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IMTRODUÇÃO

O presente relatório, destinado à XIX  Conferência Internacional 
da Cruz Vermelha a realizar em Nova Delhi, expõe, por forma muito resu
mida, as actividades desenvolvidas pela Cruz Vermelha Portuguesa durante 
o período que medeou entre a anterior Conferência Internacional da Cruz 
Vermelha e a actual (Janeiro de 1952 a Junho de 1957).

Por ele se verifica que, apesar das suas dificuldades financeiras, a 
Cruz Vermelha Portuguesa não esteve inerte e, sempre que foi solicitada, 
marcou a sua presença de acordo com os seus recursos e inspirada pelo 
superior e abnegado espírito Cruz Vermelha.

Entre as várias acções praticadas e as que se encontram em via de 
realização, são dignas de saliente registo o auxílio de socorros ao Povo Hún
garo (105 toneladas, enviadas por via aérea, marítima e ferroviária, de roupas, 
agasalhos, medicamentos, alimentos conservados, etc., e 900 contos em dinheiro 
tudo no valor total de cerca de 10 mil contos), e a construção de um futuro 
hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, em Lisboa, que se espera esteja já a 
funcionar por ocasião da X X  Conferência Internacional.

Outro acontecimento ocorrido durante esse período e que também me
rece menção especial, pelo seu significado como confraternização Cruz Ver
melha, foi a oportunidade que o X Congresso Internacional dos Hospitais, 
realizado este ano em Lisboa, nos proporcionou de termos no nosso convívio, 
durante algum tempo, representantes de 14 sociedades nacionais, o que, 
estamos certos, permitiu, com esse intercâmbio, vincular de forma inde
lével laços de amizade e franco, seguro e recíproco espírito compreensivo.

Outra feliz consequência desta oportunidade_ foi a presença do Se
nhor Dr. Hantchef como delegado da Liga das Sociedades da Cruz Vermelha, 
o qual, pelo seu simpático porte, conquistou não só a amizade de todos nós 
como também ficou credor da nossa gratidão e reconhecimento, pelo muito 
interesse que então revelou pelas nossas actividades e organização.

Terminamos formulando sinceros votos para que a X IX  Conferência 
Internacional resolva todos os problemas propostos e que os seus trabalhos 
sejam, mais uma vez, um valioso e sólido contributo para o prestígio Mun
dial da Cruz Vermelha.

A Cruz Vermelha Portuguesa.
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ACTIVIDADES MACIOMAIS

Formações Sanitárias

As Formações Sanitárias da Cruz Vermelha Portuguesa prestaram os 
seguintes serviços:

No Depósito Geral de Material de Guerra, em Beirolas, após a terrível 
explosão ali verificada (21-1-52);

Na Estação do Rossio, após o choque de comboios que ali teve lugar 
(6-3-52);

No pavoroso desastre ferroviário da Curva da Gibalta (Caxias) (31-3-52);
Assistência ininterruptamente, durante a realização das perigosas obras 

ferroviárias na Curva da Gibalta (Caxias) (2 a 9-4-52);
O l.° Grupo de Ambulâncias das Formações Sanitárias, com repre

sentações do 2.“ Grupo e da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa em 
Viana do Castelo, instalou um Centro de Socorros e Tratamentos no San
tuário de Fátima (10 a 14-5-52).

No ataque ao violento incêndio nUm barracão da Companhia Colonial 
de Navegação, situado no Cais da Rocha de Conde de Óbidos (9-6-52).;

No ataque ao violento incêndio em dois armazéns da Administração 
Geral do Porto de Lisboa (10-7-52);

Assistência aos concorrentes da «Travessia do Tejo a Nado» (28-9-52);
Instalaram no Santuário de Fátima um Centro de Socorros e Trata

mentos (11 a 13 -5-53);
Por ocasião das provas do 42.° Concurso Hípico Internacional Oficial 

de Lisboa, instalaram um serviço de Saúde no Hipódromo do Campo Grande 
(30-5 a 7-6-53);

Instalaram um Serviço de Saúde em Vila Verde (Sintra) durante os 
exercícios finais dos alunos do Colégio Militar (17 a 19-6-53);

Durante os treinos e corridas de motocicletas e automóveis na Serra 
de Monsanto, o l.° Grupo de Ambulâncias das Formações Sanitárias, encar
regou-se do respectivo Serviço de Saúde (23 a 26-7-53);

Assistência aos nadadores da prova «Terreiro do Paço — Algés» (23-8-53).
Organizaram um Serviço de Saúde para prestar assistência aos con

correntes à Travessia do Tejo, a nado (20-9-53);
Instalaram um Serviço de Saúde no Hipódromo da Marinha, em Cas

cais (27-9-53);
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Prestaram serviço, por ocasião das brutais explosões que se deram na 
Fábrica de Material de Guerra de Braço de Prata (24-11-53);

A Cruz Vermelha Portuguesa pôs à disposição das famílias das vítimas 
do naufrágio do navio «Açor», a quantia de 8.000S00 (11-2-54);

Socorros às vítimas do descarrilamento de um carro eléctrico (14-2-54);
Socorros às vítimas do afundamento do rebocador «Serra de Portalegre» 

(18-2-54);
Instalaram um Posto de Socorros extraordinário no Monte da Virgem, 

em Vila Nova de Gaia, por ocasião da Peregrinação Diocesana do Porto e 
um serviço volante em todo o percurso da Peregrinação (2-5-54);

No Santuário de Fátima um Centro de Socorros e Tratamentos (11 
a 14-5-54);

Assistência médica às provas do Concurso Hípico Internacional, de 
Lisboa (29-5-54);

As Delegações de Braga e do Porto montaram um Serviço de Saúde 
no Monte do Sameiro, por ocasião das Festas Jubilares comemorativas do 
l.° Centenário da definição do Dogma da Imaculada Conceição (12 e 13-6-54);

Instalaram em Belas um Serviço de Saúde, por ocasião dos exercícios 
finais dos alunos do Colégio Militar (18 a 20-6-54);

Material do l.° Grupo de Ambulâncias compareceu numa derrocada 
que se deu em Lisboa (23-6-54);

Regressou da sua visita às Províncias Ultramarinas de Angola, S. Tomé 
e Príncipe, o Presidente da República, S. Ex.‘ o General Craveiro Lopes, que 
é Presidente de Honra da Cruz Vermelha Portuguesa. O l.° Grupo de Ambu
lâncias instalou dois Postos de Socorros no percurso do cortejo (2-7-54).

O l.° Grupo de Ambulâncias tomou a seu cargo o Serviço de Saúde 
no 2.” Circuito Internacional de Automóveis, em Monsanto (23 a 25-7-54);

A Cruz Vermelha Portuguesa, a Caritas Portuguesa, a Mocidade Por
tuguesa Feminina, a Mocidade Portuguesa Masculina e a Direcção do «Diário 
Popular», publicaram, na imprensa, um comunicado conjunto, apelando 
para todos os portugueses no sentido de oferecerem donativos para as po
pulações civil e militar do Estado Português da índia (7-8-54);

Realizou-se no Coliseu dos Recreios, de Lisboa, uma grandiosa festa 
de solidariedade nacional, cujo produto avultado foi entregue à Cruz Ver
melha Portuguesa e reverterá a favor dos filhos dos Heróis de Dadrá (12-8-54);

Pelos Gabinetes dos Ministérios do Interior e do Ultramar foi comu
nicado à Imprensa que todos os donativos para as populações civil e militar 
do Estado da índia deverão ser entregues à Cruz Vermelha Portuguesa e 
a outras entidades (17-8-54);

Assistência dos seus Serviços de Saúde aos concorrentes da «Travessia 
do Tejo a Nado» (5-9-54);

Seguiu no navio «Serpa Pinto» o primeiro carregamento de «lem- 
Dranças» da Cruz Vermelha Portuguesa para os Portugueses da índia (6-9-54):

Assistência aos concorrentes da Pequena Travessia de Lisboa a Nado 
(12-9-54);
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A Cruz Vermelha Portuguesa socorreu as vítimas do . ciclone que des
bastou o Distrito de Castelo Branco, e recebem da Liga um telegrama de 
condolências (8-11-54);

Inauguraram-se as matinées infantis num Cinema de Lisboa, às quais 
assistirá sempre, como medida de precaução, uma Enfermeira da CrUz Ver
melha Portuguesa (16-11-54);

As Formações Sanitárias instalaram no Santuário de Fátima um Cen
tro de Socorros e Tratamentos (11 a 14-5-55);

Prestaram os seu serviços: no Concurso Hípico Internacional de Lisboa 
(15 a 22-5-55);

No desastre de automóvel próximo do Bairro da Serafina (21-6-55);
Nos exercícios finais do Colégio Militar (23 a 25-6-55);
Nas corridas de automóveis e motos do III Circuito Internacional de 

Lisboa (22 a 24-7-55); -
Assistência aos concorrentes da 13.“ Pequena Travessia de Lisboa a 

Nado (14-8-55); .
Assistência aos concorrentes da Travessia do Tejo a Nado (25-9-955);
Prestaram serviço no Hipódromo do Campo Grande (9, 16 e 23-10-55);
Completaram-se 100 toneladas de encomendas e lembranças para os 

Portugueses na índia (30-1-56);
O Presidente Nacional da Cruz Vermelha recebeu do Ministro da De

fesa Nacional um cheque de 55 mil. cruzeiros, produto de um festival rea
lizado no Brasil, em benefício dos soldados portugueses na índia (31-1-56);

A Delegação da Beira tomou a iniciativa de abrir uma subscrição a 
favor das vítimas da, catástrofe que assolou a região de Memba «Moçam
bique» (15-4-56);

Assistência, no Parque Florestal de Monsanto, ao 5.° Acampamento 
Nacional da Mocidade Portuguesa (21 a 24-4-56);

Instalaram um Centro de Socorros e Tratamentos no Santuário de 
Fátima (11 a 14-5-56):

Prestaram serviço durante o Campeonato Mundial de Hóquei em Pa
tins (26-5-56);

Prestaram serviço no Estádio Universitário de Lisboa, ■ h o je , inau
gurado (27-5-56);

Instalaram, no Castelo de S. Jorge, um Posto de Socorros durante a 
concentração das crianças da Cruzada Eucarística (27-5-56);

Socorreram as vítimas de um desastre ferroviário na estação de Cam- 
polide (20-6-56);

Prestaram socorros em Algueirão, durante a realização dos exercícios 
finais dos alunos do Colégio Militar (19 a 23-6-56);

Fizeram-se representar na inauguração do Posto de Nadadores e Sal
vadores que o Instituto de Socorros a Náufragos instalou na Praia das 
Maçãs (5-8-56);

Assistência ãos concorrentes da 14.“ Pequena Travessia, de Lisboa a 
Nado (16-9-956);
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Uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa compareceu nos es
taleiros do Porto de Lisboa, ao dar-se uma explosão num barco que ali estava 
em construção (20-9-956);

Montaram serviço de socorros na inauguração do Estádio do Restelo 
(23-9-956);

Organizaram um serviço de socorros em Monsanto, por motivo das cor
ridas de moto (29 a 30-9-956);

Prestaram assistência aos concorrentes da prova de natação «Meia 
Milha», em Cacilhas (14-10-56):

Prestaram assistência aos concorrentes da prova de natação «Tra
vessia do Tejo» (21-10-56);

Instalaram um Posto de Socorros na Feira Franca, do Campo Gran
de (21 a 28-10-56);

Compareceram na Estação do Rossio, por motivo do choque de loco
motivas ocorrido no túnel (30-10-56);

A 13.* Ambulância socorreu as vítimas das inundações no Machico, 
Ilha da Madeira (30-11-56);

Montaram um serviço de socorros com três postos, no trajecto da 
procissão da Imagem de Nossa Senhora da Conceição (8-12-56);

Algumas viaturas do l.° Grupo de Ambulâncias compareceram no local 
onde abateu um prédio em Lisboa (18-12-56);

Num incêndio declarado em Lisboa compareceu uma viatura do l.° 
Grupo de Ambulâncias a fim de prestar os socorros necessários (4-2-57);

O serviço de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa deu o seu concurso 
às provas Hípicas Internacionais, de 12 a 26 de Maio (26-5-57);

Pela Cruz Vermelha Portuguesa foi assegurado o serviço de socorros 
durante a corrida de Automóveis em Monsanto (7 a 9-6-57);

Foi montado um Posto de Socorros na «Feira Popular» em Palhavã 
(19-6-57).

A Cruz Veremelha montou um serviço de socorros no Campo Grande 
por ocasião das provas Hípicas ali realizadas (20-6-57).

>1«

Realizaram-se exercícios promovidos pelo Curso de Sargentos das For
mações Sanitárias (19 a 20-7-52).

Os alistados que frequentaram o Curso Complementar de Primeiro 
Socorro, realizaram exercícios finais (29-4-56).

O l.° Grupo de Ambulâncias, encorporando pessoal estranho, realizou um 
exercício final da Escola de Cabos (13 a 15-7-56).

O 2.° Grupo de Ambulâncias realizou o exercício final da Escola de 
Recrutas (22-7-56).

O Grupo de Ambulâncias «Alfa» da Cruz Vermelha Portuguesa, encor
porando pessoal estranho, realizou exercícios na região do Guincho (4 a 
7-10-56).

Realizou-se o exercício final da Escola de Recrutas do l.° Grupo de 
Ambulâncias 22 a 24-3-57).

Realizou-se a cerimónia do Juramento de Bandeira dos Recrutas do 
l.° Grupo de Ambulâncias (2-6-57).
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— 1952 —
Movimenfos dos Postos de Socorros e Continentes e Ilhas

Consultas nos Postos e dom icílios............................  10.654
Tratamentos ................................................................  88.983
Intervenções de pequena cirurgia.............................. 8.651
Vacinações....................................................................  8.337
Injecções .......................................................................  59.047
Doentes remetidos aos hospitais.............................. 585
Doentes falecidos nos P ostos..................................... 2
Transportes de doentes e feridos.............................. 1.629

— 1953 —
Realizou-se uma homenagem aos Drs. Formosinho Sanchez e Victor 

Fuschini, oficiais das Formações Sanitárias, por terem completado 40 anos 
de serviços à Cruz Vermelha Portuguesa (13-6-53).

Em Fátima

Total de doentes admitidos no Centro de Socorros
e Tratamentos, em Fátim a..................................... 440

Total de doentes admitidos no Posto de Socorros,
em F átim a ..................................................    268

Total de doentes admitidos no Posto de Tratamen
to de Pés, em F átim a......................     172

Total de tratamentos e injecções feitos no Centro
de Socorros e Tratamentos, em Fátima................  473

Consultas nos Postos e nos domicílios.......................  11.650
Tratamentos ................................................................  83.350
Intervenções de pequena cirurgia.............................. 8.955
Vacinações....................................................................  6.418
Injecções .......................................................................  60.213
Doentes que baixaram aos hospitais....................... 781
Transportes de doentes e feridos.............................. 1.854

— 1954 —
Realizou-se, na Sede, a cerimónia do Juramento de Bandeira dos novos 

alistados no l.° Grupo de Ambulâncias (30-5-54).

Número total de doentes admitidos nos Postos de So
corros, em Fátim a.......................................................  499

Número total de tratamentos feitos nos mesmos 
Postos ............................................................................. 610
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— 1955 —
Realizaram-se os exercícios finais dos recrutas do l.° Grupo de Ambu

lâncias (17-7-55).
Realizou-se, na Sede, a cerimónia do Juramento de Bandeira dos 

recrutas do l.° Grupo de Ambulâncias (23-10-55).

1. ° Grupo de A m bulâncias
Serviços Prestados:

Santuário de Fátima.
Corridas de cavalos no Campo Grande, em Maio e Outubro.
Instrução de Maqueiros.
Postos de Socorros no Acampamento do Colégio Militar.
Corridas de automóveis na Serra de Monsanto.
Pequena Travessia do Tejo, a nado.
Grande Travessia do Tejo, a nado.

2. ° Grupo de A m bulâncias
Estádio das Antas — futebol.
Santuário de Fátima.
Estádio do Lima — motociclismo.
Santuário do Monte da Virgem, Gaia.
Instrução.
Aperfeiçoamento.

3. ° Grupo de A m bulâncias
Santuário de Fátima.
Postos de Socorros em Vila Franca de Xira.
Postos de Socorros no Monte de Santa Luzia.
Peregrinação ao Sagrado Coração de Jesus.
Posto de Socorros na Praça de Touros, duas vezes.
Assistência à II Volta ao Minho em automóvel.
Assistência à Volta a Portugal em bicicleta, dentro do Distrito.
Postos de Socorros em todos os desafios de futebol.
Socorros em todos os desastres.
Instrução, 2 períodos.

50.a A m bulância
Instrução Geral e de especialidades.
Acampamentos.
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Em Fátima

Total de doentes admitidos no centro de Socorros e
Tratamentos, em F átim a............................................ 684

Total de doentes admitidos no Posto de Tratamentos
de Pés, em Fátim a........................................................ 349

Total de doentes admitidos no Posto de Socorros,
em F átim a.....................................................................  375

Total de tratamentos feitos em Fátim a.......................  745

— 1956 —
2.° Grupo de Ambulâncias

a) — No Estádio das Antas, a fim de prestar serviços médicos e de 
enfermagem ao público e, eventualmente, a jogadores, a pedido da Direcção 
do Futebol Clube do Porto, nos dias 1, 15 e 29 de Janeiro, 12 e 26 de Fevereiro, 
11 de Março, 8 e 15 de Abril, 6 e 13 de Maio, 9 e 30 de Setembro, 14 de Outubro, 
4 e 18 de Novembro, 2 e 23 de Dezembro.

Esta formação foi normalmente constituída por 2 oficiais médicos e 
enfermeiros e 10 maqueiros, 1 motorista e uma auto-ambulância, escalados 
para jogo pela Secretaria do Comando.

b ) — No Palácio dos Desportos, durante o Campeonato Mundial de 
Hóquei em Patins, a pedido da Federação Portuguesa de Patinagem, nos 
dias 27, 28, 29 e 30 de Maio, 1 e 2 de Junho, das 20 horas às 0,30 horas.

Foram diariamente escalados 2 médicos, 2 enfermeiros e 12 maqueiros, 
1 motorista e uma auto-ambulância.

Durante o mesmo ano de 1956, foi realizada a seguinte instrução:

a) — No Quartel do Grupo (Posto de Socorros n.° 1), nos dias: 15, 22 e 
29 de Janeiro, 1, 5, 12 e 26 de Fevereiro, 4 e 11 de Março, 15 e 29 de Abril, 6, 
13 e 20 de Maio, 17 de Junho, 8 de Julho, 9, 16, 23 e 30 de Setembro, 7, 14 
e 21 de Outubro, 4 e 25 de Novembro, 2, 9 e 16 de Dezembro, das 9 às 
20 horas, foram nomeados para o guarnecer, por escala e para efeito de 
instrução, 1 enfermeiro voluntário, 1 cabo maqueiro e 2 soldados maqueiros.

b )  — Em 19 de Agosto terminou a E. R. iniciada em 4 de Dezembro 
de 1955, realizando-se naquele dia a festa do Juramento de Bandeira.

c )  — Em 16 de Novembro de 1956, iniciou-se a Escola de Recrutas de 
1956/57, com programas e horários estabelecidos na O. S. n.° 512.

d) — Em 18 de Novembro deu-se início também à instrução de soldados 
maqueiros nas especialidades de transmissões (homográfico e morse).
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Instrução:

Realizaram-se, como de costume, dois períodos de instrução intensiva 
de pessoal das F. S. — um na Primavera e outro no Outono, com o melhor 
aproveitamento.

Serviços vários:

Entre outros, as F. S. prestaram serviços, destacando auto-ambulância 
com guarnição:

а) — Para a corrida pedestre denominada a Légua de Viana, em 25 
de Março;

б )  — Para a Peregrinação ao Monte de Santa Luzia, em 22 de Julho, 
tendo montado, junto do Templo Monumento do Coração de Jesus, uma 
ambulância, com 2 enfermeiros e 10 maqueiros;

c) — Para a Tourada, em 19 de Agosto, deslocando para a Praça de 
Touros, uma ambulância com 1 médico, 1 enfermeiro e 8 maqueiros;

d) — Para a X IX  Volta a Portugal em Bicicleta, destacou uma auto- 
-ambulância com um enfermeiro e seis maqueiros, em 27 de Agosto, quando 
os corredores aqui passaram;

e) — Para a Garraiada em benefício da Casa dos Rapazes da Rua, 
mandámos uma auto-ambulância com um médico, um enfermeiro e sete 
maqueiros, em 30 de Setembro;

/ )  — Intervieram as F. S., nos exercícios da Defesa Civil do Território 
realizados na Vila de Ponte de Lima, em 4 de Novembro, merecendo a 
guarnição da auto-ambulância para aquela vila destacada, pela sua actua- 
ção, os maiores elogios do Ex.mo General Comandante Geral da Defesa Civil 
e Legião Portuguesa.

g ) — Prestaram assistência, no Campo de Jogos Dr. José de Matos, em 
todos os desafios de futebol efectuados durante o ano, destacando sempre 
para ali uma auto-ambulância com um enfermeiro e sete maqueiros;

h) — Acorreram a todos os desastres ou sinistros, nesta região, durante 
o ano, com a maior solicitude.

31.* Ambulância
Realizou-se um período de instruções com regular aproveitamento, tendo 

a auto-maca acorrido a diferentes desastres.

Curso s d iversos
Início do Curso de Pronto Socorro para Comissários e Assistentes de 

Bordo dos Transportes Aéreos Portugueses, organizado pela C. V. P., a pe- 
,  dido daquela Companhia (14-4-52).
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Início das aulas do Curso de Enfermagem (5-11-52).
Início do 3.“ Ciclo de Palestras de Socorros de Urgência (6-11-52).
Regressaram de Inglaterra, onde frequentaram um Curso de Pronto 

Socorro e Técnica de Salvamento, no «Home Office Civil Defense School», 
em Hawkhills, o Tenente Norte da Silva e o Alferes Fernando de Almeida, 
das Formações Sanitárias (13-4-53).

Inaugurou-se uma «Escola de Quadros» no 1° Grupo de Ambulâncias 
das Formações Sanitárias (19-10-53).

Teve início novo Curso de Pronto Socorro para Comissários e Assistentes 
de Bordo dos Transportes Aéreos Portugueses (30-12-53).

Começaram a funcionar, na Sede, os Cursos Nocturnos, gratuitos, de 
Primeiro Socorro para homens e mulheres (1-3-55).

Teve início novo Curso para Comissários e Assistentes de Bordo dos 
Transportes Aéreos Portugueses (28-4-55).

Começaram as aulas do Curso de Primeiro Socorro, para homens 
(10-1-56).

Começaram as aulas do Curso de Primeiro Socorro, para mulheres 
(12-1-56).

Inaugurou-se um Curso de Noções de Enfermagem no Lar.
Comemorando a passagem do 91.° aniversário da Cruz Vermelha Por

tuguesa, o Núcleo de Goa inaugurou um Dispensário (Centro Social de Socor
ros), cujas instalações foram benzidas pelo Patriarca das Índias (20-2-56).

Chegou a Lisboa Mlle L. Petschnigg, Directora Adjunta da Secção 
de Enfermeiras da Liga, que vem dar, na Cruz Vermelha Portuguesa, al
gumas lições de especialidade do Curso de Enfermagem no Lar (12-4-56).

Abriu a Escola de cabos do 1° Grupo de Ambulâncias (3-6-56).
Começaram as aulas do Curso de Enfermagem para o ano lectivo 

de 1956-1957 (8-10-56).
Começou a funcionar na sede da C. V. P. um Curso de Aperfeiçoamento 

para os enfermeiros do l.° Grupo de Ambulâncias (5-2-57).
Realizou-se na delegação do Porto uma demonstração prática do Curso 

de Noções de Enfermagem no Lar (9-3-57).
Em Lisboa, Porto e Pombal realizaram-se Cursos de Enfermagem no 

Lar, organizados pela Cruz Vermelha Portuguesa, os quais foram frequen
tados por 148 senhoras (13-4-57).

Delegações e Núcleos

Ficou instalada na Horta, Ilha do Faial (Açores) a Sede da Dele
gação da Cruz Vermelha Portuguesa naquela Cidade (1-5-52).

Foi inaugurada a Sede da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa 
em Cabo Verde (28-5-52).

O Teatro Micaelense de Ponta Delgada, exibiu o filme Do Sangue 
Nasceu uma Crus, numa récita a favor da Delegação local da Cruz Verme
lha Portuguesa (23-5-53).

A Delegação da Horta abriu inscrição de dadores de sangue (17-6-53).
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A Delegação de Setúbal realizou, em seu benefício, a Festa da Flor 
(25 e 26-7-53).

Realizaram-se festivais desportivos na Beira (África), a fim de se 
angariarem fundos para a Delegação local (29 e 30-8-53).

O Núcleo de Viseu distribuiu, pelas crianças internadas na Miseri
córdia, brinquedos e outros presentes (6-1-54).

Inauguração das novas instalações da Delegação de Ponta Delgada 
(26-3-54).

O Núcleo do Funchal realizou um chá de beneficência, a favor da 
sua Delegação (31-3-54).

A Delegação da Beira tomou conta do serviço de Saúde ho Circuito 
Automobilístico do Chiveve (28-5-54).

A Delegação e o Núcleo de Macau organizaram, naquela cidade, um 
arraial à Portuguesa, com o fim de angariar receitas para os seus cofres 
de beneficência (2 a 4-10-54).

Realizou-se em Ponta Delgada um torneio de Hóquei em patins, a 
favor da Delegação local (10-54).

Realizou-se no Clube de Golf da Beira uma competição a favor da 
Cruz Vermelha Portuguesa (1-12-54).

O Presidente da Delegação no Funchal esteve nos escritórios da Em
presa de Navegação Madeirense, a fazer a entrega da Cruz Vermelha de 
Benemerência com que aquele organismo foi agraciado pela valiosa cola
boração dada no transporte das lembranças para a população civil e mi
litar do estado Português da Índia (3-6-55).

Realizaram-se em Viana do Castelo exercícios da Defesa Civil do Ter
ritório, com a colaboração da Cruz Vermelha Portuguesa (10-6-55).

Realizou-se em Viseu uma festa em benefício do Núcleo local (9 e 10-7-55).
Realizou-se no Clube de Golf da Beira uma competição e um «Pôr de 

Sol» a favor da Delegação local (1-12-55).
A Delegação de Ponta Delgada promoveu, no Teatro Micaelense, um 

l.° Espectáculo Regional, a favor dos seus cofres de beneficência (19-12-55).
A Delegação de Faro deu um bodo a 165 pobres (24-12-55).
A Delegação de Ponta Delgada distribuiu um bodo a 400 doentes pobres 

e dádivas em dinheiro a viúvas necessitadas (28-12-55).
A Delegação de Leiria distribuiu um bodo a 55 pobres e a de Coimbra 

entregou donativos a 60 indigentes.
A Secção Auxiliar Feminina visitou 846 crianças internadas em Hos

pitais, Institutos e Sanatórios, contemplando-os com brinquedos e gulosei
mas. Na sede, distribuiram-se 70 bodos por famílias necessitadas.

Realizou-se na Sede uma festa dedicada a 530 pessoas (pais e filhos), 
às quais foram distribuídos lanche, brinquedos e artigos de vestuário (31-12-56).

Teve lugar em Estremoz um exercício realizado pelo pessoal da 50.” 
Ambulância das Formações Sanitárias (20-5-56).

Realizou-se um desafio amigável de futebol entre os alistados das For
mações Sanitárias de Estremoz e elementos dos Bombeiros Voluntários 
daquela Cidade, revertendo o produto líquido a favor das duas colectivi
dades (3-6-56).
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Realizou-se em Setúbal a «Festa da Flor» em benefício da Delegação 
local (29 e 30-7-56).

Decorreram com grande brilhantismo as comemorações do 45.° ani
versário da fundação da Delegação da C. V. P. de Viana do Castelo, e bem 
assim a inauguração dos importantes melhoramentos levados a efeito nas 
dependências da sede da mesma Delegação (5-8-56).

As Formações Sanitárias de Viana do Castelo colaboraram nos exer
cícios da Defesa Civil do Território realizados naquele Distrito (4-11-56).

Realizou-se, em Estremoz, um exercício da 50.a Ambulância.
Uma força da referida unidade prestou guarda de honra à Imagem 

da Nossa Senhora da Conceição, no seu regresso de Lisboa a Vila Viçosa 
(9-12-56).

Realizou-se, em Ponta Delgada, um novo Espectáculo Regional, a 
favor da Delegação local (18-12-56).

A Delegação de Leiria distribuiu um bodo de géneros alimentícios 
a 50 pobres (24-12-56).

Com a assistência de autoridades civis, militares e eclesiásticas, a De
legação de Ponta Delgada, procedeu, em comemoração da festiva quadra 
do Natal, à distribuição de 450 bodos e de algumas dádivas em dinheiro a 
viúvas pobres (29-12-56).

Durante o l.° semestre de 1957, os Postos de Socorros de Lisboa pres
taram 29.636 serviços e os das delegações do continente e ilhas, 61.438.

Delegação da Be!ra

Assistência médica a um Rally Automóvel, a todos os desafios de 
futebol do campeonato da Associação local, e ao desafio realizado entre o 
Sporting Clube de Portugal e a Selecção da Beira.

Distribuição de folhetos de propaganda.
Emissão de um programa especial de rádio, comemorativo do 126.“ ani

versário do nascimento de Jean-Henry Dunant.
Apoio dado ao Curso de Enfermagem e Profilaxia Social da Juventude 

Católica Feminina.
Angariação de selos nacionais e estrangeiros.
Por meio da Imprensa foram angariados cerca de Fisc. 23.000S00, para 

a compra de uma ambulância.
Foi fornecida à Delegação local, sem lucro, uma ambulância Volks

wagen.
A Direcção do «Beira Golf Clube» enviou à Delegação local um cheque 

de Esc. 4.600S00.
Realizou-se um peditório público que rendeu Esc. 17.767$00.
Diversos dadores entregaram à Cruz Vermelha as importâncias rece

bidas em troco do seu sangue.
A Emissora do Aéro Clube da Beira tem prestado valiosa colaboração 

à Cruz Vermelha local.
O produto da venda de bolos do «Concurso das Doceiras» foi oferecido 

à Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa.
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Uma tipografia local tem oferecido gratuitamente à Delegação todos 
os impressos de que ela necessita.

Foi angariada a quantia de Esc. 19.QOOSOO para a construção de uma 
nova garagem para as ambulâncias da Delegação.

Delegação de Braga

Tratamentos ................................................................  5.362
Intervenções de pequena cirurgia................................  272
Injecções ....................................................................... 2.224
Transportes de doentes................................................. 15

Delegação de Cabo Verde

Regular funcionamento do Posto Sanitário «Presidente Craveiro Lopes» 
e do Posto de Socorros da Cidade da Praia.

Delegação de Coimbra

Auxílio a pobres e a doentes necessitados...........  5.820$00
Donativos em medicamentos e dinheiro a pobres necessitados, no va

lor de 5.894390.

Donativos em dinheiro...........................................  4.347$10

Continuou a angariar sócios e foram distribuídos subsídios a 111 pes
soas necessitadas.

Delegação de Estremoz

Consultas ....................................................................... 3.213
Pensos.............................................................................  3.766
Intervenções de pequena cirurgia.............................. 75
Injecções ....................................................................... 4.620
Doentes tratados e enviados para o Hospital.........  19
Radiografias ................................................................  53
Radioscopias ................................................................  723
Transportes em Ambulâncias-auto.............................. 297

Distribuição de medicamentos a doentes pobres.
Posto de Socorros de Urgência, durante a Feira e a Exposição, em

Maio.
Instrução e exercícios de acampamento.
Rifa de uma máquina de costura.
3 Festas aos Santos Populares, em benefício da Delegação. 
Funcionamento de um «Bar».
Sessão de Cinema, em Maio.
Comemorando a festa da Páscoa, foram distribuídas a 49 crianças, 

de ambos os sexos, 288 peças de vestuário.
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Para comemorar a quadra do Natal, foi distribuído um bodo a 54 pobres. 
A Delegação ofereceu-se para transportar gratiuitamente, de ambu

lância, os doentes do Hospital Civil para o Posto de Raios X.
Fizeram-se 627 radioscopias, na sua quase totalidade gratuitas.
Foram feitas 45 radiografias, quase todas gratuitas.
Também se fizeram 100 análises clínicas gratuitas.

Delegação de Faro

Conduções de doentes e feridos em ambulância-auto: 94.
Bodo do Natal a 165 pobres.
Lembranças e encomendas para os Portugueses na Índia.
A ambulância-auto, além de muitos serviços normais de condução de 

doentes e feridos das suas residências, ou da via pública, para o hospital 
da cidade, e outras localidades, efectuou muitos serviços importantes em 
casos de emergência.

No dia 27 de Dezembro, foi distribuído um bodo a 150 pobres.

Aprovação do plano de obras na Sede
Doentes transportados na ambulância-auto................  92
Sinistrados conduzidos aos hospitais............................  24
Sinistrados conduzidos para localidades diversas.......  15

Colaboração nos exercícios da Defesa Civil do Território em Olhão. 
Recolha de lembranças e encomendas para os Portugueses da índia. 
Angariação de donativos para o povo húngaro.
Oferta de enxovais a crianças pobres.

Delegação do Funchal

Grande actividade na recolha de lembranças e encomendas para os 
Portugueses da índia.

Consultas .......................................................................  1.162
Primeiros Socorros........................................................ 2.869
Tratamentos diversos ...............................................  9.694
Operações de pequena cirurgia ...   3.898
Tratamentos dentários................................................. 3.150
Transfusões de sangue ., ...    923
Transportes....................................................................  801
Injecções .................................................. * ................. 2.193
Internamentos no Hospital ..................................... 95
Tratamentos de doentes e feridos.............................. 792

Delegação da Horia

Injecções ....................................................................... 1.489
Tratamentos ................................................................  2.445
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Distribuição de medicamentos a doentes pobres.
Bodo do Natal, em 24 de Dezembro, a 20 pobres.
Pelo Natal, foram contempladas 172 famílias pobres, com agasalhos, 

artigos de vestuário e géneros alimentícios.
Auxílio com medicamentos a doentes pobres.
Recolha de lembranças e encomendas para os portugueses da índia. 
Angariação de donativos para o povo húngaro.

Delegação de Lamego

Fornecimento de medicamentos a doentes pobres.
Donativos em dinheiro.

Delegação de Leiria

Tratamentos, injecções e operações de pequena cirurgia no Posto de 
Socorros privativo.

Bodo a 50 pobres, na vespera do dia de Natal.

Delegação de Macau

Realização da festa da Flor.
Realização de dois desafios de futebol.
Concessão de diversos donativos em dinheiro.

Delegação de Ponta Delgada

Pensos ............................................................... .........  4.640
Injecções ......................................................... .........  5.524
Consultas ......................................................... .........  794
Intervenções de pequena cirurgia................ .........  722
Análises ................................... ..................... .........  90

Distribuição de medicamentos e donativos em dinheiro, no valor de 
cerca de 12.500800.

Peditório em 11 de Fevereiro.
Espectáculo regional em 19 de Dezembro.
Bodo do Natal a 450 pobres.

Delegação do Porto

A 7 de Outubro, o Portuense Rádio Clube realizou um grande festival 
a favor da Campanha de Lembranças para os Portugueses da índia, em que 
colaboraram a Mocidade Portuguesa, a Orquestra Sinfónica do Conserva
tório de Música do Porto, vários artistas da Emissora Nacional de Lisboa, 
o Rancho do Douro Litoral e a empresa do Coliseu do Porto, que cedeu, 
graciosamente, a casa.
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Lembranças e encomendas para os portugueses da índia.
Compra de um novo edifício, para a sede da Delegação.

Curativos e tratamentos ...........................................  3.610
Tratamentos de doentes ..................................... ... 534

Compra de uma nova ambulância-auto.
Distribuição de roupas aos sinistrados, do incêndio de Oliveira do Douro.
Colaboração no Centro de Socorros e Tratamentos de Fátima.
Instalação de um Posto de Socorros no Monte da Virgem, em 14 de 

Junho.
Recepção de donativos para os sinistrados da Holanda e da Grécia.
Distribuição de géneros e dinheiro a 160 pobres, pelo Natal.
Celebrou-se o 59.“. aniversário da Delegação, inaugurando-se a nova 

Sede, com a assistência do Ministro da Defesa Nacional, Bispo Auxiliar da 
Diocese, Governador Civil, Comandante da 1.“ Região Militar, Vice-Presi- 
dente da Câmara Municipal do Porto e muitas autoridades (8-4-56).

Cerimónia do Juramento de Bandeira dos novos alistados do 2.“ Grupo 
de Ambulâncias (9-8-56).

Tomou posse a Direcção do Núcleo Local (11-11-56).
Donativos em dinheiro para a Hungria 73.240S00.
Donativos diversos para a Hungria, roupas, agasalhos, medicamentos, 

géneros alimentícios, etc., — 329 volumes, pesando 6.834 quilos.

Curativos ... ... 4.421
Injecções ... 376
Transportes de doentes em ambulância-auto ... 583
Quilómetros pèrcorridos ..................................... ... 12.612

Delegação de Setúbal

Melhoramento de material Sanitário e de aquartelamento. 
Auxílio a necessitados.
Campanha para a inscrição de novos sócios.

Tratamentos ............................................ ................  3.490
Intervenções de pequena cirurgia......... ................  300
Vacinações................................................. ................  193
Injecções ................................................. . .............. . 4.822
Transportes de doentes e feridos ......... ................  245

Distribuição de medicamentos gratuitos a doentes pobres.
Realização da Festa da Flor.
Recolha de encomendas e lembranças para os portugueses da índia. 
Angariação de socorros para o povo húngaro.
Auxílio em dinheiro a necessitados.
Distribuição de donativos a pobres, pelo Natal: géneros alimentícios, 

agasalhos, medicamentos, etc.
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Obras importantes no Posto de Socoros.
Beneficiação da Sede.
Instalação de uma sala de esterilização, com todo o material necessário. 
Compra de material cirúrgico e sanitário.
Organização de um desafio de futebol.
Venda da Flor, integrada no 45.° aniversário da Delegação. 
Comemoração solene do 45.° aniversário da Delegação, com, entre outros 

números, a exibição do filme «Os casos médicos de Hiroshima e Nagasaki». 
Sessão de cinema, em benefício da Delegação.
Cursos de Noções de Enfermagem no Lar.

Delegação de Viana do Castelo

Consultas m édicas..................... 846
Tratamentos .............................. 34.043
Vacinações.................................. 85
Injecções .................................... 5.902
Intervenções de pequena cirurgia 
Tranportes de doentes e feridos em ambulância-

2.129

-a u to ............................................. 270

Núcleo do Funchal

Confeccionaram-se 2.099 peças de vestuário, 60 artigos de lã e 6.168 
compressas.

Organizaram-se dois Chás Canastas de Caridade.

Confeccionaram-se:

Pensos ....................................
Bolas de algodão.......................
Peças de vestuário ................
Peças de tricot .......................

... 399 dúzias 
6 caixas 

... 145 

... 23

Coleccionaram-se 2.310 selos portugueses e estrangeiros.
Vestiram-se 40 rapazes e 5 bébés.
Deram-se 6 vestidos de crianças.
Realizaram-se reuniões semanais de sócias para a confecção de ar

tigos de vestuário para crianças, pensos, ligaduras e bolas de algodão para 
o serviço do Posto de Socorros.

As sócias assistiram a diversas palestras médicas e visitaram doentes 
hospitalizados, levando-lhes conforto espiritual e donativos diversos.

Por várias vezes, e em especial no Natal, foram distribuídas cerca de 
500 peças de agasalhos e roupas a 80 famílias necessitadas.

Realizaram-se uma semana do Quilograma e um Chá Canasta, cujas 
receitas foram empregadas em donativos diversos.
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Núcleo de G oa

Confecções de roupas distribuídas durante todo o ano.
Curso de Primeiro Socorro, para mulheres.
Foram atendidas, em média, 40 pessoas por semana (doentes, desem

pregados e casos morais).
Distribuição de encomendas e lembranças para as populações civil 

e militar.
Visita à Aldeia de Sanvardém (na fronteira), com distribuição de 

roupas, alimentos e medicamentos a 25 crianças.
Distribuição de leite e sumos de fruta, provenientes de Macau, às 

crianças pobres de Goa, Damão e Diu.
Protecção à família do Guarda da P. S. P. Madeva Naique, assassi

nado em Conculim.
Visita à Freguesia de Bambolim, com distribuição de roupas às pessoas 

necessitadas.
Oferta de medicamentos à Obra de Protecção à Mulher.
Organização de festas dançantes, em benefício do Núcleo.
Obtenção de passagens gratuitas de regresso à metrópole para as fa

mílias de militares portugueses casados com naturais.
Distribuição de géneros e roupas, pelo Natal, a 32 Instituições e 156 

famílias.
Internamento de doentes em hospitais.
Em 18 de Abril, por iniciativa do Comando Militar e com a colabo

ração das Forças da Guarnição, realizou-se uma tarde desportiva, oferecida 
à C. V. P., com um desafio de Voleibol e quatro de Futebol, a que assistiu 
S. Ex.* o Governador Geral.

Em 10 de Maio, fez-se um peditório em Saligão e Calangute.
A 24 de Maio, realizou-se um desafio de Hóquei, com a assistência de 

S. Ex.“ o Governador Geral, promovido por um grupo feminino de despor
tistas da União Indiana.

Em Agosto foram socorridas, com géneros e dinheiro, 230 famílias 
sinistradas de Calangute.

Em Novembro, realizou-se uma festa no Hotel Mandovi.
Em Dezembro, a Presidente do Núcleo e duas Vogais visitaram 28 

instituições de caridade, distribuindo donativos em géneros alimentícios, 
tabaco, fósforos, mortalhas e artigos de vestuário.

Tem-se exercido grande actividade junto dos leprosos internados, aos 
quais foram distribuídos artigos de vestuário, sabão, etc.

Foram confeccionados 760 peças de roupa para crianças e alguma 
roupa de cama.

Reuniões semanais de costura, visitas a hospitais, cadeias e escolas.
Trabalhos no Centro de Hemoterápia.
Distribuição de roupas e géneros de mercearia, por ocasião do Natal, 

a leprosos, doentes hospitalizados, presos e alunos pobres.
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Núcleo de Lamego

Donativos:

Em dinheiro............................ .......................  8.499$50
Leite ......................................... ...........................  2.516 litros
e mais ovos, medicamentos, riscados, pano branco, cami

solas, cobertores, mantas e colchões.
Visitas domiciliárias.
Internamento de doentes em Sanatórios e Hospitais.
Auxílio a doentes, em roupas, medicamentos, géneros alimentícios e 

dinheiro.
Auxílios diversos, em dinheiro, géneros '.alimentícios, medicamentos, 

roupas e cobertores, no valor de: Esc. 18.113S90.
Auxílio moral e material a pessoas necessitadas, com distribuição de 

leite, géneros alimentícios, artigos de vestuário, cobertores, medicamentos, 
subsídios em dinheiro, etc.

Importância dispendida com esses auxílios: Esc. 15.672S80.

Núcleo de Macau

Distribuição de 292 enxovais de verão e de inverno, num total de 1.752 
peças, 4.281 libras de leite em pó, 36 latas de leite condensado e 500 sabonetes 
para banho de bébés.

Auxílios de Natal, diversos (artigos de vestuário, cobertores, toalhas, 
alimentos, cigarros, etc.), a 1.416 pessoas.

432 enxovais distribuídos a recém-nascidos, num total de 2.652 peças.

Auxílio do Natal a 140 crianças refugiadas de Xangai:

Artigos de vestuário................................................... 244
Jardas de tecido.........................................................  238
Onças de l ã ................................................................  381
Cobertores ................................................................  20
Latas de leite e de com pota..................................... 240
Bolos ............................................................................ 840
Libras de rebuçados..................................................  35
Balões ... .................   280
A 854 crianças (cam isolas)..................................... 854
A 250 presos (pacotes de cigarros).......................  1.000
Donativos em dinheiro ...........................................  $500,00

A 107 pessoas:
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Artigos de vestuário..............................
Cortes de fazenda para fa t o ................
além de fazenda, calçado e alimentos.
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A 65 crianças chinesas:

Calças, sapatilhas, peúgas, cabaias, aventais e toalhas de rosto.
Distribuição de 310 enxovais para recém-nascidos, correspondentes a 

1.860 peças de roupa.
Angariaram-se $3.349,07 para a confecção de enxovais e $6.402,00 para 

auxílios do Natal.
Distribuiram-se grandes quantidades de mantas, artigos de vestuário, 

calçado, latas de arroz, peixe seco, carne de porco fumada, leite e compota, 
bolos, rebuçados e balões a 130 crianças refugiadas de Xangai, 53 chinesas, 
4 portuguesas, 96 crianças da Escola D. José da Costa Nunes, 65 crianças 
da Creche da Associação das Senhoras Chinesas e 860 crianças pobres das 
escolas chinesas.

Núcleo de Viseu

Vestuário distribuído, 177 peças.
Além de roupas de cama, calçado, fazendas a metro, subsídios em 

dinheiro e medicamentos.
Arquivaram-se 10.358 selos nacionais e estrangeiros.
No dia 6 de Janeiro, as Senhoras do Núcleo visitaram as crianças in

ternadas no Hospital da Misericórdia, distribuindo-lhes rebuçados e brin
quedos.

No dia 6 de Junho, realizou-se um festival desportivo de caridade, a 
favor do Núcleo.

Nos dias 28 e 29 de Agosto, realizaram-se festivais a favor dos soldados 
destacados no Estado Português da índia.

Auxílios distribuídos:

Artigos de vestuário (peças) ..................................... 183
Lençóis e cobertores (peças) ....................................  35
Donativos em dinheiro (famílias contempladas) ... 51
Medicamentos vários (frascos) .............................. 243
Injecções (ca ix a s ).........................................................  123
Sacarina (gram as)........................................................ 100
Trabalhos confeccionados...........................................  502
Selos arquivados .........................................................  1.117

Realização de um espectáculo de circo e de um festival.

Auxilios distribuídos:

Arroz (k g s .)........................... ....................................  30
Feijão (kgs.) ....................... ............................ . ... 45
Vestuário diverso (peças) ... ..................................... 1.316
Fazendas (metros)................ ..................................... 8,5
Lençóis de cama ................ ....................................  139
Cobertores.............................. ....................................  58
Colchões .............................. ....................................  14
Berços de verga ................ ....................................  1
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Donativos em dinheiro a 203 famílias, além de ofertas de medica
mentos diversos, injecções, ampolas de soro, antibióticos e óculos.

Realizaram-se 37 reuniões de trabalho, com a assistência de 428 Se
nhoras, e confeccionaram-se 658 peças de roupa.

Arquivaram-se 8.850 selos portugueses e estrangeiros.

Donativos de roupas (peças) ..................................... 412
Donativos de cobertores e lençóis (peças) ................  19
Donativos em dinheiro (famílias contempladas).......  39
Trabalhos confeccionados ............................................ 329
Pobres contemplados com distribuição gratuita de

peixe, pelo N a ta l.........................................................  50
Donativos em medicamentos vários

Conferências

Repetiu-se, na Sede, a conferência sobre «Origens, realizações e an- 
seios da Cruz Vermelha Portuguesa» (24-5-52).

A convite da Delegação da C. V. P. em Leiria, o Tenente Campos 
e Sousa, das Formações Sanitárias, realizou, à noite, no Teatro de D. Maria 
Pia, a sua conferência sobre Origens, realizações e anseios da Cruz Ver
melha Portuguesa.

Após a conferência, houve uma sessão cinematográfica, com filmes 
culturais de assuntos sanitários e médicos, cedidos pelo Instituto Britânico 
(4-2-53).

O Dr. Ruy Acácio da Silva Luz, Vice-Presidente da Delegação da Cruz 
Vermelha Portuguesa em Leiria, realizou, em Madrid, no Salão do Hos
pital da Cruz Vermelha Espanhola, uma conferência intitulada A Rainha 
Santa Isabel filha de Pedro III de Aragão, precursora da assistência em 
Portugal; Assistência prestada pela Cruz Vermelha Portuguesa desde a 
sua fundação até aos nossos dias.

O Dr. Silva Luz e o Presidente da Delegação de Leiria, que o acom
panhou a Madrid, foram agraciados pela Cruz Vermelha Espanhola com 
a respectiva Medalha de Prata (14-2-53).

O Dr. Alvaro de Carvalho Andreia realizou, na Sede, uma conferência 
sobre o papel da Enfermeira na recuperação dos deficientes físicos (16-5-53).

Realizou uma conferência cultural na Sede o escritor Luís Forj az Tri
gueiros, que versou o tema Problemas actuáis da arte dramática (1-3-55).

A escritora D. Maria Augusta Forj az Trigueiros proferiu, no Funchal, 
uma conferência sobre Evocação de rendas, cujo produto reverteu a favor 
do Núcleo local (27-4-55).

Realizou-se, no Estoril, a VII Conferência Internacional de Socorros 
a Náufragos. Da Delegação Portuguesa fez parte a Cruz Vermelha Portu
guesa, representada pelo Chefe da Secretaria Geral (12 a 16-6-55).

A Dr.* D. Beatriz Franco de Almeida realizou, no Núcleo do Funchal, 
uma conferência sobre o tema A luta contra o cancro (1-2-56).
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Mlle L. Petschnigg realizou, na Sede, uma conferência sobre assuntos 
de enfermagem no lar (4-5-56).

As comemorações do «Dia Universal da Cruz Vermelha» foram ini
ciadas com uma conferência do Ex.”  l.° Secretário da Embaixada do Brasil 
em Lisboa, subordinada ao tema: Introdução à moderna poesia brasileira 
(2-5-57).

Promovida pelo Crescente Vermelho Turco, realizou-se, em Istambul, 
uma Exposição Internacional de Bonecas, a que a Cruz Vermelha Portuguesa 
concorreu (22-5-54).

Realizou-se em Mulhouse (França) a Exposição Internacional «A Cruz 
Vermelha e o Correio», à qual concorreu a Cruz Vermelha Portuguesa 
(18 a 19-12-54).

Foi inaugurada por S. Ex.‘ o Ministro do Interior, na Sede da C. V. P. 
uma exposição de documentos representativos das actividades nacionais e 
internacionais da instituição durante os 92 anos da sua existência.

Esta Exposição esteve patente ao público até ao dia 16 de Junho de 1957, 
sendo reaberta, em seguida, na «Feira Popular», a Palhavã (8-5-57).

Realizou-se, na Sede, o grande baile de gala anual, de caridade, a favor 
dos cofres de beneficência da Cruz Vermelha Portuguesa (17-5-52).

Realizou-se, na Sede, o baile anual de caridade, destinado a angariar 
fundos para a Cruz Vermelha Portuguesa (30-5-53).

Chegaram a Lisboa dois Grupos desportivos ingleses que generosa
mente se ofereceram para realizarem em Portugal alguns encontros des
portivos a favor da Cruz Vermelha Portuguesa (4-4-57).

Retiraram para Inglaterra as desportistas inglesas, depois de reali
zarem no nosso país 5 desafios de futebol (21-5-57).

Comemorando o 87.° aniversário da fundação da Cruz Vermelha Por
tuguesa realizaram-se diversas cerimónias na Sede e nas Delegações desta 
Instituição (11-2-52).

Comemorando o aniversário do nascimento do glorioso Fundador da 
Cruz Vermelha Internacional, Jean-Henry Dunant, o Tenente Campos e 
Sousa, das Formações Sanitárias da Cruz Vermelha Portuguesa, proferiu

Exposições

Festividades

desportivas

Comemorações e inaugurações
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no Porto, a convite da Liga Portuguesa de Profilaxia Social, uma confe
rência subordinada ao tema Origens, realizações e anceios da Cruz Ver
melha Portuguesa (8-5-52).

Comemorou-se o 88° aniversário da fundação da Cruz Vermelha Por
tuguesa. Visitaram a Sede o Ministro e o Subsecretário de Estado do Exér
cito (11-2-53).

Comemorou-se o 125.° aniversário do nascimento de Jean-Henry Dunant 
(8-5-53).

A Secção Auxiliar Feminina organizou uma festa comemorativa do 
«Dia Universal da Infância», ou «Dia da Criança», distribuindo uma me
renda às crianças inscritas no Posto de Socorros N.° 3 (5-10-53).

Foi comemorado, com as cerimónias habituais, o 89.° aniversário da 
fundação da Cruz Vermelha Portuguesa (11-2-54).

Comemorou-se o 126.° aniversário do nascimento do fundador, Jean- 
-Henry Dunant (8-5-54).

Comemorou-se o 90.° aniversário da fundação da Cruz Vermelha Por
tuguesa (11-2-55).

Realizou-se na Sede uma sessão comemorativa do nascimento do fun
dador, Jean-Henry Dunant (8-5-55).

Sob a presidência do Subsecretário do Estado do Exército, realizou-se 
na Sede uma sessão de homenagem à viúva de Mousinho de Albuquerque, 
que tão carinhosamente tratou dos soldados portugueses nas campanhas 
africanas do Século XIX  (20-1-56).

Comemorou-se, com as cerimónias habituais, a passagem do 91.° ani
versário da fundação da Cruz Vermelha Portuguesa. De tarde, realizou-se 
uma festa dedicada aos filhos dos alistados nas Formações Sanitárias, sen- 
do-lhes distribuída uma merenda e oferecida uma sessão de cinema. Foi 
galardoado um rapaz de 14 anos por expontânea e valiosa cooperação, e 
admitido, a título excepcional, nas Formações Sanitárias.

Com a assistência do Governador da Guiné, do Presidente e demais 
membros da Direcção da Delegação de Bissau e de outras individualidades, 
realizou-se a cerimónia da colocação da primeira pedra do edifício destinado 
à Sede e Posto de Socorros daquela Delegação.

O presidente da Delegação agradeceu ao Governador da Província 
o valioso concurso prestado aos serviços da Cruz Vermelha (11-2-56).

Sob a presidência do Ministro da Defesa Nacional e com a presença 
de numerosas individualidades civis, militares e religiosas, foram inaugu
radas as instalações da nova sede da Delegação da Cruz Vermelha Portu
guesa no Porto (8-4-56).

Realizaram-se homenagens à memória do fundador, Jean-Henry Dunant, 
por motivo do 128.° aniversário do seu nascimento (8-5-56).

Comemorou-se o 42.° aniversário da fundação da Delegação da Cruz 
Vermelha Portuguesa em Estremoz (25-11-56).

Foi comemorado o 92.° aniversário da fundação da Cruz Vermelha Por
tuguesa (11-2-57).

Foi comemorado o «Dia Universal da Cruz Vermelha» com diversas 
manifestações (8-5-57).
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Reuniões

Reuniu o Conselho Supremo da Cruz Vermelha Portuguesa, que apro
vou o Relatório e Contas da Gerência do Ano Económico de 1951 (23-7-52).

Realizou-se em Toronto (Canadá) a XVIII Conferência Internacional da 
Cruz Vermelha, à qual assistiu, como representante da Cruz Vermelha Por
tuguesa, a título de observador, o Dr. Luís Guimarães de Campos Carvalho, 
Cônsul de Portugal em Montreal (23-7-52 a 9-8-52).

Realizou-se em Lisboa a II Reunião do Comité Regional Europeu da 
Organização Mundial de Saúde, à qual assistiu, como Delegado da Cruz 
Vermelha Portuguesa, e em representação, a título de observador, da Liga 
das Sociedades da Cruz Vermelha, o Dr. Marcelino Paes de Figueiredo Alves, 
Vogal da Comissão Executiva da nossa Instituição (22 a 27-9-52).

Reuniu, na Sede, o Conselho Supremo da Instituição para discussão e 
aprovação do Orçamento das Receitas e Despesas Ordinárias e Extraordi
nárias para o Ano Económico de 1953 (14-1-53).

Recomeçaram as reuniões semanais de costura da Secção Auxiliar 
Feminina (4-11-53).

Reuniu o Conselho Supremo para apreciar e aprovar o Orçamento das 
Receitas e Despesas Ordinárias e Extraordinárias para o Ano Económico 
de 1954 e o Plano de Acção para o mesmo Ano. (30-12-53).

Reuniu-se a Assembleia Geral para a eleição dos novos Vogais do Con
selho Supremo (23-3-54).

Reuniu o Conselho Supremo, para apreciação e aprovação do Rela
tório e Conta de Gerência do Ano Económico de 1953 (10-5-954);

Reuniu o Conselho Supremo para apreciação e aprovação do Orça
mento das receitas e despesas ordinárias e extraordinárias para o Ano Econó
mico de 1955, bem como do Plano de Acção para o mesmo ano (19-1-55).

Reuniu na Sede o Conselho Supremo, para apreciar e aprovar o Rela
tório e Conta de Gerência do Ano Económico de 1954 (27-7-55).

Reuniu o Conselho Supremo para apreciação e aprovação do Orça
mento das Receitas e Despesas Ordinárias e Extraordinárias no Ano Econó
mico de 1956 e do Plano de Acção para o ano de 1956 (6-2-56).

A Cruz Vermelha Portuguesa assistiu, em representação da Liga, à 
VI Sessão do Comité Regional da O M S, em Luanda (24 a 29-9-56).

O Secretário Geral reuniu na Sala da Biblioteca da Instituição os 
representantes da Imprensa e Rádio para lhes dar conhecimento da acção 
de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa a favor dos refugiados húngaros 
(5-12-56).

Reuniu-se o Conselho Supremo da C. V. P. a fim de apreciar o orça
mento para 1957 e o Plano de Acção para o mesmo ano (22-3-57).

O Secretário Geral da C. V. P. reuniu os representantes da Imprensa 
e Rádio para lhes expor o programa das comemorações do «Dia Universal 
da Cruz Vermelha» (25-4-57).
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Visitas e recepções

Visitou a C. V. P. Mademoiselle Florencia Cariaja Zals, filha do Pre
sidente da Cruz Vermelha da Bolívia (9-2-52).

A fundadora da Cruz Vermelha do Panamá visitou a Sede (25-3-52).
Visitou a Sede da Cruz Vermelha Portuguesa a Duquesa de la Vic

toria, Condessa de Luchana, Presidente dos Hospitais da Cruz Vermelha 
Espanhola em Espanha e Marrocos (7-5-52).

Visitou a Sede a Senhora D. Isabel W. Gomm, do Conselho Delibera
tivo da Cruz Vermelha Brasileira (Filial de S. Paulo) (9-6-56).

O escritor e médico brasileiro Dr. Enzo da Silveira, de S. Paulo, visi
tou a Sede, no desempenho de uma missão que lhe foi confiada pela Cruz 
Vermelha Brasileira (8-9-52).

A Presidente da Direcção da Secção Auxiliar Feminina esteve no Fun
chal (em viagem particular), aproveitando a oportunidade para visitar a 
Delegação e o Núcleo Feminino locais (7-1-53).

O Ministro da Holanda esteve na Sede da Cruz Vermelha Portuguesa 
para agradecer, em nome do seu Governo, a rapidez e eficiência dos dona
tivos desta Instituição destinados às vitimas das inundações que assola
ram os Países Baixos (1-3-53).

Em viagem de Cruzeiro de Férias, chegou ao Tejo, acompanhado de 
sua esposa, o Honorable Leopold Macaulay, Presidente da Cruz Vermelha 
do Canadá, que foi homenageado pela Cruz Vermelha Portuguesa (25-3-53).

Apresentou cumprimentos de despedida à Cruz Vermelha Portuguesa 
o General S. Guimarães Abitam, do Exército Brasileiro (1-5-53).

O Chefe do Estado recebeu o Presidente Nacional e a Comissão Exe
cutiva da Cruz Vermelha Portuguesa (6-5-53).

A convite do Presidente Nacional visitaram a Sede vários oficiais 
generais e oficiais superiores da Arma de Cavalaria (5-6-53).

Visitaram a Sede numerosos convidados e representantes da imprensa, 
a fim de observarem as novas instalações e material com que a Cruz 
Vermelha Portuguesa foi dotada (6-8-53).

Visitou a Sede o Dr. Roizblatt, Professor de doenças nervosas na Cruz 
Vermelha Chilena, Comité de Valparaíso (11-11-53).

Visitou a Sede o Director Geral da Fazenda Pública (23-12-53).
Visitou a Sede o Subsecretário de Estado do Exército (28-1-54).
Visitou a Sede o Ministro da Holanda (27-2-54).
Visitou a Sede o Subsecretário de Estado da Assistência Social (16-3-54).
Visitou a Sede o Subsecretário de Estado do Comércio e Indústria 

(12-4-54).
Visitou a Sede o Ministro da Defesa Nacional (7-5-54).
Visitou a Sede um Delegado da C. V. Mexicana (14-6-54).
Visitaram a Sede o Ministro e o Conselheiro da Legação da Alemanha, 

a fim de entregarem ao Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa 
as insígnias da Grã-Cruz da Ordem de Mérito, com que foi agraciado pelo 
Governo Federal Alemão (24-9-54).
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Visitou a Sede o Ministro da Austria, que agradeceu, era nome do seu 
Governo, o auxilio prestado pela Cruz Vermelha Portuguesa aos sinistrados 
das inundações naquele país (12-10-54).

Visitou a Sede o Ministro da Suíça (26-11-54).
O Subsecretario de Estado do Exército visitou os Armazéns do Serviço 

da índia da Cruz Vermelha Portuguesa (24-12-54).
O Subsecretário de Estado da Assistência visitou a Sede (16-2-55).
O Presidente da Cruz Vermelha Canadiana visitou a Sede (17-2-55).
O Presidente da República recebeu o Presidente Nacional da Cruz 

Vermelha Portuguesa e a Direcção da Secção Auxiliar Feminina (2-4-55).
Visitaram a Sede o Ministro da Economia e o Subsecretário de Es

tado do Comércio e Indústria (15-4-55).
O Encarregado de Negócios da Holanda esteve na Sede, a entregar a 

Grã-Cruz da Ordem de Orange-Nassau ao Presidente Nacional da Cruz 
Vermelha Portuguesa (11-5-55).

Regressaram da sua visita de estudo às Cruzes Vermelha Francesa 
e Belga a Directora da Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa 
e uma das suas Enfermeiras (29-8-55).

Uma Delegação da Cruz Vermelha Britânica, Secção da Uganda, vi
sitou a Delegação da Beira (24 e 25-10-55).

Visitou a Sede Mrs. Esmée Harvard-Taylor, da Cruz Vermelha Britâ
nica (9-11-55).

Visitou a Sede o General Médico belga Charles Sillevaerts (12-11-55).
A Comissão Executiva e a Direcção da Secção Auxiliar Feminina foram 

recebidas pelo Ministro da Defesa Nacional (15-11-55).
Visitou a Sede o Secretário da Cruz Vermelha do Liechtenstein 

(21-11-55).
O Arcebispo de Évora, acompanhado pelas autoridades civis e mili

tares de Estremoz, visitou a Sede da Delegação daquela cidade (16-4-56).
Partiu para Viena o Delegado Oficial da Cruz Vermelha Portuguesa 

na Áustria, Tenente Campos e Sousa (5-11-56).
O Presidente Nacional e o Secretário Geral da Cruz Vermelha Portu

guesa foram recebidos pelo Presidente da República (23-11-56).
Regressou de Viena o Delegado Oficial da Cruz Vermelha Portuguesa 

na Áustria, Tenente Campos e Sousa (27-11-56).
O Presidente do Conselho de Ministros recebeu o Presídeme Nacional 

e o Secretario Geral da Cruz Vermelha Portuguesa (18-12-56).
A Esposa do Chefe do Estado visitou as instalações da sede da C. 

V. P. (9-1-57).
O Ministro da Defesa Nacional Visitou a Delegação de Viana do 

Castelo (13-1-57).
A Sede da C. V. P., foi visitada pelos instrutores e instruendos do 

curso da Polícia Militar, que funciona na Escola Prática de Cavalaria 
(27-2-57).

Pelos dirigentes da C. V. P., foram recebidos na Sede os representantes 
das Cruzes Vermelhas de 14 países que tomaram parte no X  Congresso 
Internacional dos Hospitais, sendo-lhes em seguida oferecido um almoço
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na Torre de S. Julião da Barra. Os 14 países representados eram os seguintes: 
Bélgica, Egipto, Grã-Bretanha, Irlanda, Austrália, Roménia, Brasil, Polónia, 
Alemanha (Ocidental), Japão, Espanha, França, Itália e Estados Unidos da 
América (5-6-57).

Beneficência

Comemorando a quadra festiva do Natal, as Senhoras da Secção Au
xiliar Feminina contemplaram com brinquedos e guloseimas 734 crianças 
internadas em hospitais de doenças infecto-contagiosas e sanatórios. Tam
bém levaram donativos a 49 soldados internados no Hospital Militar de 
Belém (30-12-53).

Realizou-se na Sede uma festa, promovida pela Secção Auxiliar Femi
nina, para distribuição de roupas e brinquedos a 500 crianças doentes 
(4-1-54).

Realizou-se na Sede um dia de beneficência, a favor da Colónia de 
Férias das crianças doentes protegidas pela Cruz Vermelha Portuguesa 
(31-3-54).

Realizou-se, na Sede, um Chá Canasta de caridade, a favor das obras 
de beneficência da Cruz Vermelha Portuguesa (21-4-55).

O agrupamento coral «Polyphonia» realizou, na Sede, uma audição, 
cujo produto reverteu a favor das obras de beneficência da Cruz Vermelha 
Portuguesa (25-5-55).

Teve início a Colónia de Férias para crianças da Cruz Vermelha 
Portuguesa (4-7-55).

Encerrou-se a Colónia de Férias da Cruz Vermelha Portuguesa, que 
funcionou desde 4 de Julho, em benefício de 120 crianças dos dois sexos 
(28-9-55).

Realizou-se, na Sede, um Chá Canasta de caridade, em benefício da 
Cruz Vermelha Portuguesa (8-2-56).

Realizou-se na Sede o baile anual de gala em benefício da Cruz Ver
melha Portuguesa (18-5-56).

Encontra-se instalada a «Colónia de Férias» da Cruz Vermelha Por
tuguesa para crianças pobres (4-6-56).

Terminou a Colónia de Férias da Cruz Vermelha Portuguesa (31-8-56).
Realizou-se na Sede, uma festa infantil, destinada à compra de brin

quedos e guloseimas a distribuir no Natal pelas crianças pobres internadas 
nos hospitais (27-12-56).

O Núcleo do Porto promoveu ali uma festa a favor dos seus fundos 
de beneficência (26-1-57).

Por generosa iniciaiva da Senhora Embaixatriz da Inglaterra, reali- 
zou-se no cinema São Jorge uma sessão extraordinária a favor da Cruz 
Vermelha Portuguesa (7-3-57).

Por iniciativa das senhoras do S. A. F. realizou-se na Sede um chá de 
caridade a favor das suas obras de beneficência (26-3-57).
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O Ministério do Exército autorizou que as crianças assistidas no Centro 
de Saúde sejam observadas nas consultas externas do Hospital Militar Prin
cipal (22-4-57).

Realizou-se na Sede da C. V. P. o tradicional baile anual, cujo produto 
reverte a favor da instituição (1-6-57).

Começou a funcionar a Colónia de Férias da C. V. P., para estágio das 
crianças pobres protegidas pela instituição (5-6-57).

Foi agraciado pelo Governo Belga com a Cruz de Leopoldo I o Dele
gado da Cruz Vermelha Portuguesa em Anvers, Sr. Ferreira da Cunha 
(9-3-53).

O Clube Sportivo de Pedrouços, distinguiu, por aclamação, com a 
categoria de Sócio Honorário a Cruz Vermelha Portuguesa (17-1-55).

A Direcção da Cruz Vermelha Portuguesa esteve na Companhia Na
cional de Navegação a entregar a Cruz Vermelha de Benemerência com que 
aquele organismo foi agraciado pela valiosa colaboração dada no transporte 
das lembranças para a população civil e militar do Estado Português da 
índia (19-5-55).

A Direcção da Cruz Vermelha Portuguesa esteve na Empresa Insulana 
de Navegação a entregar a Cruz Vermelha de Benemerência com que aquele 
organismo foi agraciado pela valiosa colaboração dada no transporte das 
lembranças e encomendas para a população civil e militar do Estado Portu
guês da índia (21-5-55).

O Presidente Nacional esteve na Legação da Holanda em Lisboa, onde 
condecorou o Embaixador Van Kleffens com a Cruz Vermelha de Bene
merência (16-11-55).

Foi condecorado com a Cruz Vermelha de Benemerência o Ministro 
de Portugal em Viena, Dr. Miguel de Almeida Paile, pela colaboração dedi
cada, valiosa e constante que deu ao Delegado Oficial da Cruz Vermelha 
Portuguesa na Áustria, facilitando grandemente a sua missão na Campanha 
de Socorros à Hungria (22-12-56).

O Ministro das Obras' Públicas agradeceu, em ofício, a valiosíssima 
colaboração prestada pela Cruz Vermelha Portuguesa ao seu Ministério, 
quando do gravíssimo desastre ferroviário da Curva da Gibalta (Caxias). 
Sem essa colaboração dada com abnegada devocação, diz o ofício, não teria 
sido possível executar aqueles trabalhos com a rapidez verificada (18-4-52).

A Associação de Natação de Lisboa aprovou, por aclamação, um voto 
de louvor e agradecimento à Cruz Vermelha Portuguesa (10-5-55).

A Assembleia Geral Ordinária do Clube Sportivo de Pedrouços aprovou, 
por aclamação, um voto de louvor e agradecimento à Cruz Vermelha Portu
guesa pelos serviços prestados nas suas provas de natação (15-3-56).

Agradecimentos
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Pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros foi dado conhecimento à 
Cruz Vermelha Portuguesa dos agradecimentos do Governo do Panamá pela 
assistência prestada por ocasião de um acidente de automóvel em Montemor- 
-o-Novo, em que ficou gravemente ferido um súbdito daquele país (8-9-56).

O Administrador dos Hospitais Civis de Lisboa agradeceu à C. V. P. 
a distribuição de brinquedos às crianças internadas naqueles hospitais 
(21-1-57).

O Clube Sportivo de Pedrouços agradeceu a colaboração que lhe tem 
sido prestada pela C. V. P. (15-2-57).

O Comando da Escola Prática de Cavalaria agradeceu à C. V. P. a 
meneira como na sede desta instalação foram recentemente recebidos os 
instrutores e mstruendos do curso de Polícia Militar daquela Escola (26-3-57).

JtíTanifestações de simpatia

A Cruz Vermelha Portuguesa enviou à Cruz Vermelha Grega um tele
grama de sentimentos pela catástrofe das Ilhas do Mar Jónico (17-8-53).

As Cruzes Vermelhas Portuguesa e Grega trocaram telegramas por 
motivo do terramoto de Volos (27-4-55).

A Cruz Vermelha Portuguesa manifestou a sua simpatia e apresentou 
condolências à Cruz Vermelha Grega, por motivo dos abalos sísmicos ocor
ridos na Grécia (12-7-56).

A Cruz Vermelha Grega agradeceu por telegrama à Cruz Vermelha 
Portuguesa os sentimentos e condolências apresentados (16-7-56).

Bstàgios
Partiu para Paris, a fim de tirar o curso da especialidade de puericul

tura, uma enfermeira da C. V. P„ a Sr.“ D. Maria Benedita Rocha e Melo 
(2-1-56).

Regressou de Paris, onde frequentou um Curso da especialidade de 
puericultura, a enfermeira da Cruz Vermelha Portuguesa Sr.“ D. Maria 
Benedita Rocha e Melo (24-7-56).

Partiu para a Suíça uma enfermeira da Cruz Vermelha Portuguesa, a 
Sr.‘ D. Maria Antonieta Ferreira de Almeida, a fim de assistir à 1.“ Reunião 
Internacional de Monitoras do Ensino de Enfermagem no Lar e para fre
quentar um curso de aperfeiçoamento daquele ensino (13-9-56).

Apresentou-se, na Sede, a enfermeira que esteve na Suíça, fazendo um 
estudo de aperfeiçoamento de Enfermagem no Lar, Sr.“ D. Maria Anto
nieta Ferreira de Almeida. (19-12-56).

Partiu para França e Holanda, a fim de se aperfeiçoar em diversas 
especialidades de enfermagem, a enfermeira da C. V. P., Sr.‘ D. Maria Te
resa de Sousa Lamy (17-6-57).
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Cumprimentos
O Presidente Nacional apresentou cumprimentos ao Presidente da 

República (1-1-54).

Sessão cultural
Realizou-se na Sede uma sessão cultural, promovida pelo Sindicato 

Nacional dos Profissionais de Enfermagem de Lisboa, tendo falado o Dr. 
Costa Belo sobre as consequências de uma agressão A B C, o Alferes Almeida 
sobre os serviços de socorros em casos de emergência grave e a Enfermeira 
Pereira Coutinho sobre cuidados de enfermagem (25-4-54).

Congressos
Realizou-se, em Paris, o V Congresso Internacional de Transfusão de 

Sangue, a que assistiu em representação da C. V. P. o membro da Comissão 
Executiva Dr. Maçãs Femandes (13 a 19-9-54).

SDonativos
Chegaram a Lisboa 1.260 quilos de plasma sanguíneo seco, oferecidos 

pela Cruz Vermelha Holandesa à Cruz Vermelha Portuguesa (13-7-55).

£egislação
—  1952 —

O Diário do Governo publicou um Aviso tornando públicas as entidades 
da Cruz Vermelha Portuguesa autorizadas a expedirem correspondência 
Oficial.

A Secretaria Geral do Ministério do Interior publicou uma Circular 
de protecção ao emblema da Cruz Vermelha.

O «Diário do Governo», I Série, N.° 28, publica a Portaria N.° 13.833, 
do Ministério do Exército, aprovando e mandando por em execução o Regu
lamento das Escolas de Enfermagem da C. V. P.

O Governo Militar de Lisboa, em Ordem de Serviço, regulamentou a 
realização de exames complementares de condução auto pelo pessoal militar 
da Cruz Vermelha Portuguesa.

—  1953 —
Por Decreto Lei os alistados nas Formações Sanitárias continuam 

isentos do pagamento da Taxa Militar.

33



Uma circular da Direcção Geral das Contribuições e Impostos escla
rece que a Cruz Vermelha Portuguesa beneficia da isenção do pagamento 
do imposto sobre espectáculos e divertimentos públicos por ela promovidos.

— 1954 —

A Ordem do Exército N.° 1, publicou a relação das entidades da Cruz 
Vermelha Portuguesa, autorizada a expedir telegramas oficiais pelas redes 
rádio e telegráfica do Ministério do Exército.

—  1955 —

Decreto Lei N.° 40179, isentando do imposto de compensação os veículos 
automóveis da Cruz Vermelha Portuguesa, por ela concorrer para a Defesa 
Civil do Território.

—  1956 —

A portaria N.° 15.910, publicada no «Diário do Governo», 1.“ Série, n.° 
149, de 17-7-56, regula o uso das condecorações da Cruz Vermelha Portuguesa.

Pelo Decreto Lei n.° 40.749, publicada no «Diário do Governo», 1.“ Série 
n.° 186, de 1-9-56, foram introduzidas algumas alterações ao Estatuto da Cruz 
Vermelha Portuguesa, no sentido de serem mais precisamente definidas a 
composição e atribuições da Comissão Executiva, bem como especificadas 
as atribuições do Secretárip Geral da Instituição.

Por despacho do Ministro das Corporações e Previdência Social, de 
17-10-56, foi determinado o alargamento do âmbito da Caixa de Previdência 
dos Empregados da Assistência e da Caixa de Abono de Família dos Em
pregados da Assistência a esta instituição e ao respectivo pessoal.

—  1957 —

O «Diário do Governo», 1.“ Série. n.° 71, de 28-3-57, publica a portaria 
n.° 16.232, aprovando e mandando por em execução o Regulamento da Escola 
de Enfermarias e de Auxiliares de Enfermeiras da C. V. P. (28-3-57).

Secção ffiuxiliar &eminina

—  1952 —

Comemorou-se, na Sede, o 5.° aniversário das actividades da Secção 
Auxiliar Feminina da Cruz Vermelha Portuguesa (30-5-52).

A Colónia Francesa do Porto levou a efeito uma festa de caridade a 
favor das Cruzes Vermelhas Portuguesa e Francesa (23-11-52).

A Secção Auxiliar Feminina da Cruz Vermelha Portuguesa visitou 
vários hospitais, levando presentes de Natal a 881 doentes.

Realizaram-se 23 reuniões com 588 presenças.
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Confeccionaram-se:

Pensos ................................................................ 339 dúzias
Bolas de algodão ... .......................................... 6 Caixas
Peças de vestuario ........................................... 893
Peças de tricot .................................................. 23

Coleccionaram-se 9.350 selos portugueses e estrangeiros.
Vestiram-se 45 crianças.
Subsídios eventuais a 138 familias.

A Presidente da Direcção da Secção Auxiliar Feminina visitou, parti
cularmente, Nova Goa (Estado Português da índia), constituindo o Núcleo
local.

—  1953 —
Comissão de Acção Social

Pessoas atendidas............................................ ... 2.463
Diligências várias (junto de organismos particu-

lares e oficiais) ........................................... 222
Visitas ............................................................... 106
Serviços prestados........................................... 132
Inquéritos ......................................................... 33
Inscrições no P. de S....................................... 113
Auxílios concedidos......................................... ... 35.648S45
Efectuaram-se 3 casamentos e 2 baptisados 
Internamento no Hospital Júlio de Matos ... 1
Internamento em Sanatórios....................... 2
Crianças enviadas para a colónia da Ericeira 25
Bodos distribuídos no Natal ....................... 120
Distribuição de géneros para sopa a crianças 25

Comissão de Acção Assistencial

As Enfermeiras colaboraram na organização do Posto Assistencial da
Inspecção Agronómica de Sacavém, no Centro de Socorros e Tratamentos 
em Fátima, e no Circuito Automobilístico de Monsanto.

Secção Filatélica
Foram tratados:

Selos portugueses ........................................... .........  4.866
Selos estrangeiros........................................... .........  446

Dispensa de Socorro
Foram distribuídos géneros diversos no valor de:

1.514 quilos; 519 litros; 81 dúzias e 271 latas
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S e c ç õ e s  d e  C o stu ra , T rico t e P e n so s

Reuniões de costura efectuadas .............................. 33
Presenças nas Secções de Costura e Tricot .........  894
Peças de roupa confeccionadas .............................. 1.441
Peças de roupa distribuídas ..................................... 3.695
Cobertores, lençóis e colchões distribuídos................  211
Peças de roupa existentes em 31 de Dezembro ... 3.012 
Compressas, caixas de bolas, caixas de palitos, liga

duras e pacotes de algodão preparados................  7.728
Idem, idem fornecidos.....................................................11.554

Comemorou-se o 7.° aniversário das actividades da Secção Auxiliar Fe
minina (2-6-54)

Posto N.° 3
1 ) — Clínica Geral

Consultas ....................................................................... 165
Injecções ....................................................................... 1.022
Tratamentos ................................................................  372
Análises ....................................................................... 35
Radioscopias ................................................................  55

2) — Pediatria

Consultas ....................................................................... 1.669
Injecções ....................................................................... 3.387
Tratamentos ................................................................  949
V acin as.............  *.........................................................  610
R. A..................................................................................  220
Análises ....................................................................... 181
Radiografias ................................................................· 252

Movimento do Dispensário de Higiene e Profilaxia Mental 
de Lisboa (Alcântara)

Consultas ....................................................................... 373

_  1954 —

Secção de Pensos
Trabalho feito:

Compressas ....................................................................  8.050
Ligaduras ....................................................................... 192
Maços de algodão.........................................................  44
Caixas de bolas .........................................................  35
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Secção de selos

Coleccionaram-se:

Portugueses .............................................................. ... 2.355
Estrangeiros ......................................................... 202

Secção de Costura

Presenças ................................................................ 533
Peças confeccionadas............................................ 813

Secção de Dispensa

Géneros diversos:

772 quilos, 324,5 litros e 110 latas

Comissão de Acção Social

Pessoas atendidas.................................................. 1.900
Diligências várias.................................................. 223
Visitas familiares e hospitalares............... ... 200
Serviços prestados ................................................. 94
Despesas de beneficência..................................... 31.922$00

Funcionou, durante Agosto e Setembro, a Colónia de Férias, benefi
ciando 120 crianças.

Distribuiram-se géneros alimentícios, diariamente, para a sopa de 44 
crianças.

Pelo Natal, foram contempladas com donativos diversos 490 pessoas, 
receberam bodos 80 famílias mais necessitadas e visitaram-se 1.008 crianças 
internadas em Sanatórios e Hospitais.

A Secção Auxiliar Feminina comemorou o seu 8.” aniversário.

—  1955 —

Presenças nas Secções de Costura e Tricot ...
Artigos de vestuário distribuídos ... .........
Lençóis, cobertores e colchões distribuídos ...

Géneros distribuídos

Em quilos .........................................................
Em litros .............................................................
Em pacotes.........................................................
Em latas .........................................................

669
965
40

... 1.186,55 
708 
19 
85
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T ra b a lh o s  re a liz a d o s  n a  S e c ç ã o  d e  P e n so s

Compressas......................................... .........  7.950
Caixas de bolas e de palitos ......... ...... 46
Ligaduras e pacotes de algodão ... ... ... 264

Comissão de Acção Social

Pessoas atendidas.............................. ... 2.041
Diligências v á ria s.............................. 408
Serviços prestados.............................. 114
Visitas domiciliares e hospitalares ... 208
Inquéritos familiares ....................... 173
Auxílios concedidos em dinheiro ... ... 33.909$10

Posfo N.° 3

— Pediatria

1.“  consultas .......................  ......... .........  19
2.*“ consultas .................................... .........  783
Injecções ........................................... ... ... 3.711
Tratamentos .................................... .........  856
Vacinas . ........................................... .......... 296
R. A....................................................... .........  200
Análises ... ..................................... ... ..; 188
Radioscopias .................................... .........  153

— Clinica Geral

1 "  consultas .................................... .,. ... 17
2.“  consultas .................................... .........  234
Injecções .............................. ......... .........  1.516
Tratamentos .................................... .........  333
Análises ........................................... .........  82
Radioscopias .................................... 67

Comemorou-se o 9.° aniversário das actividades da Secção Auxilar Fe- 
minina. (30-5-56).

As senhoras da Secção Auxiliar Feminina visitaram, pelo Natal, em 
diversos Hospitais e Sanatorios de Lisboa, os doentes ali internados, tendo 
distribuido guloseimas a 427 crianças. Também estiveram no Hospital Mili
tar de Belém, distribuindo tabaco, livros e revistas aos soldados doentes.
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—  1 9 5 6  —

Acção social

Manteve a sua costumada actividade, junto de 558 famílias necessitadas, 
procurando àjudá-las com esmolas, subsídios, conselhos morais, visitas a 
domicílio, etc.

Distribuição de géneros frescos para 35 famíliaS fazerem, diariamente, 
uma sopa forte.

Pessoas atendidas................
D iligências.............................
Visitas ...............  ... .........
Inquéritos ..............................
Serviços prestados .........
Auxílios concedidos..............
Peças de roupa distribuída .. 
Lençóis, cobertores e colchões

... 1.349
281
184
87
56

... 55.214S00

... 2.224
distribuídos ... 61

Posto N.° 3

Modificou os moldes do seu funcionamento, sendo agora um Centro 
Materno Infantil modelar. Acompanha, vacina e alimenta as crianças desde 
o nascimento até aos 7 anos. Educa as mães a tratar higiénicamente dos 
filhos.

l.° — Pediatria

1. “  consultas ............................................................  7
2. “  consultas ........................:................................... 233
Injecções .......................................................................  1.602
Tratamentos ................................................................  521
Vacinas ...........................................................................  259
R. A...........................................................................  ... 122
Análises .......................................................................  119
Radiografias ..................................................    28
Microradiografias ...........................................    76

2.° — Clínica Geral

Injecções ...........................................................................  449
Tratam entos.....................................................................  223
Análises ............................................................................. 10
Radiografias .....................................................................  4

Colónia de férias

Durante os meses de Julho a Setembro, manteve, em Belas, a Colónia de 
Férias para crianças, de colaboração com o Posto n.° 3.
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C a m p a n h a  do N a ta l

Como nos anos anteriores, durante três dias, urna camioneta da C. V. P., 
percorreu as principais ruas da cidade, com o fim de angariar donativos para a 
Campanha do Natal. Também foram enviadas circulares ao comércio, bancos 
e fábricas, pedindo donativos. Com os fundos obtidos, a Secção Auxiliar Femi
nina visitou 846 crianças internadas nos Hospitais de doenças contagiosas, a 
quem foram distribuídos brinquedos e guloseimas. Também foram visitados 60 
soldados do Hospital Militar de Belém, que receberam donativos em tabaco 
e revistas.

Realizou-se, na sede, a tradicional festa do Natal, com a assistência das 
famílias mais necessitadas e inscritas do Serviço Social e dos filhos dos fun
cionários da Cruz Vermelha Portuguesa, num total de 220 pessoas, sendo 145 
crianças. A todas foram entregues donativos. No final, foi servida uma 
merenda.

Secção de Pensos

Compressas ...........................................
Ligaduras .................................................
Rolos de algodão....................................
Pacotes de algodão .............................

Despensa

Donativos de géneros diversos:

Em qu ilos ................................................
Em litros ..................................................
Em la ta s ..................................................

13.950
936
75

241

937,75
784,50
35

Foi convidada Mlle Petschingg, perito internacional, a vir formar moni
toras para os cursos de Enfermagem no Lar.

Foi enviada à Suíça, a fazer um estudo de Organização Hospitalar 
durante 3 meses, a Enfermeira Superintendente de Enfermagem no Lar.

Activou-se a propaganda, pelo cinema, pela rádio e pela imprensa, 
sendo nítidos os resultados obtidos, com um maior número de inscrições 
na Escola de Enfermeiras.

1-4-57 — Começou a funcionar o Centro de Saúde para assistência a 
crianças pobres.

30-5-57 —- Foi comemorado, com diversas cerimónias, o 10.° aniversário 
das actividades da Secção Auxiliar Feminina.
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ACTIVIDADES INTERNACIONAIS

Realizou-se uma sessão extraordinária de costura, a favor das vítimas 
das inundações da Holanda. Compareceram a Ministra daquele país e vá
rias senhoras que acorreram ao apelo feito na imprensa para esse fim (12-1-53).

Sob o patrocínio da Cruz Vermelha Portuguesa realizou-se, no Teatro 
Monumental, um espectáculo de beneficência a favor das vítimas dos abalos 
de terra nas Ilhas do Mar Jónico, Grécia (27-8-53).

A Cruz Vermelha Portuguesa enviou, para os sinistrados das Ilhas 
do Mar Jónico, 32 volumes com medicamentos, ligaduras, conservas, roupas, 
etc. (3-9-53).

Realizou-se em Lourenço Marques, Moçambique um peditório da 
Cruz Vermelha Portuguesa a favor das vítimas dos abalos de terra nas 
Ilhas do Mar Jónico (5-9-53).

A Cruz Vermelha Portuguesa lançou um apelo ao povo português e 
aos estrangeiros residentes em Portugal, a favor do martirizado povo hún
garo (29-10-56).

Seguiu, por avião militar especial, a primeira remessa de donativos 
recebidos da Cruz Vermelha Portuguesa com destino ao povo húngaro. Esta 
remessa foi acompanhada até Viena pelo Delegado oficial da Cruz Ver
melha Portuguesa na Austria (5-11-56).

íDonativos
Às vítimas das inundações na Inglaterra ... Esc. 20.000$00 
Às vítimas das inundações na Bélgica ... Esc. 10.000S00

Às vítimas das inundações na Holanda:

em dinheiro.......................................... Esc. 20.000500
em vestuário e calçado....................... Peças 1.405

Às vítimas dos tremores de terra nas

Ilhas Jónicas .......................
A diversos nacionais.......................

... Esc. 25.000500 

... Esc. 38.505S30
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Encomendas
Expedidas para diversos países:

. ... Kgs. 246,500

. ... 1.018

. ... 75
, ... 781 r

Géneros alimenticios ............................
Latas de conserva...................................
Pacotes de géneros..................................
Peças de roupa e calçado, usadas........

além de: vinhos do Porto e da Madeira, licores, chocola
tes, queijos, vitamina K e sabão

fffuxilio à ¿ffungria
Para acudir às vítimas dos acontecimentos ocorridos na Hungria em 

Outubro de 1956, a Cruz Vermelha Portuguesa lançou um apelo à população 
de Portugal, conseguindo obter valiosos donativos, o que lhe permitiu reme
ter para aquele país, por diversas vezes, tanto por via aérea como marítima, 
cerca de 105 toneladas de mercadorias diversas (no valor aproximado de 
10.000.000S00) e 900.000S00 em dinheiro, assim distribuído:

— 300.000S00 directamente para Viena d’Austria.
— 500.000S00 Para Genebra a fim de auxiliar a Cruz Vermelha Interna

cional na sua acção de socorro a favor dos húngaros.
— 100.000S00 à União Internacional de Protecção à Infância, em Viena 

d’Austria.
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