DONATIVO SOLIDÁRIO
DE NATAL 2020
A Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro (ADASCA), pede ao leitor desta mensagem um
pouco de atenção para as observações que formula e às quais no seu íntimo responderá:

Que prefere o leitor neste Natal?

Dar o seu donativo ao acaso, sem nenhuma garantia de que será realmente profícuo, ou doá-lo a uma
associação que pelos seus objectivos humanitários, vem há 13 anos despertando a opinião pública para
a máxima importância da dádiva de sangue, que acarreta diariamente despesas difíceis de superar?

Que prefere o leitor?

Ser constantemente assediado com pedidos de toda a ordem e praticar uma “caridade dispersa”,
ou fortalecer uma associação como a ADASCA, com bases sólidas na promoção da dádiva de sangue?
Se o leitor meditou bem nestas observações e se quer prestar a sua valiosíssima colaboração (por muito humilde que seja) para a concretização dos nossos objectivos, porque não nos dá o prazer da sua colaboração?

Finalmente, Amigos, então o que fazer?

Se todas as pessoas que tiverem a oportunidade de ler esta mensagem, pudessem contribuir com
um donativo de apenas 5 €, seria um bom início para levarmos a efeito algumas iniciativas já a partir
de Janeiro do ano novo.
Naturalmente que nem todos podem colaborar, mas, acreditamos na generosidade das pessoas de
boa vontade, como ainda em todas aquelas que já nos conhecem e que de alguma forma têm acompanhado as nossas actividades. Acreditamos que cada leitor irá fazer o seu melhor, segundo as suas
possibilidades.
O nosso antecipado OBRIGADO pela atenção dispensada, com votos sinceros de Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
SIM, ESTOU INTERESSADO EM COLABORAR COM O MEU DONATIVO
Desejando colaborar numa causa tão humana como a que a ADASCA está a desenvolver em
prol da comunidade doente, o meu donativo será de
												
€
Nome/Empresa
Morada
Código Postal
Telefone
E-mail
NIF

Por favor, recorte envie para a Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro, Mercado Municipal de Santiago, 1º. Piso, Loja G, Rua de Ovar, 3810-166 Aveiro, ou por transferência bancária, cheque
nominativo ou débito directo.

* NIB da ADASCA: 0036 0189 9910 0051 8213.5

Montepio Geral, Balcão: Aveiro – Eucalipto, Rua de Anadia, nº. 10, Empreendimento Vila Jovem.
NOTA: - Procedemos à emissão de recibos dos valores recebidos, desde que nos sejam fornecidos os
elementos necessários para o efeito.
Informações através do Telef: 234 095 331 (Sede) | Site: www.adasca.pt | E-mail: geral@adasca.pt
P’la Direcção da ADASCA

