essa inexplicável notícia subleve a desconfiança e 
descredibilize o dador anónimo. Aliás ainda recentemente a 
questão foi de novo, lamentavelmente, notícia. Os “lóbis”…

TA: Era público e continua a sê-lo que as duas federações que 

Entrevista a Mário de FreitasEntrevista a Mário de Freitas
NacionalNacionalNacionalNacional

Conduzida por: Joaquim M. C. Carlos
Director da Tribuna da ADASCA



se dizem representantes dos dadores e de algumas associações 
estavam por dentro do que vinha acontecendo. Na sua opinião 
porque não denunciaram o subaproveitamento do Plasma, até 
porque o Mário de Freitas ainda integrou os órgãos sociais de 
uma delas?
MF: De ambas… talvez por discordar da política em curso entendi, 
ainda líder da ADSBA, propor à Assembleia Geral desta a 
desvinculação da FAS. Havia deixado a FEPODABES na data em que 
se arquitetou a fundação da FAS.
Na última Assembleia Geral da FAS, em que participei, vi recusada 
a leitura do texto que havia compilado, para a intervenção 
programada, devido ao conteúdo desagradar ao responsável da 
mesa!

TA: O que acha que devia ser 
feito naquela área e ainda não o 
foi? Porque as federações não 
a s s u m i r a m  a  s u a  
responsabilidade moral neste 
assunto?
MF: Creio que a responsabilidade 
direta é do ex- IPS agora 
denominado IPST, IP (Conselho de 
Administração e Vogais após a 
saída do Dr. José D’Almeida 
Gonçalves). Não tiveram coragem 
de contrariar os sucessivos 
governos. Não nos esqueçamos que 
o cargo é de nomeação política.

TA: Entretanto o Mário de Freitas 
desligou-se da associação de 
dadores que presidiu durante 
alguns anos. Essa decisão esteve relacionada com a retirada da 
isenção das taxas moderadoras aos dadores nos hospitais 
públicos? Saiu desencantado?
MF: Entendi, acima de tudo, que as direções não devem ser 
administradas por tempo considerado em superfluidade.
A penalização imposta aos dadores, retirando-lhes a isenção, 
também contribuiu. Considero-a inadequada, irracional, injusta, 
inqualificável – o dador de sangue não é o cidadão que melhor tem 
a sua saúde controlada? Assim sendo é o que menos procura os 
serviços de saúde nos hospitais – logo porque tem que ser 
sobrecarregado com as taxas? O que fará o país se não tiver 
dadores? Importar sangue? Noutro sentido estava a sentir-me 
sucumbido devido ao excesso de tempo no cargo e à falta do apoio 
oficial direito fundamental que merecem os dadores. Veja o que 
continua a verificar-se com o seguro do dador, o estatuto do 
dador, o cartão que não é usado na sua plenitude, etc.

TA: Voltando um pouco atrás. Em Julho de 2011 decorreu em 
Aveiro a 1ª. Convenção Nacional de Dadores de Sangue, tendo 
a ADASCA como sua anfitriã, dada a preocupação da notícia 

relacionada com o Plasma. O Mário de Freitas participou como 
orador na 2ª Convenção em Viana do Castelo, considera que as 
expectativas saíram frustradas?
MF: Completamente!

TA: O tema da 2ª. Convenção era bastante sugestivo, no 
sentido que apelava uma verdadeira mudança nas estruturas 
federativas, aliás, passar a existir apenas uma federação. 
Decorrido todo este tempo, na sua opinião o que mudou?
MF: Nada… a não ser que tudo ficou na mesma 
independentemente das falsas promessas oriundas de várias 
partes.

TA: Recorrendo à sua experiência 
associativa e federativa, quais as 
motivações que levam a manter a 
existência das duas federações e, 
a serem subsidiadas pelo IPST, IP 
quando este reduz os apoios 
financeiros às associações que 
trabalham no terreno? 
MF: Incongruidade… Falsas 
justificações. O Governo acabou 
com Instituições e Fundações e não 
teve base jurídica para acabar com 
uma das Federações de Dadores? 
Uma delas até diz dar um 
“contributo” para o Movimento 
das Organizações de Dadores de 
Sangue, FIODS. Que benefícios 
diretos têm os nossos dadores? 
Também promovem simpósios de 
formação nos Açores… quando a 

orientação da dádiva de sangue, na Região, é autónoma da do 
Continente!
Ressalvo que fui, uma vez, a convite da Associação de Angra do 
Heroísmo assistir ao VI encontro de dadores de sangue da Ilha 
Terceira de 28.10. a 03.11.2010 a expensas totalmente minhas 
(este a-propósito é para evitar juízos errados).
Uma dúvida – o IPST, IP aceita despesas de deslocações e estadia 
que integrem passagens aéreas e alojamento em unidades 
hoteleiras? 

TA: Aplica-se aqui a máxima: dividir para reinar, a quem 
interessa este divisionismo doentio, é para manter interesses 
subterrâneos que escapam ao conhecimento dos dadores de 
sangue?
MF: É importante entender a mentalidade que nos orienta… o 
maior problema é o conhecimento que ele existe… e quando 
temos consciência que existe o maior erro é ignorá-lo…
Quando a nossa consciência fala o silêncio tem significado e é por 
isso que o importante não é quem fala mais alto mas quem fala 

7  TRIBUNA DA ADASCA

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

(Continua na página seguinte)



8   TRIBUNA DA ADASCA

mais justo. Quando os dirigentes não têm noção do valor da sua 
consciência existirá uma procura obsessiva para construir um 
mundo aparente de assomos para substituir a falta essencial da 
consciência. Homens sem luz própria escondem as fragilidades da 
sua escuridão interior!

TA: Como avalia o novo modelo implementado pelo IPST, IP 
para a comemoração do Dia Nacional do Dador de Sangue? 
MF: Incompatível. Comemorar esse dia sem dadores e resumir-se 
a convidados na sua maioria alheios à dádiva de sangue a quem é 
ofertada toda uma panóplia de mordomias torna-se desconexo 
face à rigidez do tratamento que o IPST, IP tem para com as 
Associações. Que reação teria a tutela se as Associações, ao 
comemorar o DND, despendesse a verba que se presume elevada 
nestas iniciativas?
Sem sair de Lisboa porque não aproveitaram o programa do 
Hospital de Stª Maria? Porque não seguem o modelo antigo, 
regulamentando candidaturas de Associações que se 
responsabilizem pelo evento. Caberia ao IPST, IP essa nomeação 
em consórcio com as Federações. 

TA: É do conhecimento público que a retirada de incentivos à 
dádiva de sangue, contribuiu 
para uma quebra de dádivas 
nunca antes registada. O Mário de 
Freitas tem uma opinião formada 
sobre este assunto, que para o 
ministro da saúde e IPST, IP 
deixaram de ter?
MF: O IPST, IP deve ter mais com 
que se preocupar do que chamar a 
si a celebração deste tipo de 
eventos. Para que servem as 
Federações? Há que reconhecer, 
uma vez por todas, que a principal 
c a u s a  f o i  a p l i c a r  t a x a s  
moderadora s  ao s  dadore s  
benévolos que se servem dos 
serviços hospitalares. O Sr. 
Ministro devia ser humilde e 
reconhecer o erro!

TA: Há 24 anos que se fala em 
implantar o famigerado Seguro do Dador. O que lhe apraz dizer 
sobre isto? Trata-se de prometer e não cumprir…
De igual modo continua a aguardar-se regulamentação sobre o 
Estatuto do Dador de Sangue. O Mário de Freitas esteve 
presente em algumas reuniões para a sua criação. Que opinião 
tem sobre estes assuntos?
MF: Repulsivo! Aqui teríamos matéria para que as Federações se 
preocupassem em defender mas… ignoram sobriamente. Nem 
“uma palha” registam sobre essas causas. O IPST, IP diz, por 
exemplo, sobre o Seguro que está a decorrer a última fase do 
concurso público, lançado em Julho do ano passado... que é 
matéria complexa… bereubeubeupardaisaoninho…
A Provedora-Adjunta de Justiça Helena Vera-Cruz Pinto informa, 
em ofício de 23 de Dezembro de 2014 013170, que se prevê a 
ativação da sua cobertura em Janeiro de 2015 e conclui – “Com 
votos de continuação de boa demanda na defesa dos direitos e 
interesses dos dadores de sangue…”
Recordo, sobre o Estatuto do Dador, que foi ADSDVC – Associação 
de Dadores de Sangue do Distrito de Viana do Castelo a primeira 
subscritora do projeto de lei que deu origem ao atual Estatuto do 
Dador de Sangue consubstanciado na Lei nº 37/2012 de 27 de 
Agosto que em conjunto com 57 associações do setor elaborou um 
documento que colheu mais de 4 500 assinaturas da sociedade 
civil e que NÃO teve a participação de qualquer das Federações. 
Com especial orgulho refiro que fui, ainda líder da ADSBA, quem 
acompanhou a Direção da ADSDVC a várias deslocações à 
Assembleia da República.

O processo do Estatuto do Dador de Sangue encontra-se na 
Provedoria de Justiça com a Refª Q – 1394/14 (A6).
Mas para o mesmo assunto a Assembleia da República resolveu 
adquirir, para os 230 deputados, apólices de seguro com 
cobertura nas áreas da saúde, responsabilidade civil, 
equipamento eletrónico, multirriscos, automóvel, assistência em 
viagem e acidentes pessoais.
Acha que há mais algo a dizer?

TA: O que gostaria de dizer ao ministro da saúde caso tivesse a 
oportunidade de se encontrar com ele pessoalmente?
MF: Que a política económica, sua especialidade, não se 
harmoniza com a da saúde. Que devia criar um pacto com os 
dadores benévolos de sangue para tornar o país autossuficiente a 
exemplo do que já se passou na Região Algarvia. Ninguém entende 
porque permite a expatriação de enfermeiros e médicos 
qualificados e aceita que imigrem outros muito menos habilitados 
com sérias dificuldades em se expressar na nossa língua. Depois 
enumeraria uma série de quesitos que relançariam o normal 
funcionamento da dádiva de sangue! 

TA: Como avalia o mandato do actual Presidente do Conselho 
Directivo do IPST, IP?
MF: Irregular. Conheci quatro e foi 
neste mandato que assisti a algo 
quimérico. Apelos na comunicação 
social à dádiva de sangue! Nunca 
imaginei que um dia ia escutar um 
dirigente ao mais alio nível a fazê-
lo. Mais grave ainda foi ver o Sr. 
Ministro da Saúde a dar sangue… 
para exemplo… de quê? Nunca 
mais o voltou a fazer… e o que nós 
necessitamos é de uma política de 
continuidade e de renovação de 
dadores para reduzir a faixa etária 
que está elevadíssima. Não quero 
ser injusto - que progressos teve o 
Instituto com a sua administração? 
O cartão Nacional do Dador que 
melhorias práticas teve? A 
metodologia imposta para as 
comemorações do DND e do DMDS 

parecem-me, irrefutavelmente, inadequados.

TA: Quer dirigir alguma mensagem aos nossos leitores?
MF: Bem hajam pela vossa persistência. Temos que ter uma 
política positiva e enveredar por um caminho distinto e 
conquistar a confiança da população valorizando o potencial que 
temos no Associativismo alavancando o nosso crescimento e ter a 
plenitude do querer, valorizar o potencial indiscutível que 
representamos, assumir responsabilidades com mais dadores 
tornando-nos, inequivocamente, diferentes – únicos!
Virar a página e esquecer o passado porque dependemos do 
futuro. Construir o melhor caminho para os nossos filhos e netos.

TA: Obrigado por nos ter concedido esta entrevista.
MF: Parabéns pelo seu trabalho. Portugal necessitava de meia 
centena de Associações como a sua, não descurando outras tantas 
de igual craveira, para ter a solução da autossuficiência 
materializada!

www.adasca.pt
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No comunicado que foi distribuído podia ler-se: “O sangue 
é necessário todos os dias. O Sangue não se fabrica 
artificialmente. O Sangue corre nas tuas veias. És saudável? 
Dá Sangue! Ajuda os outros… porque dar sangue é dar vida.

A Escola Superior da Saúde da Universidade de Aveiro e a 
Comissão de Faina da ESSUA juntaram-se à Associação de 
Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro (ADASCA) na 
Comemoração do Dia Nacional do Dador de Sangue (embora o 
dia 27 seja a data oficial) no dia 25 de Março de 2015.”

Pela segunda vez decorreu uma sessão de colheitas de 
sangue entre as 10 e as 13 horas na ESSUA, iniciativa aberta a 
toda a comunidade da UA, que contou com uma excelente 
adesão dos jovens estudantes, além de alguns funcionários.
Na parte da tarde decorreu a inauguração de uma exposição 
com o lema: Gestos Simples que Salvam Vidas, que 
permaneceu na escola durante duas semanas, ainda uma 
Conferência subordinada ao tema: “O Uso do Sangue: do 
dador ao receptor” que foi tratado em diferentes 
perspectivas por especialistas nas matérias.

No anfiteatro da entrada principal do edifício 30 – A, 
realizou-se a dita Conferencia com o seguinte Programa: “A 
Dádiva de Sangue” tendo por oradora principal a Dra. Lúcia 
Borges, Directora do Serviço de ImunoHemoterapia do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga, “Estudo do Sangue” pela Dra. 
Elizabeth Mesquita, “Transfusão de Sangue em Doentes 
Submetidos a Cirurgia” Dra. Marta Serra, “Transfusão de 
Sangue em Doentes com Patologia do Foro da Medicina” pelo 
Dr. Joel Pinto” ainda o “Doente Submetido a Transfusão 
Sanguínea: Cuidados de Enfermagem” pelas Enfª. Clara Manso 
e Enfª. Maria do Céu Morais, todos os oradores a exercer 
medicina no dito hospital, tendo contado com Profº. Doutor 
Luís Sancho na qualidade de Moderador.

Um dia bem preenchido, provavelmente diferente da 
rotina naquela Escola de Enfermagem. A Direcção da ADASCA 
envia através desta Tribuna uma palavra de reconhecimento a 
todos quantos tornaram esta iniciativa solidária e educativa 
mais enriquecida, podendo outras vir ser realizadas em 
parceria.

Um agradecimento à Direcção da ESSUA, ainda à senhora 
Otília Moura, que em nome do IPDJ, Delegação de Aveiro, fez 
questão de associar ao evento.

 
em parceria com a ADASCA e IPDJ

ESSUA Comemorou o Dia Nacional do Dador de SangueESSUA Comemorou o Dia Nacional do Dador de Sangue
em parceria com a ADASCA e IPDJ

SociedadeSociedadeSociedadeSociedade

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.
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Rua da Sofia - FORCA - AVEIRO - Telf. 234 313 552
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CHURRASQUEIRA - SNACK-BAR

À semelhança dos anos anteriores, a ADASCA comemorou o 
Dia Nacional do Dador de Sangue, ainda que esta data oficial 
decorra no dia 27 de Março, como coincidiu num dia útil da 
semana, a brigada foi agendada para o dia 28 (Sábado) tendo 
decorrido no Salão dos Bombeiros Velhos de Aveiro, local onde 
esta associação promoveu a sua primeira sessão de colheitas no 
dia 30 de Dezembro de 2006.

Procurou-se estabelecer um horário ajustado para que as 
pessoas interessadas em aderir, o pudessem fazer. Assim, das 
09:30 horas às 13:00 horas realizou-se a primeira sessão, 
decorrido o período de almoço, deu-se início às 14:30 horas até 
às 17:30 horas, conforme foi amplamente divulgado.
De tarde, após almoço, em que se deve ter em conta o período 
da digestão da refeição na ordem das 2:00 horas e 30 minutos, 
nem todos interessados em doar sangue, viram satisfeita a sua 
pretensão, pela razão apontada, o que não deixa de ser 
estranho, quando se trata de dadores regulares, que deviam ter 
conhecimento deste critério.

Aos dadores aderentes e acompanhantes, a ADASCA 
distribuiu alguns brindes publicitários, num gesto de bom 
acolhimento. Esta comemoração teve por base o seguinte 
lema: “Dê mais sentido à vida, torne-se dador de sangue e de 
medula óssea.” É verdade, milhares de doentes dependem 
todos os dias do nosso gesto solidário. Doar sangue não 

emagrece, não engorda, não cria habituação, mas, faz bem à 
saúde.

A dádiva de sangue é um grande gesto de solidariedade para 
com o próximo que nem conhecemos, esta é a máxima que 
consta nos cartazes oficiais da ADASCA. Não devemos deixar-
nos invadir pelo sentimento da indiferença, a pior doença do 
século das luzes mais brilhantes, como alguém disse.

Com mais esta iniciativa, foram aprovados 68, suspensos 
11, para medula óssea 27, num total de 79 inscritos. 

Ainda que a nossa previsão aponta-se para uma adesão de 
100 dadores de sangue, 120 registos para medula óssea, temo-
nos de dar por satisfeitos pelos resultados conseguidos. O 
período de após refeição contribuiu quiçá para a redução, como 
ainda o interesse em visitar a Feira de Março. Não são desculpas 
de barato para os resultados atingidos, contudo, não deixa de 
ter a sua razão de ser.

Uma palavra de agradecimento ao Senhor Comandante dos 
Bombeiros Velhos de Aveiro, por toda a colaboração 
dispensada, como ainda pela cedência do Salão, em nome da 
Direcção da ADASCA e do CST de Coimbra.)

 
ADASCA Comemorou o Dia Nacional
do Dador de Sangue no Salão dos
Bombeiros Velhos de Aveiro

 
ADASCA Comemorou o Dia Nacional
do Dador de Sangue no Salão dos
Bombeiros Velhos de Aveiro

Nós p
or

cá...
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Milhares de Postos de Trabalho Sustentados pelos 
Dadores de Sangue

“Dê mais sentido à vida, torne-se dador de sangue e de medula 
óssea” este o lema escolhido pela ADASCA para comemorar o Dia 
Nacional do dador de Sangue, que oficialmente tem lugar a 27 de 
Março. Mais uma vez esta data é comemorada em Lisboa (sendo o resto 
do País paisagem), no Auditório do Infarmed, com os dadores e as suas 
associações à distancia, para não incomodarem, cujo programa nada 
tem de substancial, ainda que se apresente mais virado para grupos 
empresa/entidades, em prol da dádiva de sangue, lê-se. 

Os dadores de sangue não se sentem representados com a 
dignidade que se impõe, mas, sim usados para a consumação de 
interesses subterrâneos, só assim se compreende o divisionismo 
existente entre as associações e por sua vez a alimentado pela 
existência de duas federações. Importa manter a divisão para reinar. 

Vamos ter os mesmos a falar para os mesmos, os teóricos de 
gabinete para os seus pares, com discursos em conformidade com a 
circunstância social que em nada vai enaltecer a dádiva de sangue, 
fazendo dos órgãos da comunicação social os seus mensageiros. 
Lentamente, o ministério da saúde e o IPST estão a destruir o trabalho 
que levou anos a erguer, qual património valioso que tanto contribui 
para a manutenção de milhares de postos de trabalho, quer directa ou 
indirectamente, cabendo aos dirigentes a sua reconstrução, tudo por 
força de um decreto-lei economicista e iníquo. 

Com a retirada da isenção das taxas moderadoras nos hospitais 
públicos, assistimos a uma debandada dos locais de colheitas, ainda 
que os responsáveis continuem a crer justificar o injustificável. Os 
factos são indesmentíveis, qual bóia alguém pretende submergir, pois 
ela vem sempre ao de cima.

Quando temos um ministro da saúde que triturou a dignidade de 
quem alimenta os bancos de sangue, paga para ser solidário e, permite 
que Unidades de Saúde Privadas continuem a não pagar ao IPST o 
montante de 7.183.331.05€, valor existente à data de 31 de Outubro 
de 2014, ainda a dívida referente aos serviços hospitalares públicos 
para o IPST a 31 de Dezembro de 2013 era de 68.389.035,69€, e à data 
de 30 de Abril de 2014, o valor por saldar somava os 33.162.028,85€, 
quando aos dadores lhes é exigido o pagamento na hora das taxas 
moderadoras, sob pena de as ter que pagar na Autoridade Tributária 
com os correspondentes acréscimos. O que nos apraz dizer sobre estes 
valores? Sim, com uma mão tiram-nos o sangue que rende milhões ao 
sistema cada vez mais desumano, com a outra vão-nos à carteira, 
ainda têm o desplante de nos acusar de interesseiros, indiferentes ao 
sofrimento alheio. Que INJUSTIÇA! QUE IGNOMÍNIA. É espremer até ao 
tutano. 

Com a redução substancial de dadores de sangue, recorreu-se ao 
despedimento de algumas dezenas de funcionários e, se este cenário 
tiver continuidade, mais vão ser dispensados. Só assim se compreende 
que, os dadores e as associações contribuem para a manutenção de 
milhares de postos de trabalho, e ordenados no final de cada mês. 
RESPEITEM-NOS S.F.F. BASTA!

Considerando que a ADASCA está agregada ao Centro de Sangue e 
da Transplantação de Coimbra, é nosso dever moral dizermos algo 
sobre o mesmo. Este Centro, desde há uns anos a esta parte, tem 
procurado de forma sorrateira destruir o trabalho que a ADASCA tem 
vindo a desenvolver em prol da dádiva e dos dadores com todos os 
sacrifícios associados, em benefício de outrem, o caso de certo grupo 
que realiza apenas uma sessão de colheitas por mês, ainda uma 
associação congénere dos arredores de Aveiro, tratando ambos como 

seus protegidos. 
Sendo a ADASCA uma Associação do Concelho de Aveiro, porque 

está impedida de realizar sessões de sangue em todas as freguesias 
deste Concelho, com excepção de Cacia? Que influências se 
movimentam junto do CST de Coimbra para que isto seja possível, 
apesar da nossa contínua contestação? Estamos ou não perante actos 
administrativos de pura promiscuidade?

Temos constatado que existem funcionários ao serviço daquele 
Centro que concertam acções para destruir as actividades da ADASCA. 
Quando esta estabelece contacto com algumas empresas da região, 
ou, é por elas contacta no sentido de ali realizar brigadas nas 
instalações das mesmas, como aconteceu com o Destacamento da GNR 
de Aveiro, Renault de Cacia, Teka, entre outras, quando nos 
apercebemos, apropriaram-se do nosso trabalho. Que notória falta de 
civismo/respeito.

No âmbito da comemoração do Dia Nacional do Dador de Sangue, 
pedimos que seja reposta a isenção das taxas moderadoras nos 
hospitais públicos, num gesto de reconhecimento público pela dádiva 
de sangue, nunca sendo vista como uma contrapartida, a 
regulamentação do Estatuto do Dador de Sangue, como ainda o 
famigerado Seguro do Dador, que desde o dia 27 de Março de 1991 está 
para ser actualizado, de acordo com as declarações do Dr. Silveira 
Ribeiro, então director do IPS ao extinto jornal “O Comércio do Porto”.

As actividades alusivas à comemoração do dia 27 de Março têm 
início na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro (ESSUA) 
com a qual a ADASCA mantém um protocolo, onde vai decorrer uma 
sessão de colheitas de sangue no dia 25, a realização de uma 
conferência subordinada ao tema: a “O Uso do Sangue: do dador ao 
recetor” sendo tratado em diferentes perspectivas por especialistas 
na matéria. 

Em simultâneo vai decorrer durante duas semanas uma exposição 
de desenhos sobre a dádiva de sangue, subordinada ao tema: “Gestos 
Simples que Salvam Vidas”. Todas as actividades são abertas ao 
público, sendo ainda distribuídos alguns brindes publicitários.
O lema “Dê mais sentido à vida, torne-se dador de sangue e de medula 
óssea” cada vez faz mais sentido. É verdade, milhares de doentes 
dependem todos os dias do nosso gesto solidário, não só para salvar 
vidas, mas, para proporcionar melhor qualidade de vida aos doentes 
dependentes de componentes sanguíneos. 

Não nos devemos deixar levar pela onda do sentimento da 
indiferença, a pior doença do século das luzes mais brilhantes, apesar 
da desumanidade com que somos tratados no SNS.

"O coração do homem é como um moinho que trabalha sem parar. 
Se não há nada para moer, corre o risco de se triturar a si mesmo" 
(Lutero). Tememos pelo futuro do CST de Coimbra, para não dizermos 
pelo IPST no seu todo, estrutura apetecida por interesses privados, 
que rende milhões euros à conta dos dadores de sangue. Estamos 
atentos aos acontecimentos.

O que nos trás o futuro ministro da saúde? Sentimo-nos 
profundamente preocupados, independentemente do partido que 
ganhar as próximas eleições legislativas, pois bem nos recordamos que 
a Assembleia da República foi a primeira instituição dita democrática 
que desvalorizou a dádiva de sangue, quando votou contra a reposição 
da isenção aos dadores de sangue, referimo-nos em concreto aos 
partidos que sustentam o actual governo.

Joaquim Carlos
Fundador/Presidente da Direcção da ADASCA.

Aveiro, 25 de Março de 2015
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Comemoração do Dia Mundial do Dador de Sangue
 

ESTA INICIATIVA É ABERTA À COMUNIDADE.
VENHA CONVIVER,  DAR VISIBILIDADE E FORÇA À SOLIDARIEDADE.

 

14 
9:30 Horas - Concentração na Companhia do Fitness

(Pavilhão dos Galitos na Forca)
10:00 horas - Saída | 12:30 horas - Chegada ao local de partida

de Junho 2015

Inscrições Abertas até 7 de Junho: 5,00€
(Inclui T-shirt, Boné, Esferográfica e Água)

234 095 331 (Sede) - 964 470 432 - e-mail: geral@adasca.pt
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