Caros Srs. Jornalistas
Boa tarde,
Dia Nacional do Dador de Sangue - 27.03.2020
“Amanhã, dia 27 de março celebra-se o Dia Nacional do Dador de Sangue. Este dia destina-se a
agradecer a todos aqueles que com a sua dádiva de sangue ajudam os doentes a ter mais e
melhor vida.
A pandemia global de Covid-19, não permite que em todo o país seja festejado num formato
tradicional esta data, onde se destaca e eleva, este ato nobre e altruísta da dádiva de sangue.
Porém, não podemos deixar de assinalar este dia, pois os dadores de sangue merecem o
reconhecimento e agradecimento de toda a comunidade.
Vivemos tempos difíceis e de exceção. Despertamos para uma realidade em que as medidas de
proteção pessoal da saúde são um contributo inestimável para o bem estar de todos,
sublinhando-se o dever de cidadania para com os que estão mais vulneráveis. Um pequeno
contributo de todos nós fará certamente com que ultrapassemos com sucesso esta difícil
situação. De alguma forma, os Dadores de Sangue fazem-no sempre, porque o seu gesto é um
ato é essencial à vida.
A mensagem que divulgamos hoje é simples: Dê Sangue, Salve Vidas! Os materiais
promocionais que a acompanham foram produzidos antes do estado de pandemia. Os rostos
que dão a cara por esta causa são profissionais de informação conhecidos de todos nós e de
diferentes órgãos de comunicação social.
Neste apelo à dádiva de sangue, a informação essencial a reter é que diariamente os Hospitais
Portugueses necessitam de 1000 unidades de sangue para fazer face às necessidades dos
doentes. Pode causar estranheza um apelo tão positivo e sorridente, mas face à apreensão
instalada, parece-nos ainda mais importante sorrir e ajudar a sorrir.
A celebração do Dia Nacional do Dador de Sangue é este ano diferente, mas na sua essência
vai ser exatamente igual: em nome dos doentes que dependem de componentes sanguíneos
para viver, agradecemos profundamente a todos os Dadores de Sangue que, diariamente, nos
ajudam a Salvar Vidas.”

