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Aveiro - ADASCA com iniciativa pioneira 



Comunicado

O Instituto Português do Sangue, 
IP tem por missão regular, a nível 
nacional, a actividade da medicina 
transfusional e garantir a disponibi-
lidade e acessibilidade de sangue e 
componentes sanguíneos de qualida-
de, seguros e eficazes, tendo sido for-
necido, no ano passado, cerca de 260 
mil unidades aos Hospitais portugue-
ses, mantendo assim a auto-suficiên-
cia do país em matéria de componen-
tes sanguíneos. 

O sangue e todos os seus compo-
nentes são um bem precioso, cuja 
qualidade é reconhecida internacio-
nalmente. O IPS, IP está a iniciar o 
processamento de plasma, tendo já re-
activado as câmaras de frio existentes 
em Lisboa para o efeito. 

O IPS, IP não destrói o sangue 
dado benevolamente pelos portugue-
ses. Apenas um dos seus componen-
tes, o plasma, não é utilizado de for-
ma total, pois o seu processamento 
foi inviabilizado por impedimentos 
processuais, que transcendem a Ins-
tituição. Essa utilização foi protelada, 
até 2007, pela subsistência de receios 
em relação à transmissão da variante 

humana do prião Creutzfeld-Jacob. 
Em 2008 teve início um concurso pú-
blico internacional para permitir o 
processamento do plasma e o seu frac-
cionamento. Esse concurso, de eleva-
da complexidade técnica, deverá ser 
retomado em breve. 

A partir de Setembro os Hospitais 
portugueses terão ao seu dispor plas-
ma português, cujas necessidades se 
estimam em 90 mil unidades por ano, 
ultrapassando esta questão. 

Em nome de todos os doentes que 
nos Hospitais precisam de sangue 
para ter mais e melhor qualidade de 
vida, agradecemos o vosso contributo 
na dádiva de sangue, pois este gesto 
de solidariedade não tem preço. 

 
Instituto Português do Sangue, IP 
T.: 210063051 / F.: 351.210063070 
www.ipsangue.org 

NB: A Direcção da Associação de 
Dadores de Sangue do Concelho de 
Aveiro - ADASCA, subscreve integral-
mente o conteúdo deste comunicado.

Aveiro, 16/06/11

COMUNICADO
DO IPS À IMPRENSA

Álvaro Beleza 
Presidente do Conselho Directivo 

 do Instituto Português do Sangue
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Editorial

Joaquim Carlos
Director da Tribuna da ADASCA

N
o mundo das letras o 
jornal ocupa incontes-
tavelmente um lugar de 
particular relevância. A 

imprensa escrita contribui em larga es-
cala para formar a opinião pública. Ela 
entra em milhares, senão em milhões 
de casas, consequentemente atinge mi-
lhões de leitores.

A imprensa escrita exerce uma influ-
ência extraordinária nas suas inteligên-
cias e na vida do dia-a-dia. A formação 
ou deformação das massas e a evolução 
do pensamento huma-
no dependem, não digo 
totalmente, mas quase 
exclusivamente do que 
vem escrito num jornal.

A maior parte das 
pessoas que lêem o seu 
jornal não se encon-
tram em condições de 
fazer passar pelo crivo 
duma crítica pessoal, 
séria e prudente, o que 
lhe é apresentado. Por 
isso quase todos os lei-
tores aceitam sem pes-
tanejar e aceitam como seu o que o 
jornal lhe dá a ler. A imprensa escrita 
pensa pelos leitores. É o seu cérebro, o 
seu mestre, o seu condutor ideológico. 
Daqui se conclui quão grande e tre-
menda é a responsabilidade que pesa 
sobre a imprensa quando informa a 
opinião pública. A imprensa, infor-
mando, pode ao mesmo tempo formar 
ou deformar.

Acima de tudo e antes de tudo, a im-

prensa não pode esquecer ou minimi-

zar o inviolável respeito pela verdade 

e, consequentemente, o respeito pelo 

espíritos a quem se dirige. A pena nu-
mas mãos hábeis deve ser um instru-
mento de trabalho sério e contínuo ao 
serviço da verdade, o que nem sempre 
acontece.

Todas as grandes incitativas huma-
nas, os êxitos ou insucessos do homem 
estão fortemente condicionados pela 
imprensa escrita no seu geral. Altíssi-
ma e benemérita a função da impren-
sa que pode imprimir ao mundo e às 

A Força da 
Imprensa Escrita

ideias que o regem um rumo novo de 
abertura para a luz ou um resvalar 
vertiginoso para abismos tenebrosos.

A imprensa na sua generalidade 

deve procurar o bem-estar da família 

com base na justiça social; princípios 

básicos da liberdade, do direito, do 

dever; procurar lealmente a verdade 

e nada dizer que a possa ferir, como 
vem acontecendo nestes últimos tem-
pos em que vale tudo com um único 
objectivo: vender papel e deformar os 
valores sociais.

Nobre, em dúvida, o seu intento re-
velador do sentido das proporções e da 
responsabilidade que cabe à imprensa. 
Importa, para seu contínuo prestígio, 
dignificar a imprensa colocando-a in-
condicionalmente ao serviço da ver-
dade e aproveitando toda a gama de 
potencialidades extraordinárias que 
ela contém na condução do mundo e 
dos povos. Os valores que acima defen-
di quase poderiam considerar-se um 
abreviado código de deontologia jor-
nalística, cuja publicação reputo mais 
necessária do que «pão para a boca».

Para quando um código bem ela-
borado de deontologia jornalística, já 
que o existente é frequentemente es-
magado pelos jornalistas, os tais que 
se arrogam defensores da liberdade 
de expressão? Oh! A força extraordi-
nária da imprensa escrita! Será que 
alguém já fez uma reflexão séria sobre 
o poder dominante da imprensa escri-
ta na sociedade contemporânea, que 
se deixa manipular tão facilmente? 

É esta força que desperta as energias 
adormecidas, latentes, na alma huma-
na. Os sociólogos e psicólogos sociais 
sabem disso, mas, mantêm-se silencio-
sos porquê?

Em todos nós há um anjo que re-
pousa ou um demónio que vela pela 
notícia mais atroz, por vezes até san-
guinária. No fundo, bem no fundo da 
alma humana, há centelhas de luz ou 
trevas densas, amor que redime ou 
ódio que avilta e cega; brilho de péro-
las cintilantes de pureza ou charcos de 

águas mortas e podres 
de luxúria; de tudo exis-
te na alma humana.

A imprensa escrita 
manejada habilmente 
pela pena do jornalista 
tantas vezes vai desper-
tar o anjo da luz ou o 
demónio das trevas que 
parecia adormecido, no 
íntimo, bem no íntimo 
da alma humana.

A palavra do jorna-
lista pode ser um raio 
de luz que i lumina e 

aponta caminho aberto e seguro, ou 
treva densa que atira para a escuri-
dão mental que desorienta e se perde. 
Tudo isto pode ser a imprensa. Grande 

e nobre a missão da imprensa escrita, 

grande imensamente grande a sua res-

ponsabilidade social.

Que a pena do jornalista seja can-
deia a espargir luz, instrumento váli-
do ao serviço da verdade, da justiça, 
do amor e nunca cutelo homicida a 
cortar os lírios da pureza que crescem 
nos jardins da alma humana, nem ne-
fasto vento impetuoso que extingue o 
raio de luz, ou nuvem pardacenta que 
encobre o sol que ilumina e aquece.

O que pretendo dizer com esta ver-
borreia? Não foi justo as notícias que o 
JN publicou no pretérito Dia 14 de Ju-
nho (Dia Mundial do Dador de San-
gue) como ainda no dia 27 daquele 
mesmo mês, que versaram o subapro-
veitamento do Plasma Humano em 
Portugal. Nós sabemos que a substân-
cia das “denúncias” são outras.



Opinião
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Recordações da infância, 
sonhos da vida…

A
s pessoas adul-
tas raramente 
se lembram das 
suas recordações 

de infância e, como tal, aca-
bam por tratar as crianças 
como se elas só passassem a 
ter um cérebro depois dos 18. 
A verdade é que no mundo 
infantil é que se apreendem 
os conceitos que estão rela-
cionados com cada termo. 
O conteúdo de cada frase é 
entendido com a simplicida-
de de uma lógica legítima e 
sem vícios. Nessa altura não 
há cinzentos. Tudo se entende a preto 
e branco. 

Como criança preocupada com o 
dia de amanhã que fui, o período que 
antecedeu a minha entrada na esco-
la primária foi uma depressão só. Na 
minha óptica, depois daquilo vinha a 
decadência directa. Primeiro a escola 
primária, depois o ciclo, depois o se-
cundário, a universidade, o trabalho e 
quando finalmente voltasse a ter tem-
po para “brincar” o dia todo já iria 
estar velha e cansada. Que vida iria 
ser esta que nos roubava a vida em 
crianças para só nos voltar a devolvê-
la na velhice. 

“Felizmente” faço parte integrante da 

“geração à rasca” e, portanto, enquanto 

não me derem trabalho, eu posso apro-

veitar os resquícios da minha juventude 

a brincar como uma criança.

As canções de embalar podem ter 

um lado perverso. É necessário pensar 

na letra com algum cuidado especial. 
Para me adormecerem costumavam 
cantar-me o seguinte: “O meu meni-
no é d’oiro / É d’oiro o meu menino 
/ Hei-de leva-lo ao céu / enquanto 
for pequenino” e repetia-se inf ini-
tamente. Eu, que gostava pouco de 
dormir, era aterrorizada por esta bela 
cantilena. A minha lógica de criança 
dizia-me que dali só podiam vir duas 
coisas: ou o rouxinol que me trautea-
va esta canção ao ouvido de facto me 
iria levar ao céu ou então eu iria cer-
tamente ter pesadelos com a sua even-
tual tentativa para o fazer. Nenhuma 
delas se me assemelhava como uma 
boa escolha, e eu teimava em não 
dormir. É que, vejam bem, eu era 
uma preciosidade (doiro, portanto) e 

também era pequenina. E, 
uma vez que pelo que me 
diziam, eu havia de crescer, 
a mão que me embalava o 
berço, havia de ter os dias 
contados para conseguir sa-
tisfazer o seu desejo. 

Infelizmente eu não cres-
ci muito, hoje tenho 29 anos, 
1,56m de altura e insónias, 
muitas insónias, provavel-
mente por ainda manter 
o menino d’oiro tão aceso 
dentro de mim. 

Atenta aos problemas do 
mundo, foi muito cedo que 

tomei conhecimento da existência de 
um vírus chamado HIV. E eu observa-
va como se falava com preocupação so-
bre o assunto. Na minha cabeça a solu-
ção era simples: se o sangue não estava 
bom, trocava-se. Ou seja, retirava-se 
todo o sangue mau por um lado (não 
me consegui decidir qual), enquanto 
se injectava o sangue bom por outro 
lado. Ultimamente indaguei por meio 
de contactos conhecedores dessas ma-
térias sobre o potencial dessa minha 
teoria mas logo a descartaram. Apesar 
disso fica aqui o meu contributo.

As crianças têm um cérebro e, 
por mais extraordinário que pare-
ça, realmente fazem uso dele. Con-
tinuem a tratar as crianças sem ser 
como adultos para que elas possam 
ter liberdade nas suas ideias e nos seus 
pensamentos.

Sara Borges Matias

FOTO: Adam Borkowski / PhotoXpress
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Tem a palavra

A
judar o próximo é uma 
máxima que sigo desde 
tenra idade.

A dádiva de sangue 
despertou-me o interesse muito antes 
de completar os 18 anos (idade míni-
ma permitida para doar sangue), 
pois o meu pai já era dador de 
sangue desde a sua maioridade e, 
eu acompanhava-o por diversas 
vezes, quando ainda se faziam re-
colhas de sangue no Hospital Dis-
trital de Aveiro (HDA).

Foi lá que realizei a minha pri-
meira dádiva, 3 meses após com-
pletar os 18 anos, pois estava bas-
tante motivado para o fazer.

Entretanto entrei para o curso 
de Enfermagem, em Lisboa, e con-
tinuei a realizar dádivas regulares, 
pelos hospitais onde estagiava e no 
Centro Regional de Sangue (CRS) 
de Lisboa.

Quando terminei o curso re-
gressei a Aveiro e, mesmo quan-
do acabaram as recolhas de san-
gue no HDA, não desisti de doar 
sangue e comecei a dirigir-me ao 
CRS de Coimbra. Quando me 
inscrevi lá e viram que era de 
Aveiro, perguntaram-me se t i-
nha ido lá de propósito só para 
dar sangue, ao que eu respondi 
dizendo que estava de passagem, 
embora não fosse essa a verdade. 
Voltei lá por diversas vezes “ape-
nas” para doar sangue, pois saía 
de lá realizado, convicto que o 
meu sangue iria salvar a vida de 
alguém. Apesar dos 130 km que 
tinha de fazer de cada vez que 
queria dar sangue, isso nunca me 
demoveu de o fazer.

Só a lguns anos mais tarde, 
quando visitava a feira “Saúde 
Aveiro Social” em 5 de Dezem-
bro de 2008, é que tive conheci-
mento da existência da ADASCA. 
Nesse mesmo dia, após mais uma 

Motivado
para Ajudar

dádiva, fiz-me sócio desta associação 
e, enquanto conversava com o sr. Jo-
aquim Carlos (Presidente da ADAS-
CA), disse-lhe que era enfermeiro e 
ele falou-me que estavam a necessitar 
de voluntários.

Já há algum tempo que queria co-
meçar a fazer voluntariado mas não 
sabia onde me dirigir, nem por onde 
começar. No entanto, a idéia foi-se 
desenvolvendo e, quando achei que o 
momento era o indicado, voltei a con-

tactar com o sr. Joaquim Carlos 
e disponibilizei-me para ser vo-
luntário da ADASCA. Conver-
sámos sobre as necessidades da 
associação, qual a minha dispo-
nibilidade, e a partir de Agosto 
de 2009 tornei-me voluntário da 
ADASCA. 

Desde então tenho colabora-
do nos diversos rastreios organi-
zados por esta associação, quer 
tenham lugar na sede da mesma 
(Mercado de Santiago), quer se-
jam em escolas, juntas de fregue-
sia, ou noutros locais onde a ajuda 
da ADASCA seja requisitada.

Colaboro realizando os rastreios 
de colesterol, de glicémia, de hiper-
tensão e índice de massa corporal 
(IMC), fazendo os ensinos adequa-
dos a cada pessoa e, quando neces-
sário, encaminhando-os para os 
seus médicos de família.

A dádiva de sangue e o volun-
tariado, fazem-me sentir mais re-
alizado, como pessoa, como pro-
fissional e como cidadão.

Tenho muito orgulho em re-

presentar esta associação e louvo 
o trabalho, esforço e dedicação 
do seu presidente, o sr. Joaquim 
Carlos que, apesar das contínuas 
contrariedades, tem mantido a 
ADASCA em funcionamento. 

Bem haja a ele e a todos os 
que, de uma forma ou de outra, 
pelas dádivas e/ou pelo volunta-
riado, têm colaborado com esta 
associação. 

Dar Sangue é dos actos mais 
altruístas e dignos que podemos 
ter, para com o nosso próximo, 
enquanto seres humanos.

Rui Conde
Enfermeiro, Sócio N.º 993, Voluntário N.º 26 

“A dádiva de sangue 
e o voluntariado, 

fazem-me sentir mais 
realizado, como pessoa, 

como profissional 
e como cidadão”

“Apesar dos 130 km que tinha de fazer de cada vez que queria dar 
sangue, isso nunca me demoveu de o fazer.”

DáDIvA  O enfermeiro Rui Conde, num acto de doação
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Reportagem

Tribuna da ADASCA: - A 

Recauchutagem Fortaleza co-

memora este ano 50 anos de 

existência, sempre teve esta 

designação ou teve outra?

Delfim Azevedo: Foi sob 
este nome que em Janei-
ro de 1961 foi constituída 
esta firma, que em 2011 vai 
completar meio século de 
existência.

T. A . – No início onde 

começou a funcionar esta 

empresa? 
DA: A sua primeira sede 

foi na Rua Combatentes da 
Grande Guerra, nº. 123, em 
frente à Casa Martelo.

T.A.: Quanto tempo ali 

permaneceu?

DA: Permanecemos na-
quele local 6 anos.

T.A.: Sempre com mesma 

actividade?

DA: A nossa principal 
actividade era a recauchu-
tagem e vulcanização de 
pneus, câmaras-de-ar.

50 anos de Fortaleza Pneus
Recauchutagem comemora aniversário

T.A.: Porque tiveram que 

mudar de instalações?

DA: Dado a exiguidade 
do espaço e pouca funcio-
nalidade permitida nas ruas 
circundantes, optamos para 
nos transferir para Cacia e 
instalarmo-nos em dois pa-
vilhões junto à Estrada 109.

T.A.: A localização passou 

a ser mais vantajosa e a fun-

cionalidade também?

DA: Sim, as condições 
criadas com as novas insta-
lações permitem proporcio-
nar aos nossos clientes um 
serviço mais personalizado 
e tecnicamente mais evoluí-
do, factor chave para o nos-
so crescimento e fidelização 
de clientes.

T. A .:  Com instalações 

modernas e claramente fun-

cionais, também a aposta na 

modernização tecnológica 

foi inevitável?

DA: Sim, inev itavel-
mente t ivemos que evo-
luir para outros produtos 
dentro da nossa área co-

mercial, pelo que em 1978 
fomos nomeados represen-
tantes oficias para Aveiro 
da marca de pneus Goo-
dyear e suas associadas. 
Mais uma vez sent imos 
necessidade de instalações 
mais amplas, funcionais, 
modernas e capazes de 
dar resposta à crescen-
te à procura dos nossos 
serviços.

T.A.: Quer dizer que as es-

tas instalações foram cons-

truídas de raiz?

DA: Tivemos que inves-
tir de novo em instalações 
de raiz que foram inaugu-
radas em Maio de 1991. A 
partir dessa data passamos 
a dispor de dois pavilhões 
com uma área coberta de 
1200 m2, como ainda de 
um parque para estaciona-
mento com uma área supe-
rior a 1500 m2, sempre a 
pensar no melhor conforto 
para os nossos clientes.

T.A.: Descreva de forma 

sucinta, as áreas em que 

consiste o vosso negócio?

DA: A diversidade dos 
nossos serviços consiste nas 
seguintes áreas: comércio 
de todo o tipo de pneus, 
montagem, calibragem de 
ligeiros e pesados, alinha-
mento de ligeiros e pesados, 
focagem de faróis e mudan-
ças de óleo etc.
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T.A.: Ainda na área de 

representação?

DA: Sim, a Recauchuta-
gem Fortaleza é represente 
das mais conceituadas mar-
cas de pneus a nível mundial, 
mantendo ainda uma secção 
de vulcanização e feitura de 
acessórios em borracha.

T.A.: Na área de recursos 

humanos, a empresa está 

a altura das exigências do 

mercado?

DA: Claro, existe uma 
equipa altamente profissio-
nalizada e diligente para 
prestar o melhor aconse-
lhamento não só aos nossos 
clientes como a todos quan-
tos nos procuram na medi-
da em que os serviços que 
prestamos assim o exigem.

T.A.: O ano de 2011 é de 

festa para esta empresa, 

mas, em que mês vai cele-

brar ou celebrou os 50 anos 

de existência?

DA: Em Janeiro de 2011 
completamos 50 anos de 
act iv idade, motivo para 
todos nós de grande satis-
fação, pois isso só foi pos-
sível graças a uma política 
que tem como prioridade a 
plena satisfação do cliente 
sempre numa perspectiva 
de excelência.

T. A .:  Algumas peque-

nas e médias empresas da 

região aveirense têm-se 

associado a grandes mul-

ticionais estrangeiras. A 

Fortaleza Pneus já foi alvo 

dessa abordagem no sen-

tido de se integrar numa 

multinacional desta área 

comercial?

DA: Em 2010 a nossa 
adesão à Vulco Centros 
Auto, pelas vantagens de 
trabalharmos em rede, com 
um grupo altamente reco-
nhecido e prestigiado em 
todo o mundo, foi na nossa 
opinião uma mais-valia.

T.A.: Quer referir algo 

marcante na vida da empre-

sa nos últimos tempos?

DA: Sim, em 2000 o as-
sumir da administração da 
empresa, pelo meu f i lho 
Abílio Azevedo.

T.A.: Aos clientes da For-

taleza Pneus e aos nossos 

leitores, quer deixar alguma 

mensagem?

DA :  A todos  o s  que 
ao longo destes 50 anos 
n o  h o n r a r a m  c o m  a 
sua preferência o nosso 
muito Obrigado e, con-
tem sempre com o nosso 
profissionalismo.

COMPLETAR 50 ANOS DE ACTIvIDADE
“só foi possível graças a uma política que tem como prioridade a plena 

satisfação do cliente sempre numa perspectiva de excelência”
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Sociedade

20 Dúvidas Sobre
a Dádiva de Sangue

1) Para dar sangue, terei       

que fazer uma inscri-

ção prévia?

Não. Para dar sangue 
basta aparecer quando 
quiser e lhe for oportuno! 
Considere-se convidado 
desde já. Este convite si-
lencioso não é formal, é 
real: é-lhe dirigido por to-
das as crianças e adultos 
que carecem de sangue 
ou dos seus componentes, 
pelas vítimas de acidentes 
de trabalho ou rodoviá-
rios, por todos aqueles que 
aguardam disponibilidade 
de sangue para serem ope-
rados e que, por isso, ocu-
pam uma cama que muitos 
precisariam de utilizar em 
tempo útil.

2) Eu já tive várias doen-

ças no passado. Pode-

rei ser dador de sangue?

A sua dúvida poderá ser 
esclarecida junto do seu 
médico assistente. No en-
tanto, ao oferecer-se para 
dar sangue, será submetido 
a um exame clínico no de-
curso do qual o médico lhe 
aconselhará a atitude cor-
recta, sempre pensando na 
preservação da sua saúde e 
bem-estar.

3) O sangue doado não 

irá fazer-me falta?

Não. Num adulto nor-
mal existem entre 5 e 6 
l i t ros  de  sang ue.  Uma 
pessoa saudável pode dar 
sangue regularmente sem 
que esse facto prejudique 
a sua saúde. No decorrer 
da dádiva ser-lhe-ão co-
lhidos cerca de 450ml de 
sangue, o que corresponde 
a menos de 10% do volu-
me total de sangue do seu 
organismo.

4) O meu tipo sanguíneo 

será mesmo necessário?

Todos os tipos de san-
gue são necessários, mesmo 
aqueles que são mais co-
muns. Basta que se lembre 
que você mesmo pode pre-
cisar de sangue!

5) Conseguirei ultrapassar 

o receio de dar sangue?

Uma grande parte das 
pessoas sentem receio de 
dar sangue quando vão 
efectuar a sua dádiva pela 
primeira vez. 

Mas, logo depois perdem 
esses receios e a dádiva de 
sangue torna-se natural e 
simples. Observe o à-von-
tade e a descontracção das 
pessoas que regularmen-
te vão dar sangue e tire as 
suas conclusões.

 

6) Ainda não atingi a 

maioridade. Poderei 

dar sangue?

Não. Para ser dador de 
sangue, terá de ter idade 
compreendida entre os 18 e 
os 65 anos (até aos 60 anos 
se for uma primeira dá-
diva) e ter hábitos de vida 
saudáveis.

7) O meu peso será sufi-

ciente para ser dador 

de sangue?

Qualquer pessoa com 
peso igual ou superior aos 
50 kg pode dar sangue. 
Confie no critério experi-
mentado e seguro do espe-
cialista que lhe vai fazer o 
exame clínico.

8) Já dei sangue este ano. 

Posso repetir a dádiva?

Sim. Pode repetir a dá-
diva sem qualquer incon-
veniente para a sua saúde e 
bem-estar. Qualquer pessoa 

pode dar sangue várias ve-
zes por ano (os homens de 3 
em 3 meses e as mulheres de 
4 em 4 meses). Esta informa-
ção tem uma base científica 

segura e recolhe uma vasta 
experiência de muitos anos, 
abarcando milhões de dá-
divas em todas as partes do 
mundo.

9) É permitida a venda de 

sangue?

Não. A venda ou comer-
cialização do sangue está 
proibida por lei. Apenas 
poderão ser cobradas as 
despesas relativas ao pro-
cessamento do sangue, isto 
é, os custos de material e 
exames laboratoriais ne-
cessários à preparação do 
sangue, para que este pos-
sa ser transfundido com a 
maior segurança.

10) A p ó s  a  d á d i v a

sentir-me-ei enfra- 

quecido?

Não. Apenas lhe são co-
lhidos cerca de 450ml de 
sangue. As proteínas e as cé-
lulas sanguíneas existentes 

neste volume são rapida-
mente repostas em circu-
lação pelo organismo. Mo-
mentos após a dádiva de 
sangue, qualquer pessoa 

pode voltar à sua ocupação 
normal. Contudo, algumas 
actividades como por exem-
plo as exercidas por pilotos 
de avião, maquinistas de 
comboio e mergulhadores 
não devem ser exercidas nas 
horas seguintes à dádiva.

11) Sei que já existem 

muitas pessoas que 

dão sangue. A minha dádiva 

irá fazer diferença?

É verdade que já exis-
tem muitas pessoas que 
dão sangue, mas a procura 
de sangue, de componen-
tes e derivados não pára de 
aumentar, graças aos pro-
gressos da ciência médica 
e à crescente extensão dos 
benef ícios de uma assis-
tência que se pretende de 
melhor qualidade,   a um 
número cada vez maior 
de pessoas. As necessida-
des terapêuticas dos doen-
tes exigem cada vez mais 
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Fonte: IPS - Instituto Português do Sangue
(Adaptado)

dadores, isto é, pessoas em 
boas condições de saúde e 
com hábitos de vida saudá-
veis, como você.

12) O n d e  p o s s o  d a r 

sangue?

Muito facilmente: Em 
Aveiro pode proceder à sua 
dádiva no Posto Fixo da 
ADASCA, que funciona 
no Mercado Municipal de 
Santiago, Lojas G/F, con-
forme o Mapa de agenda-
mento até ao final de cada 
ano ou dirija-se ao Centro 
Reg ional de Sangue de 
Coimbra. A sua visita será 
sempre bem recebida e terá 
todas as informações que 
desejar. Se desejar pode 
solicitar o referido Mapa 
através do e-mail: adasca.
aveiro@gmail.com ou con-
sultar o nosso site www.
adasca.pt

 

13) Não tenho muito 

tempo livre. Quan-

to tempo terei de dispender 

para dar sangue?

Todo o  percu r so  da 
dád iva in ic iando-se na 

inscrição, passando pela 
triagem clínica, colheita e 
terminando na refeição, de-
mora cerca de 30 minutos. 
Se por um instante pensar 

no bem que faz com a sua 
dádiva de sangue, rapida-
mente concluirá que a falta 
de tempo não é uma boa 
razão: verá que não está tão 
ocupado como julga.

 

14) Poderei ser recusa-

do como dador de 

sangue?

Sim. Poderá f icar sus-
penso por múltiplas razões. 
Por isso é que a triagem clí-
nica se reveste de tanta im-
portância pois aqui o médi-
co, ao avaliar o seu estado 
geral de saúde, procura sal-
vaguardar o seu bem-estar 
e o do receptor.

15) A dádiva de sangue 

é uma obrigação?

Ninguém é obrigado a 
dar sangue e ninguém deve 
ser pressionado a isso. A dá-
diva de sangue é um acto 
livre e voluntário de pes-
soas de bem, habituadas 

a pensar nos outros. Nas 
esqueça, no entanto, que 
muitas pessoas precisam do 
sangue que só você pode 
dar, porque é saudável!

16) Se algum dia pre-

cisar de sangue, ao 

recorrer a um serviço pri-

vado terei acesso ao sangue 

que necessitar?

Sim. Todos os cidadãos, 
independentemente das 
condições económicas e so-
ciais em que se encontrem 
e da Instituição de saúde 
onde se encontrem hospi-
talizados, têm igual acesso 
à utilização terapêutica do 
sangue dos seus componen-
tes e derivados. No entanto, 
cabe aos cidadãos, o dever 
social de contribuírem para 
as necessidades colectivas 
em sangue. Para que tudo 
funcione bem e sem riscos, 
o sangue deve estar à espera 
do doente e não o contrário.

17) Será que o meu san-

gue presta?

Uma amostra do seu 
sangue será analisada. Se 
for detectada alguma alte-
ração ser-lhe-á dado conhe-
cimento e informação sobre 
as medidas a tomar.

18) Cau sa-me t ran s-

torno deslocar-me 

para dar sangue. Haverá 

outra forma de poder con-

tribuir com a minha dádiva?

Pode escolher o dia e a 
hora que mais lhe convier. 
Nos Centros Regionais do 
Instituto Português do San-
gue, IP pode dar sangue: 
Lisboa - dias úteis e Sába-
dos das 8:00h às 19:30h; 
Porto - dias úteis das 9:00h 
às 19:00h e Sábados das 
9:00h às 13:00h; Coimbra 

- dias úteis das 8:00h às 
20:00h e Sábados das 8:00h 
às 13:00h.   Em Aveiro 
pode efectuar a sua dádiva 
no Posto Fixo da ADAS-
CA, localizado no Merca-
do Municipal de Santiago, 
entre as 9 h e as 13 h, ao 1º. 
e 3º. Sábado de cada mês e 
2ª. e 4ª. Sexta-feira de cada 
mês. Com os exames pré-
vios e a dádiva em si, o tem-
po despendido em média é 
de 30 minutos. No entanto, 
se de todo for impossível, 
contacte-nos. Poderemos 
ir ao seu local de trabalho, 
particularmente se quiser 
colaborar connosco, divul-
gando esta ideia e motivan-
do alguns colegas de traba-
lho a dar também sangue.

19) Poderei dar sangue 

apenas quando al-

guém próximo de mim pre-

cisar dele?

Sim. No entanto, lembre-
se de que um dia pode preci-
sar de sangue e será alguém 
desconhecido para si, que 
o ajudará. Em situações de 
catástrofe, geralmente, não 
falta o sangue. As carências 
reais, muitas vezes dramáti-
cas, sentem-se no dia-a-dia 
dos serviços de sangue. Na 
verdade, algo está mal se é o 
doente que está à espera do 
sangue e não o sangue à es-
pera do doente.

20) Poderei ausentar-

me do meu local de 

trabalho para dar sangue?

Sim. Desde que lhe seja 
concedida autorização para 
o afastamento das suas ac-
tividades. Informe-se, jun-
to da sua entidade patro-
nal, sobre as respectivas 
condições.

 

Todos nós temos as nossas dúvidas 
em relação à dádiva de sangue.
 

Também todos nós achamos heróico 

o acto de salvar vidas e gostaríamos de o fazer.  

E podemos fazê-lo através de um acto tão simples 

como o de dar sangue.

No entanto, pequenas questões que revelam grandes 

receios podem comprometer esta nossa vontade de 

salvar alguém. Leia aqui algumas das dúvidas mais 

comuns em relação à dádiva de sangue.

Depois de as esclarecer, salve vidas!
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Sociedade

(Adaptado)Férias com Saúde

Com o Verão, 
chegam as 
férias, as viagens 
e a vontade de 
saborear os dias 
intensamente. 
Reduzir o risco 
para a saúde é 
essencial para 
um regresso feliz 
e renovado.

P o d e  d i z e r- s e 

que férias é si-

nónimo de des-

canso, lazer e 
viagem. É um tempo dedi-
cado a nós próprios e à fa-
mília, cujas expectativas são 
sempre fundadas 
na oportunidade 
para descontrair, 
conhecer novos lu-
gares e aproveitar a 
beleza dos ambien-
tes naturais.

Naturalmente, 
ninguém espera ter pro-
blemas de saúde durante 
as férias, longe de casa e 
da assistência mais habitu-
al. Talvez por isso seja im-
portante reduzir qualquer 
risco que possa estragar 
umas férias de sonho.  Um 
planeamento cuidadoso da 

viagem implica, também, 
tomar medidas de preven-
ção. Antes de mais, é im-
portante considerar o des-
tino, a duração da viagem, 
os padrões de alojamento 
e de higiene alimentar e o 

próprio comportamento. 
Ser responsável em relação 
ao risco pode evitar enor-
mes dissabores e problemas 
sérios.

Os destinos tropicais são 
uma opção frequente, o 
que corresponde, maiorita-
riamente, a países em vias 

de desenvolvimento. Re-
colher informações sobre 
as condições sanitárias e o 
acesso a cuidados de saúde 
deve fazer parte dos prepa-
rativos para a viagem. Fa-
zer um seguro em viagem 

é uma decisão 
s en s a t a .  E s t e 
deve considerar 
o risco de saú-
de associado ao 
próprio destino, 
a possibilidade 
de precisar de 

cuidados médicos dispen-
diosos ou de difícil acesso 
e eventuais alterações no 
itinerário. Outro aspecto 
importante é confirmar a 
existência de convenções 
entre o país de destino e o 
de residência, bem como a 
abrangência do seguro.

Seja qual for o destino, não 
parta de férias com assuntos 
de saúde pendentes.

de identif icação da con-
dição atópica. É particu-
larmente importante con-
sultar o seu médico antes 
de viajar, caso exista uma 
doença crónica. Patologias 
como as doenças cardio-
vasculares, inf lamatórias 
intest inais, respiratórias 
crónicas ou a diabetes re-
querem cuidados especiais. 
Além da medicação e indi-
cações médicas, o viajante 
deve obter informação so-
bre os serviços médicos no 
destino. Todos os medica-
mentos devem ser levados 

na bagagem de mão quan-
do viajar de avião. Assim 
ev ita a sua perda ou o 
extravio.

No destino, certifique-se 
que a qualidade da água 
é segura. Embora a água 
para consumo seja fre-
quentemente engarrafada, 
o gelo colocado nas bebi-
das ou a escovagem dos 
dentes podem ser oportu-
nidades de infecção por 
microrganismos. A qua-
lidade dos alimentos e a 
sua confecção são igual-
mente decisivas. Em caso 

de dúvida, evite os ovos, 
molhos, peixe, crustáce-
os e marisco. Os idosos, 
as crianças e grávidas são 
mais vulneráveis às mu-
danças de cl ima, níveis 
de humidade e exposição 
solar.

Recomenda-se a inges-
tão frequente de líquidos e 
protecção solar. Nos pas-
seios junto ao mar, sobretu-
do, em costas rochosas, use 
calçado adequado. Descan-
se, divirta-se e, seja qual for 
o seu destino, faça uma boa 
viagem.

- Solução desinfectante para feridas;
- Fita adesiva;
- Ligaduras;
- Termómetro clínico;
- Gotas oftálmicas emolientes; 
- Repelente de insectos;

- Tratamento para as picadas de insectos;
- Descongestionante nasal;
- Sais de reidratação oral;
- Tesouras e alfinetes de segurança;
- Analgésico simples (p. ex., paracetamol);
- Compressas esterilizadas.

Antes de partir, prepare-
se. Se viaja de carro, leve 
consigo o Cartão de Iden-
tificação do Grupo Sanguí-
neo. Se vai viajar de avião 
ou barco, evite os enjoos 
com a medicação adequa-
da. Seja qual for o destino, 
não parta de férias com as-
suntos de saúde pendentes.

Se estiver a fazer trata-
mento dentário, nomea-
damente de canais, termi-
ne-o. Se usar óculos, leve 
um par extra. No caso de 
sofrer de alergias, é conve-
niente usar uma pulseira 

A     
bagagem
levar na
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Nós por Cá

ADASCA comemorou o Dia Mundial
do Dador de Sangue de 2011

No pretérito Dia 14 de 
Junho, apesar da polémica 
que foi levantada por uma 
notícia incerta no Jornal de 
Notícias, cujos danos cola-
terais ainda se fazem sentir, 
a ADASCA nunca baixou 
nem vai baixar os braços 
no cumprimento da sua 
missão, em prol da dádiva 
de sangue.

A prova disso é que na-
quele citado dia promove-
mos mais uma Colheita de 
Sangue, como ainda levá-
mos a efeito uma cerimó-
nia de elevado significado, 
procedendo à entrega dos 
Diplomas aos pr imeiros 
Sócios Honorários, decorri-
dos que são quase 5 anos de 
existência desta associação.

Classificamos referida a 
“denúncia” naquela data 
que devia ser especial para 
nós dadores e para as as-
sociações, como um ref le-
xo de atitude de vingança, 
lançando cobras e lagartos 
para um terreno demasia-
do delicado: sensibilização 
para a Dádiva de Sangue 
junto dos jovens, como ain-
da a manutenção de dado-
res regulares.

Ao Senhor Moreira Al-
ves, Presidente da FAS de 
Portugal e Vice-Presidente 
da Federação Internacional 
das Associações de Dadores 

de Sangue, deve ser atribuí-
da a inteira responsabilida-
de pela forma como fez tal 
“denúncia”, na medida em 
que já tinha conhecimen-
to do subaproveitamento 
do Plasma em Portugal há 
mais de 10 anos. 

Porque não agiu publica-
mente antes e só o fez ago-
ra? Por meras motivações 
pessoais ou a vingança pes-
soal está a falar mais alto? 
Recordo, que este senhor 
tudo fez para que a ADAS-
CA não vingasse...

A Festa foi garantida-
mente nossa, pois as ima-
gens em anexo ass im o 
con f i r ma m.  Dei xem a 
ADASCA cumprir a sua 
missão sem provocações 
como tem vindo a aconte-
cer. O esclarecimento sobre 
es ta polémica já foi presta-
do publicamente pelo Dr. 
Álvaro Beleza, aliás consta 
no site o IPS. A Direcção 
da ADASCA já manifestou 
a sua solidariedade para 
com o Dr. Álvaro Beleza, 
conforme se pode constatar 
no nosso site.

Frase: “Se nada de er-

rado houvesse no mundo 

nada teríamos para fazer.” - 

George Bernard Shaw, 
1856-1950, Dramaturgo Ir-
landês. (NR)
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Nós por Cá

 

09:00: Recepção aos participantes

09:15: Abertura da Convenção pelo Presidente da ADASCA

09:30: Intervenção do Dr. Miguel Capão Filipe (Moderador)

10:00: Intervenção das Associações/Grupos inscritos para falar

12:00: Interrupção para almoço

13:30: Continuação das intervenções das Associações

15:00: Veia a Veia – do Dador ao doente, Dr. Mário Chin

15:30: 2ª. Parte – Veia a Veia-do Dador ao Doente da Dr.ª Lúcia Borges

16:00: Leitura do comunicado com as conclusões a que chegarem
Associações / Grupos, pelo representante de Viana

16:30: Nova Estratégia da Política do Sangue para Portugal -Intervenção
e fecho dos trabalhos da Convenção pelo Dr. Álvaro Beleza

I Convenção Nacional de Dadores de Sangue:

Programa Oficial do Evento

Dia 23 de Julho de 2011 a Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro – ADASCA, 
vai promover a 1ª Convenção Nacional de Dadores de Sangue, no Auditório do Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro (ISCAA)

Notas: As intervenções dos repre-
sentantes das Associações/Grupos, 
mediante as inscrições, devem ter 
15 minutos para intervir, podendo 
dilatar para mais tempo se houver 
possibilidade. O tempo designado 
para estas intervenções na totalida-
de de 03h15 minutos.

No espaço de tempo das inter-
venções das 15.00 às 16.00 horas 
reuniram os representantes das As-
sociações/Grupos, para discutirem 
conclusões e emitir o comunicado a 
apresentar.

+INFO: 234 338 018 (Sede)
964 470 432 (móvel),
ou em www.adasca.pt





É dif icil perceber este 
paradoxo, uma triste rea-
lidade. O Bairro Social de 
Santiago, é um caso típico 
que preocupa os habitan-
tes que ali vivem há anos. 

Nós por Cá

"Passa com mais facilidade uma má notícia na 
imprensa do que uma boa notícia”

Neste bairro habitam pes-
soas de todos os escalões so-
ciais, umas mais "ilustres" 
do que outras, é verdade.

Disso daremos conta na 
próxima edição da revista."

Fomos até ao Parque da 
macaca, era conhecido com 
esta designação não há as-
sim tantos anos. Segundo 
um opúsculo distribuído em 
forma de programa, ficamos 
a saber que o Parque Infan-
te D. Pedro foi inaugurado 
no dia 26 de Junho de 1927 
pelo que comemorou, este 
ano, 84 anos de existência.

Aveiro uniu-se e prepa-
rou uma festa de aniversá-
rio especial: foram inter-
pretados alguns eventos 
que ocorreram por ocasião 
da sua abertura of icia l, 
como a Batalha das Flores. 

Nós por cá…

Os anos 20 regressa-
ram em grande e os avei-
renses foram convidados a 
praticar e a viver momen-
tos ocorridos há 84 anos 
atrás do Parque Infante D. 
Pedro. 

As imagens documentam 
apenas aquelas que mais 
nos despertaram a atenção, 
atendendo à logística que 
então os Bombeiros Velhos 
de Aveiro dispunham. Cla-
ro que hoje é tudo diferente, 
mas, sobre isso vamos falar 
na próxima edição desta 
revista.

(NR)

Senhor empresário, lembramos que...

Nos dias que correm, a publicidade em todas as suas 
formas é tão indispensável ao metabolismo económico da 
sociedade, como o oxigénio para os nossos pulmões.

É sem dúvida um factor de progresso económico e social, 
traduzindo-se numa força invencível. Dê a conhecer o seu 
negócio através desta revista, apoiando assim uma causa 
social que deve ser respeitada por todos.



N a dat a  em que 
s e  a s s i n a lou  o 
Dia Mundial do 

Dador de Sangue, Álva-
ro Beleza apresentou aos 
jornalistas os pormenores 
da campanha Dador-Sal-
vador, que visa sensibilizar 
os jovens para a dádiva de 
sangue e promover a sua 
importância, numa época 
do ano em que se concen-
tram nas zonas balneares 
em grande número.

Esta campanha conta 
com o contributo de Tiago 

Campanha
Dador-Salvador

Conferência de Imprensa 

Pires, surfista português de 

classe mundial, que dá rosto 
aos cartazes de promoção 
da iniciativa.

Na Conferência de Im-
prensa foram divulgados 
números sobre as dádivas 
de sangue de jovens, a im-
portância que têm para 
o nosso sistema de saúde 
e detalhes sobre a forma 
como vai decorrer a cam-
panha, que necessita do 
apoio dos órgãos de comu-
nicação social para ter o 
êxito que se espera.

Nacional
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www.openquest.pt

Criamos a imagem da 
SUA empresa
na INTERNET

Tel. 234 197 655

PRECISAMOS DO SEU APOIO
A ADASCA necessita do apoio de todos para fazer face às despesas diárias, pois os nossos associados não pagam 
cotas nem jóias. Os donativos em dinheiro podem ser efectuados através de meio de pagamento que permita a 
identificação do doador, designadamente por transferência bancária, cheque nominativo ou débito directo.

* NIB da ADASCA: 0036 0189 99100051821.35, Montepio Geral, Balcão Aveiro - Eucalipto, Rua de Anadia, nº10, 
Empreendimento Vila Jovem, 3810-208 Aveiro


