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O anjo branco

A  conhecida e benemérita instituição mundial que se chama «Cruz 
Vermelha» nasceu no Congresso realizado em Genebra em 22 de 
Agosto de 1864.

Foi de Henri Dunant, suíço de Genebra, que partiu a idéia 
— lançada no livro «Souvenir de Solferino» publicado em 1862, 
depois da grande batalha de 1859, de que foi testemunha —  de se 
organizarem nas várias nações da Europa, sociedades de socorros 
a doentes e feridos de guerra. Para dar realidade a essa idéia filan- 
•trópica, tomou a Suíça a iniciativa de reunir em Genebra uma con
ferência internacional, em Outubro de 1863, que se pronunciou pela 
criação, em cada Estado, de uma Comissão destinada a preparar na 
paz os socorros a prestar em tempo de guerra.

Em 1864 Bismarck, violando o tratado de 1852 que tinha colo
cado o reino da Dinamarca sob a garantia das potências, deu origem 
à guerra entre êste país e a Prússia, em que, apesar da coragem dos 
vencidos, a Prússia lhe conquistou o território que veio a ser a 
província prussiana do Schleswig-Holstein. Já nesta curta guerra as 
nações beligerantes fizeram alguns ensaios de socorro voluntário 
e a Comissão suíça teve junto de cada um dos exércitos combatentes 
um seu delegado, que assim pôde encarar pràticamente o problema 
em debate.
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Miss Florence Nightingale foi, porém, a primeira enfermeira 
de guerra ; os seus prodígios de solicitude e de carinho pelos doen
tes e feridos na guerra da Criméia (1854) registou-os a cinematogra
fia moderna num filme que entre nós correu sob o título «O Anjo 
Branco». Não caberá talvez, rigorosamente, à benemérita Miss 
Nightingale o título de fundadora da C. V., mas foi ela, sem dúvida, 
a precursora desta instituição e justo é que se recorde o seu nome 
e se enalteça a sua memória quando se celebra o aniversário da 
Sociedade que nos seus actos se inspirou.

Florence Nightingale, dotada de uma inteligência e de uma 
vontade excepGionais e aproveitando o ensino que lhe deu seu pai 
«e que valia o das Universidades cujas portas não se abriam então 
senão aos homens», conseguiu, ao fim de 16 anos de esforços, vencer 
a resistência de seus pais e montar, em 1853, o que hoje se chamaria 
uma «clínica particular», em que eram recebidas mulheres doentes, 
de boa educação. Dirigia ela, justamente, essa clínica quando re
bentou a guerra da Criméia, a guerra que veio pôr em evidência a 
ausência total de organização, no exército britânico em campanha, 
dos cuidados a prestar aos feridos e doentes.

Miss Nightingale partiu para o teatro da guerra e ali, vencendo 
com tenacidade tôdas as resistências que se opunham à sua acção 
benemerente, fez prodígios, operou milagres na transformação dos 
hospitais de campanha, onde os cuidados eram nulos e os recursos 
escassos.

Teve ela ao seu cuidado 2.000 feridos e doentes entre os quais 
120 coléricos «num quartel em ruínas, construído sôbre uma fossa 
de esgoto a céu aberto, sem roupas, sem toalhas, sem sabão, sem 
bacias, sem vassouras, sem escovas, sem pratos nem talheres e quási 
sem água ; os lençóis eram tão ásperos que os doentes recusavam- 
-nos ; à falta de camisas, os feridos ficavam vestidos com o farda
mento retesado pela lama e pelo sangue ; para os pensar, as enfer
meiras tinham apenas a gamela de estanho que lhes servia também 
de prato, de copo e de bacia de mãos. Eram precisas três horas para 
levar as refeições ao longo dos seis quilómetros de colchões estendi
dos no chão a 45 cm. de intervalo ; por todos os lados formigavam 
os ratos, as pulgas e os percevejos».

Desde a chegada de Miss Nightingale até à sua partida, 41.000 
homens foram tratados sob a sua direcção ; o número de enfermeiras 
chegou a 125 ; e a mortalidade no hospital de Scutari baixou, em 
quatro meses, de 60 a 2 por cento !
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Tal foi, na guerra, a acção inteligente, acertada e inflexivel
mente tenaz da benemérita enfermeira britânica.

De regresso ao seu país Miss Nightingale teve de despender 
não menos coragem nem menos perseverança, para conseguir que 
o serviço de saúde sofresse as reformas que a experiência da guerra 
aconselhara. Já não havia soldados feridos e ainda a mortalidade no 
exército excedia a dos homens da mesma idade na vida civil, em 
conseqúência da insalubridade dos quartéis. Florence Nightingale 
obteve para os soldados o a r e a  luz que lhes faltava, e o estado sani
tário do exército acabou por ser modélo para a população civil. 
«Conservo-me aos pés do altar dos homens que foram assassinados 
pela rotina e pela incúria —  dizia ela —  e enquanto viver combate
rei pela sua causa». E assim cumpriu. O seu trabalho violento, so
brehumano, na guerra e depois dela, teve-a às portas da morte e 
fez dela uma doente durante os 54 anos que viveu. Mas a sua acção 
nobre e gloriosa perdura ainda nas 4.000 escolas de enfermeiras 
hoje existentes —  de que ela foi a iniciadora, ao mesmo tempo que 
orientou as regras dessa profissão altruista que conta actualmente 
700 a 800 mil diplomadas.

Pode bem dizer-se que os quartéis, os hospitais e, dum modo 
geral, a higiene pública, devem inicialmente a Miss Nightingale os 
progressos de que hoje se orgulham.

Exemplo extraordinário de dedicada abnegação, Miss Nightin
gale associou-se à fundação da Cruz Vermelha, prodigalizando-lhe os 
conselhos da sua experiência. E lícito é supôr que, se o suíço Du- 
nant, com o seu livro de 1862, lançou a idéia primária da criação da 
C. V, Miss Nightingalé, com a sua acção prodigiosa de 1854, já teria 
sido a sua inspiradora e a precursora notável e única da famosa ins
tituição genebrina.

Seria um êrro —  se não um crime —  comemorar o aniversário 
desta sem lhe associar a consagração da memória daquela que foi 
a primeira enfermeira de guerra : Florence Nightingale, o Anjo 
Branco, cuja modéstia a levou a preferir o simples jazigo de família 
à sepultura gloriosa de Westminster, que bem merecera e o Go- 
vêrno Britânico lhe teria concedido, se dessa justa homenagem o 
não tivesse impedido o desejo por ela formalmente expresso no seu 
modesto testamento.
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A génese da
Cruz Vermelha Internacional

Fez em 22 de Agosto de 1944 precisamente 80 anos que nasceu 
a benemérita instituição conhecida em todo o mundo pelo nome ve
nerado de «Cruz Vermelha», carinhosa socorredora dos aflitos, na 
guerra como na paz.

Na remota antiguidade, só por excepção se poupava a vida aos 
guerreiros que caíam feridos nas mãos do vencedor. É na idade 
média que se assinala a primeira tentativa de prestar assistência aos 
feridos do inimigo, na permissão concedida por Saladino, sultão do 
Egipto, aos cristãos com que se bateu na Terceira Cruzada, para 
que, no seu acampamento, prestassem assistência aos prisioneiros, 
soldados do cristianismo. E esta prática tornou-se habitual desde 
os princípios da idade moderna, em que se começou a prestar assis
tência médica aos feridos inimigos como aos amigos, muito tendo 
contribuído para que se enraizasse, no século XVIII, o princípio da 
«neutralização» dos feridos prisioneiros, a opinião, expressa por 
Rousseau, no seu «Contrato Social», de que não sendo a guerra 
uma pendência entre indivíduos mas uma contenda entre nações, 
os combatentes são inimigos entre si como soldados mas não como 
homens, e consequentemente desde que deponham as armas, as suas 
vidas devem ser garantidas porque mais ninguém terá direito so
bre elas.
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Estas idéias humanitárias tomaram notável incremento no sé
culo XIX.

O General Guilherme Dufour, do exército federal suíço, de que 
foi chefe supremo na guerra separatista que começou em Novembro 
de 1847, expediu umas instruções para os comandos de Divisão, onde 
se continha o seguinte preceito : «quando uma tropa inimiga fôr 
derrotada, os seus feridos devem ser tratados com a mesma solici
tude que os próprios e cuidados com as atenções que merecem pela 
sua desgraça».

Na guerra da Criméia (1854-56) surgia Miss Florence Nightin
gale, a heroica precursora das enfermeiras de guerra, cujo nome 
ficou na História da mesma forma que ainda ressoa nos nossos ouvi
dos o nome de Edith Calvel como símbolo de martírio e de estoi
cismo feminino na Grande Guerra de 1914-18.

Um dos admiradores da obra de Miss Nightingale foi, como dis
semos João Henrique Dunant, o fervoroso apóstolo da humanização 
da Guerra. Genebrino de nascimento, Dunant foi educado nos princí
pios de filantropia e generosidade que eram timbre da sua casa pa
terna. Em 1859, na guerra franco-austríaca, partiu para Castiglione, 
cidade onde se concentravam, depois da decisiva batalha de Solfe
rino, os feridos e.doentes, cujo tratamento se efectuava em condições 
deficientes. Foi Dunant que, à custa duma dedicação sem limites e 
dum trabalho sobrehumano, conseguiu' transformar por completo 
essas condições, melhorando-as consideràvelmente, ao mesmo tempo 
que providenciava para que todos os feridos e doentes fôssem trata
dos com igual carinho e solicitude, fôsse qual fôsse a sua nacionali
dade. A  sua obra emocionante, Un souvenir de Solferino, muito con
tribuiu para abrir o caminho à idéia —  ali preconizada —  da cria
ção de sociedades nacionais, destinadas a prestar assistência, por 
pessoal voluntário ,aos feridos de guerra, indistintamente, amigos e 
inimigos —  idéia que veio a ter, em 1864, a sua primeira sanção na 
Convenção de Genebra.

Encontrou Dunant um valiosíssimo auxiliar no seu conterrâ
neo Dr. Luiz Appia, que lhe prestou a sua dedicada colaboração 
nos assuntos técnicos de medicina, como conquistou um novo e pres
timoso prosélito na pessoa do presidente da Sociedade genebrina de 
utilidade pública, o notável jurisconsulto Gustavo Moynier.

Foram êstes três apóstolos que, com Teodoro Maunoir (outro 
médico genebrino colaborador de Appia) e com o general Dufour, 
já atrás citado, constituíram, em Fevereiro de 1863, a «Comissão
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dos Cinco», que fez a propaganda internacional indispensável para 
que viesse a realizar-se em Outubro seguinte a primeira Conferên
cia de Genebra, onde se reuniram membros de 16 países diferentes, 
achando-se representados 14 govérnos.

Aí se firmaram acordos sôbre a constituição de Comités interna
cionais e sôbre a colaboração com os governos e autoridade milita
res, acordos que serviram de base à Convenção de 1864.

Na mesma Conferência foi decidida a adopção do braçal da 
Cruz Vermelha para o pessoal voluntário de assistência aos feridos 
e doentes na guerra, braçal em que a cruz vermelha sôbre fundo 
branco, ao invés da bandeira suíça (cruz branca sôbre fundo ver
melho), constituía justa homenagem ao país generoso onde nascera 
a idéia da humanização da guerra.

A  guerra entre a Alemanha e a Dinamarca, que deflagrou na 
primavera de 1864, vinha servir de campo de experiências ao 
«Comité Internacional», nova designação da «Comissão dos Cinco» 
depois da Conferência de 1863. Foram enviados aos dois campos 
adversos delegados dêsse Comité, cuja obra necessàriamente rudi
mentar foi já suficiente para demonstrar pràticamente a viabilidade 
dos planos do Comité Internacional.

Daí resultou um maior interêsse manifestado por várias nações, 
interêsse que o Conselho Federal Suíço aproveitou para dar um ca
rácter oficial às deliberações da Conferência de 1863, e para convi
dar 25 países para uma nova conferência diplomática a realizar em 
Genebra em Agosto de 1864, onde aquelas deliberações seriam dis
cutidas.

Em resultado dessa discussão, doze delegados de govêrnos euro
peus presentes na Conferência assinavam, em 22 daquele mês, a 
«Convenção para melhorar a sorte dos militares feridos dos exérci
tos em campanha», vulgarmente chamada a «Convenção de Ge
nebra».

Nessa laboriosa discussão interveio por forma notável o cirur
gião militar, Dr. José António Marques, delegado do govêrno portu
guês e um dos signatários da Convenção.

Nesta se contêm os princípios fundamentais, a base jurídica, 
depois sucessivamente aperfeiçoada, de todo o trabalho da Cruz Ver
melha Internacional, trabalho que, durante as oito décadas da sua 
existência, agora completadas, tem justamente conquistado a sim
patia, a veneração e o louvor de todos os povos civilizados.
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A organização da Cruz Vermelha

Revista especialmente em 1906 e 1929, revisões que lhe intro
duziram pequenas modificações tendentes a aperfeiçoá-la, além das 
que lhe foram igualmente impostas em Conferências internacionais 
realizadas de 1867 a 1938 —  a Convenção de Genebra continua a 
ser, nos seus princípios fundamentais, a base da constituição e da 
actividade da Cruz Vermelha em tempo de guerra (para o qual foi 
de início criada) assim como em tempo de paz —  ao qual foi am
pliada a sua acção desde o primeiro decénio do século actual.

Cinco das principais sociedades da Cruz Vermelha, de cinco 
nações diferentes, que funcionavam independentes embora subordi
nadas aos princípios estipulados na Convenção de 1864, criaram em 
1919 uma «Liga de Sociedades de C. V.», especialmente destinada a 
exercer a sua actividade, em tempo de paz, no campo da saúde pú
blica. A  essa Liga tôdas as mais Sociedades nacionais foram suces
sivamente aderindo, até que vieram a fundir-se, por assim dizer, na 
«Cruz Vermelha Internacional», como tal designada desde a 13.a Con
ferência Internacional realizada na Haia, em 1928.

A  «Cruz Vermelha Internacional» (C. V. I.) compreende assim 
actualmente : o «Comité Internacional da C. V.», a «Liga das Socie
dades de C .V.», e as várias Sociedades nacionais, sendo as resolu
ções dos seus assuntos tomadas, em última instância, nas Confe
rências Internacionais dos respectivos delegados.
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O «Comité Internacional» tem, entre outras atribuições, a de 
reünir todos os auxilios destinados a vítimas de guerra ou de ca
tástrofes naturais. A «Liga das Sociedades de C. Y .» tem por fins 
principais procurar desenvolver a instituição da C. V., e colaborar 
internacionalmente na execução de medidas profiláticas contra 
epidemias, dedicando-se ainda em especial à obra meritoria da 
assistência social.

A  actividade déstes elementos componentes da C. V. I. exerce-se 
em tempo de paz, não só como preparação material e treino pessoal 
para os serviços que lhes incumbem em tempo de guerra, mas como 
auxilio precioso aos serviços de Saúde Pública, quer em tempos 
normais, quer —  sobretudo —  em épocas de epidemias, catástrofes 
naturais, etc. Em tempo de guerra, compete à C. V. a nobre missão 
de «restabelecer o equilibrio entre os meios conservadores e os meios 
destruidores da vida humana» —  como bem disse um médico espa
nhol na Conferência de 1863 que precedeu e preparou a Convenção 
de Genebra.

As Sociedades nacionais de C. V. que, em tempo de guerra, tra
balham principalmente em favor dos prisioneiros e desaparecidos, 
e no próprio teatro das operações colaboram nos serviços sanitá
rios dos beligerantes, desempenham no tempo de paz um papel 
da maior importância, na luta contra enfermidades e nos socorros 
prestados dia a dia a doentes e a sinistrados.

A  Cruz Vermelha Portuguesa (C. V. P.), que em todos os tem
pos tem provado a sua eficiência —  não obstante a míngua dos seus 
recursos —  procura desempenhar, na paz como na guerra, as mis
sões que lhe cabem na sua benemerente actividade. Mas está ainda 
longe, mau grado seu, de corresponder cabalmente, como outras 
das suas congéneres, às necessidades do tempo de paz.

Nem sempre infelizmente, a C. V. P. encontra da parte das enti
dades nacionais o apoio que seria de esperar —  porque tem a cons
ciência de que bem o merece — . É de prevêr, contudo, que melhor 
informada a população do país do muito que a C. V. P. faz e do 
muito mais que tem para fazer, renasça um maior interêsse pela me
ritoria instituição, que, nos anos decorridos da recente guerra (para 
só falarmos no presente) soube captar o grato e carinhoso reconhe
cimento de todo o mundo, pela maneira como cumpriu, neutral
mente, a sua incessante, trabalhosa e eficiente missão.
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O confronto dos números que a seguir se apontam corrobora, 
sem discussão possível, a afirmação que acabamos de fazer.

Em Lisboa o número de socios da C. V. P. «contribuintes» (a ca
tegoria mais vulgar e mais numerosa) é, actualmente, 2.020. As suas 
cotas produzem uma receita anual média de 15.000$00, ou seja em 
cinco anos uma média de 75.000$00.

Nos últimos cinco anos, isto é, desde 1940 até Junho último, os 
donativos recebidos somam a importante quantia de 1.308.397$00.

Na sua grande maioria, êstes donativos provêm de entidades 
estrangeiras que por esta forma têm manifestado o seu aprêço e 
gratidão pelos serviços prestados pela C. V. P. durante o actual con
flito mundial. Um dos últimos donativos recebidos veio da Bélgica 
e foi entregue à C. Y. P. pelo Sr. Conde de Kerchove —  recentemente 
falecido —  Embaixador e Presidente do Comité de Coordenação do 
Reabastecimento da Bélgica pela Europa (C. C. R. B.) que, ao fazer 
entrega dêsse donativo, em 8 de Dezembro de 1943, perante uma 
numerosa assistência de convidados seus, e aludindo com o maior 
reconhecimento ao «apoio mais completo e ao auxílio mais compas
sivo» que encontrou da parte do Govêrno Português e das Autori
dades que dêle dependem, acrescentou : «a Cruz Vermelha Portu
guesa, muito especialmente, prestou-nos desde o início da nossa acção 
um concurso sem reservas, e a sua intervenção junto das autoridades 
competentes aplanou numerosos embaraços e dificuldades Assim, é 
de todo o coração que eu venho renovar-lhe hoje o reconhecimento 
e gratidão de todos os belgas, os do exterior como os do país ocupado 
e é em nome da Bélgica, tôda ela, que vos entrego hoje, a título 
de donativo, uma quantia de cem mil escudos, para auxiliar o vosso 
nobre organismo hospitaleiro a cumprir a sua generosa missão».
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A Cruz Vermelha Portuguesa

No Congresso de 1864, tomou parte importante, como se disse, 
o Delegado de Portugal, Dr. José Antonio Marques —  ao tempo ci
rurgião de brigada do exército (posto correspondente ao actual de 
major médico), figura de destaque na medicina portuguesa da 
época —  que nas discussões daquele Congresso cooperou brilhante
mente, honrando sobremaneira a classe médica e a própria Nação 
Portuguesa.

A li afirmou que, embora não houvesse ainda no seu País qual
quer instituição do género daquelas que já noutros então existiam, 
com os fins especiais preconizados no Congresso, confiava no espí
rito de caridade do povo português, já manifestado por várias vezes, 
quer. em guerras civis quer em crises graves de epidemia (como fo
ram então a cólera e a febre amarela) e esperava portanto ver rea
lizada em Portugal a obra humanitária proposta no Congresso.

Ao regressar ao País, o Dr. José António Marques trabalhou, 
dedicada e incessantemente, para conseguir que os factos corrobo
rassem a sua esperançosa afirmação e para ver realizado em breve 
o seu desiderato. E, como fruto dêsse seu labor assíduo, resultou 
que em 11 de Feveriro de 1865 —  há justamente 80 anos-—-era 
criada a «Comissão Portuguesa de socorros a feridos e doentes milita
res em tempo de guerra», designação primitiva dos organismos que 
depois vieram a denominar-se «Sociedades da Cruz Vermelha».
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Foi assim que, em 11 de Fevereiro de 1865, reiiniu pela pri
meira vez a Comissão Portuguesa constituída pelos seguintes bene
méritos, cujos nomes é justo registar : General Barão de Wiederhold, 
conselheiro Bernardino António Gomes, General Augusto Xavier 
Palmeirim, Doutores António Maria Barbosa e João José de Lima, 
ambos médicos da real câmara, Carlos Cirilo Machado, antigo depu
tado e secretário particular do ministro Fontes, e o Dr. José Antó
nio Marques que serviu de secretário.

Éstes foram os signatários da acta lavrada nesse dia memorável 
em que ficou constituída a Comissão de socorros, que seria o embrião 
da actual Cruz Vermelha Portuguesa.

Só três anos depois, em 26 de Maio de 1868, o Governo Portu
guês promulgou o decreto que aprovava o Estatuto da referida 
Comissão. Entretanto esta, por escassez de recursos de tôda a ordem, 
não correspondeu àquela actividade que dela esperava o seu infati
gável iniciador e secretário ; e quando, em 1870, deflagrou a guerra 
franco-prussiana, tornou-se indispensável remodelar e ampliar a 
Comissão de que já alguns membros tinham falecido, enquanto o 
Dr. José António Marques, no «Jornal do Comércio», publicava ar
tigos de propaganda e apêlos calorosos à população para dar alento 
à instituição que iniciara e a cuja actividade dedicava o melhor da 
sua inteligência e da sua sensibilidade.

Êsses apêlos, secundados por outros membros da Comissão, não 
foram improfícuos, podendo assim Portugal contribuir, por inter
médio da sua Comissão de socorros, com donativos em dinheiro e 
outros (café, marmelada, vinhos, artigos de penso, etc.) para as v í
timas da guerra então em curso. Terminada a guerra, afrouxou de 
novo a intensa actividade da Comissão, a tal ponto que em 1877 
deixava inteiramente de funcionar.

Foi só dez anos depois que o General António Florêncio de 
Sousa Pinto, à frente de um pequeno número de pessoas amigas, 
conseguiu reconstituir a Comissão que desde 1887, passava a de
nominar-se «Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha» e cuja exis
tência foi legalmente reconhecida por decreto de 4 de Maio dêsse 
ano. Em 20 de Julho seguinte, o já então denominado «Comité In
ternacional da Cruz Vermelha», em Genebra, sancionava, por sua 
vez, a organização da Sociedade Portuguesa, cuja Comissão Central 
ficou constituída por : General Sousa Pinto, Presidente ; Duque de 
Palmeia e Henrique de Barros Gomes, Vice-Presidentes ; Guilherme
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dos Santos Ferreira, então tenente, e Cari von Bonhorst, professor 
de química, Secretários, como única representante da Cruz Ver
melha em Portugal.

Esta foi a génese da actual Cruz Vermelha Portuguesa, cuja 
vida tem singrado desde então a praticar o bem, prestando socorros 
em tempo de guerra, em crises de lutas civis, de epidemias, de catás
trofes nacionais, etc. e —  em tempos normais —  pondo ao serviço 
do público os seus postos de socorros, o seu pessoal médico e de 
enfermagem, os seus maqueiros e meios de transporte, serviços 
êstes modestamente retribuídos por quem pode pagá-los, em benefi
cio dos pobres que os recebem gratuitamente.
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Serviços prestados C. V. P. 
até 1925

Resurtí o

Nas campanhas do Exército Português, em África, índia e França : 

Montou HOSPITAIS DE SANGUE em :

Beira, Neves Ferreira, Macequece, Gouveia e Sena (África Oriental
—  1891)
Bissau (Guiné — 1894) 
índia — 1895
Lourenço Marques, Chicomo e Coolela (África Oriental —  1895) 
Lubango (África Ocidental —  1915)
Mocimboa, Palma e Nacatura (África Oriental —  1916)
Chomba e Patchitinembo (África Oriental —  1917)
Ambleteuse (França — 1917-18)

Em movimentos revolucionários na metrópole :

Montou HOSPITAIS DE SANGUE em :

Santarém, Aveiro, Coimbra, Águeda, Oliveira de Azemeis, Mealhada
— 1919
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Lisboa — 1910, 1915, 1917, 1918, 1919, 1921
Mafra — 1914
Pôrto— 1914, 1915, 1919
Vila Real, Régua, Mirandela, Viana de Castelo —  1919

Organizou POSTOS DE SOCORROS e COLUNAS DE TRANS
PORTE DE FERIDOS em :

Em épocas de epidemias ou grandes catástrofes :

Montou HOSPITAIS MILITARES TEMPORÁRIOS em :

Lisboa, Pôrto, para tratamento do tifo exantemático

Montou HOSPITAIS CIVIS em :

Castro Laboreiro —  1914 —  para tratamento do tifo 
Lisboa —  1918 —  para doentes de gripe pneumónica

Montou POSTOS DE SOCORROS e construiu EDIFÍCIOS PRÓ
PRIOS em :

Samora Correia, Benavente, Santo Estêvão e Salvaterra — 1909, 
para os sinistrados do violento sismo que assolou a região

Para auxílio a crianças pobres :

Montou POSTOS DE SOCORROS em :

Trafaria —  épocas balneares de 1909 a 1919 

Organizou um ORFANATO em :

Lisboa —  1918 —  para crianças sem amparo, por morte dos pais v í
timas da gripe pneumónica, que manteve até 1921, depois de colocar 
tôdas as crianças (728) que recolheu
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Pôrto de Leixões — 1913 e 1914 —  naufrágios dos vapores «Vero
nese», «Silurian» e «Bogor»
Viana do Castelo —  1913 —  naufrágio de estudantes de Braga 
Póvoa de Varzim —  1913 — naufrágio de pescadores

Milhares de serviços prestados nos seus postos de socorros perma
nentes e de transportes diários de doentes e feridos em Lisboa

Em épocas de guerra ou de calamidades no estrangeiro :

Remessas de material de pensos, medicamentos, alimentação e 
dinheiro :

Cruz Vermelha de França —  guerra de 1870-71
Cruz Vermelha de Espanha —  guerra de Marrocos, 1897, e guerra
com a América —  1898
Cruz Vermelha da Grécia —  guerra com a Turquia, 1897 
Cruz Vermelha Americana —  guerra com a Espanha, 1898 
C. V. de Grã Bretanha, Transval e Orange —  guerra de 1899 
Cruz Vermelha de Itália —  terramotos da Sicília e Calábria, 1909 
C. V. da Rússia —  para prisioneiros de guerra abandonados pela 
Áustria, 1918

*

Para ocorrer às despesas extraordinárias causadas pelos servi
ços que prestou durante a Grande Guerra de 1914-1918, abriu a 
Cruz Vermelha Portuguesa uma subscrição em 10 de Março de 1916 
e encerrou-a em 8 de Abril de 1920, datas em que foi decretado no 
País o estado de guerra e confirmado o restabelecimento da paz.

Rendeu essa subscrição Esc. 1.056.562$20, tendo o Brasil contri
buído com a maior parte (589.411$30), por donativos de portugueses 
ali residentes e de brasileiros nossos amigos.

Prestou SOCORROS A NÁUFRAGOS em :
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Serviços prestados ao público 
pela C. V. P. nos últimos 20 anos

Tratamentos a feridos e doentes ... 

Transporte de feridos e doentes ...

Consultas médicas ................. ...

Agentes físicos (sessões) .................

Injecções diversas.............................

Banhos de limpeza ........................

Aplicação de ventosas . .................

Maçagens .......................................

Vacinações anti-variolosas..............

Intervenções cirúrgicas e operações .

1.526.246

161.447

221.579

1.937

102.813

72.867

5.006

349

100.254

1.407
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Serviços prestados pela C. V. P. 
durante a guerra actual

Resumo

Estiveram a cargo da C. V. P. todas as trocas de prisioneiros 
de guerra das nações beligerantes, efectuadas em Lisboa, tendo 
montado os necessários socorros sanitários na estação marítima 
de Alcántara, e, de urna das vezes, instalado rápidamente um hos
pital no Palácio da Rocha do Conde de Óbidos, sua sede.

Prestou assistência a muitos milhares de refugiados, em espe
cial a cêrca de 6.000 franceses que, vindos de Espanha, atravessa
ram o nosso País, com destino ao norte de África.

As vicissitudes da guerra não permitiram à C. V. P. chegar a 
realizar, de acordo com o «American Joint Distribution Committee», 
a retirada de milhares de crianças do sul da França, antes de 
ocupado pelos alemães. Mas acompanhou e prestou assistência a 
muitas crianças que, vindas de Espanha, transitaram por Portugal, 
e montou no Estoril um «centro de acolhimento infantil» onde, du
rante algumas semanas, se mantiveram sob a sua protecção umas 
dezenas de crianças aguardando transporte para os seus destinos.
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Correspondência expedida e retransmitida até final de 1944, 
cartas e mensagens, 225.408.

Sacos com correspondência vindos da Alemanha para prisio
neiros de guerra no Canadá, em 1940 e 1941 — 1.553 sacos, pêso 
29.862 quilos.

Encomendas expedidas até 30-6-44: 118.184, pêso 476.632 quilos.

Por intermédio da Cruz Vermelha Portuguesa foram expedidos 
para a Bélgica vários comboios com comestíveis diversos adquiridos 
pelo Comité de Ravitaillement à la Bélgique, destinados à popula
ção necessitada daquele país, num total de cêrca de 32.000 toneladas.

Óculos —  Em Abril de 1944, foram enviados ao Comité com des
tino a prisioneiros de guerra e internados civis :

1.440 óculos
4.320 lentes 

800 aros 
980 lunetas 

4 pares de olhos 
10 suportes para lunetas

Para prisioneiros de guerra e internados civis foram enviadas as 
seguintes quantias por .intermédio da C. V. P.

Libras, 1787.0.0 ; Dólares, 226 ; Frs., 9.850 ; Rm„ 50 ; Escudos, 
7.000$00.

Bem mereceu a C. V. P. o cognome de «o maior coração do 
mundo».

*

É intenção da C. V. P. ampliar os seus serviços de assistência, 
montando mais postos de socorros, melhorando e aumentando os 
seus meios de transporte, multiplicando as atribuições das suas 
Delegações, etc., para o que conta com a carinho de todos os por
tugueses.
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