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Um milhão para
travar a Covid-19

Doação encarnada
serve para a aquisi-
ção de ventiladores
e outros equipamen-
tos para o SNS

••• O Benfíca vai doar um
milhão de euros para a aquisi-
ção de equipamentos e mate-
rial para o Serviço Nacional de

Saúde (SNS), que procuranes-
taalturacombaterapandemia
do coronavírus. Numa inicia-
tiva conjunta com a Câmara

Municipal de Lisboa e a Uni-
versidade de Lisboa, o clube, a

meias com a SAD, decidiram
dotar o SNS de meios reforça-
dos para lutar contra a Covid-

-19, apostando na aquisição de

equipamentos médicos, no-
meadamente ventiladores,
máscaras e outro material de

proteção.
Numa altura em que, como

o próprio Luís Filipe Vieira já
expressou, todos são "do mes-
mo clube" na luta contra o

coronavírus, o emblema en-
carnado reforça a sua posição
solidária paracomaquelesque
lutam contra uma doença que
emPortugaljáinfetoumais de
mil pessoas e provocado seis

mortes. "Espero que esta doa-

ção e outras iniciativas pos-
sam ajudar todos aqueles que
na linhada frente estão a com-
bater esta terrível pandemia.
O vosso exemplo, a vossa co-

ragem é a melhor esperança
para todos nós", ressalvou o
líder encarnado, àBTV, subli-
nhando: "Nestafasetãodifícil
entendemos que esta iniciati-
va era a melhor ajuda que po-
díamos dar."

Lembrando que o Benfíca
"

sempre foi popular, do povo e

muito solidário", Vieira deixou

uma "palavra de esperança".
"Unidos, venceremos esta fase

menosboa.Hoje, pertencemos
todos ao mesmo clube. O mais

importante, hoje, é a vida. De
certeza que iremos vencer",
lançou.

FernandoMedina, presiden-
te da Câmara de Lisboa, elo-

giou a atitude encarnada. "É

um gesto muito importante
do Benfica para o país, que
vive em dificuldade e em sen-
tido de desafio. Estes recursos
financeiros vão ajudar a fazer
a diferença, a salvar vidas",
acredita.

António Cruz Serra, reitor da

Universidade de Lisboa, subli-
nha queainiciativa "vai aliviar
de imediato a pressão sobre os

cuidados intensivos", enquan-
to Jorge Miranda, da Fundação
Benfica, lembrando o "grande
trabalho" feito para reunir ver-
bas paraadquirir ventiladores,
destacouadiferençafaceaesta
doação: "Só conseguimos jun-
tar dez, mas o Benfica olhou

para a grandeza do problema e,
commuita generosidade, con-

seguiu de uma vez comprar 40
ventiladores".tf
"Espero que possa
ajudar todos
aqueles que na
linha da frente
estão a combater
esta terrível
pandemia"
Luís Filipe Vieira
Presidente do Benfica


