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60º Aniversário da FIODS 
Falando sobre 60 anos de história, não importa que história, significa passar por um 

período importante da vida. Reviver bons momentos e outros mais difíceis; recordar 

pessoas e situações que todos juntos "fizeram a história". Anos intensos, que começaram 

no longíquo 04 de Dezembro de 1955, quando essas pessoas tiveram o sonho de construir 

uma nova realidade associativa, com o objetivo principal de solidariedade, para com 

todas as pessoas doentes. Trouxeram um novo conceito de cultura de dádiva de sangue, 

cujas unidades foram sacrifício e de solidariedade criativa. Mais recentemente, os 

conceitos de sacrifício e generosidade foram combinados com novos: emergência, 

consciência cívica e participação. O resultado é a dedicação à causa, a paixão cívica e um 

património de valores que marcou a evolução do mundo. Chegámos a filiação de 75 

países; foram recolhidas 23 milhões de unidades de sangue em todo o mundo e hoje 

somos 16 milhões de associados. Tem sido possível, visto as nossas políticas terem sido 

sempre claras, concretas e atraentes. Fomos capazes de promover ideias e soluções. 

Estimulámos debates e obtivemos consensos e participações. A nossa missão é a 

promoção da dádiva de sangue voluntária e não remunerada a nível global e a nossa 

tarefa é a difusão de valores como a responsabilidade, a solidariedade, consciência, 

conhecimento, informação e participação. Quanto mais eficaz for a nossa resposta às 

necessidades das pessoas, mais a nossa ação será efetiva e valiosa. A tarefa da FIODS é 

muito difícil e com muitas dificuldades, que temos de ultrapassar com inteligência, 

criatividade, esperteza e convicção. Teremos de fazer as pessoas entenderem que a dádiva 

de sangue significa viver uma experiência direta que inclui uma relação de ajuda, 

participando de uma maneira forte e eficaz no conceito de cidadania responsável. 
Dar sangue significa ser sempre capaz de individualizar novas formas de amplificação, 

sempre prestando atenção para os problemas emergentes do mundo contemporâneo, 

contribuindo para a criação de um novo conceito de educação centrada na solidariedade. 

Há uma rede de Associações, que a cada dia estão disponíveis dando tempo, criatividade 

e dinheiro, que milhões de pessoas oferecem para os outros, não apenas como um 

sacrifício, mas empurrado por um prazer saudável e harmonioso em dar e em darem-se a 

si mesmas. 

Para a celebração dos 60 anos de vida da nossa Federação, o meu desejo é um novo 

caminho de crescimento e maturação. Espero que a colaboração entre pessoas e 

instituições, compartilhando o amor pela vida, respeitando a sua dignidade, a sacralidade 

e inviolabilidade, seja fortalecido e cresça sempre mais. 

Por último, gostaria de mencionar e agradecer ao primeiro Presidente da FIODS, Senhor 

Roger Guenin, Formentano, Pauli, Grange, Croesi, Picazo, Osorio, Thair, Rukmana, 

Petton, Manceñido, Colamartino e Niels Mikkelsen. 

Obrigado. 

Gian Franco Massaro 
 


