


A Cruz Vermelha Portu
guesa preocupa-se com 
os problemas actuáis e 
futuros dos inválidos da 
guerra. Para estes, pos- 
su¡ um Lar militar na 
Parede e tem em cons
truyo um Novo Lar Mi
litar Modelo, no Lumiar, 
onde, além da vida ma
terial assegurada, en- 
contraráo bem estar e 
convivio no ambiente 
afectuoso da grande fa
milia da Cruz Vermelha. 
O terreno foi graciosa
mente oferecido pela 
Cámara Municipal de 
Lisboa e a construcao e 
instalacáo devem-se á 
generosidade da Funda- 
cao Calouste Gulben- 
kian.
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A Cruz Kermelha concilio, rnaravilhosamente o amor e o 
servido da Patria com o amor e servido da Humanidad?.

Urna cruz vermelha sobre fundo branco. Todos sabem que é este o 
Emblema da Cruz Vermelha, Organizado internacional, neutra, ini
ciada para colaborar com os servicos militares de saúde nos campos 
dé batalha e cuja acgáo se prolonga em outras obras humanitarias 
ligadas com a guerra.
Mas nem todos sabem, talvez, que a Cruz Vermelha continua activa 
em tempo de paz e é reconhecida de «Utilidade Pública».
A guerra nao é o único mal que atinge os homens: catástrofes varias 
— inundagóes, acidentes, fome, epidemias, carencias sociais— recia- 
mam socorro e alivio e todas as tribulacóes encontram eco na Cruz 
Vermelha, serrs distingáo de ragas e nacionalidades, nem táo pouco 
de ideáis políticos ou religiosos. A caridade da Cruz Vermelha esten- 
de-se a todos.

Nao é possível, no exiguo espago deste folheto, dar noticia completa 
e circunstanciada das actividades e benemerencias da Cruz Vermelha 
Portuguesa.
No entanto, léde com atengáo!
E vereis quanto a Cruz Vermelha vale e quanto merece ser ajudada 
por todos.





Em auténtica caridade, a Cruz Vermelha procura reduzir e, 
se possível, suprimir, incapacidades e sofrimentos.

Desde o principio da guerra em África, a Cruz Vermelha Portuguesa 
organizou a Assisténcia aos Militares Hospitalizados.
Em generosa disponibilidade, espera os feridos no aeroporto e cais 
marítimos, a qualquer hora do dia ou da noite que cheguem, e acom- 
panha-os aos Hospitais Militares e da Marinha.
Urna vez internados, senhoras da S. A. F. continuam a assisti-los, esta- 
belecendo a ligacáo entre o Hospital e o exterior, diminuindo com as 
suas visitas o ¡solamento, suavizando com o seu calor humano a ine- 
vitável frieza hospitalar e satisfazendo pedidos e desejos de objectos 
utilitarios ou recreativos. Assim, sao distribuidas roupas e calcado, 
máquinas de barbear, cigarros e isqueiros, jogos, livros, transistores, 
instrumentos musicais, etc.
Diariamente, grupos de senhoras da S. A. F. visitam as enfermarías 
dos varios Hospitais, onde distribuem ¡ornáis, revistas e pequeños 
mimos que o carinho valoriza.
Procura-se também criar um ambiente familiar, festejando o Natal e 
a Páscoa e distinguindo os días de aniversario; e aínda distrair, propor
cionando sessóes de cinema, espectáculos de teatro e coliseu, idas ao 
futebol e touradas, passeios de automóvel, peregrinacóes a Fátima, etc. 
Se a saúde dos internados o permite, sáo-lhe oferecidas viagens as suas 
térras ou, na impossibilidade de se deslocarem, pagam-se passagens as 
familias para virem visitá-los.
Ao regressarem á vida normal, a Cruz Vermelha esforca-se por Ihes 
arranjar emprego, se dele carecem.
A missáo da Cruz Vermelha junto dos militares hospitalizados é urna 
forma de assisténcia perfeita, pois conjuga o conforto moral á solucáo 
dosproblem as materiais.
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A Cruz l'errnelha nao 
sentimentos simpatizantes; com 
missáo, procura inserirse na

em Escola



Escola Tipográfica

Completando a assisténcia prestada nos Hospitais Militares e da Mari- 
nha e aínda no Lar Militar da Parede, a Cruz Vermelha possui um 
Servido de Recuperado no anexo do Hospital Principal Militar 
(Rúa de Artilharia Um).
Os militares ali internados que o desejem, podem frequentar aulas 
de Instrucao Primaria, Línguas, Dactilografía e urna Escola Tipográ
fica. Nesta, nao só se habilitam para urna profissao adequada ao seu 
estado, como os estagiários sao já remunerados.
«Madrinhas de Paz» substítuem a familia com os seus cuidados e ami- 
zade ¡unto dos «afilhados», e todos os internados sao presenteados 
com o que possam precisar ou desejar, para que a vida se Ihes torne 
mais leve e agradável. Aos impossibilitados de se mover, sao ofere- 
cidas cadeiras motorizadas.
Depois de terem alta, é-lhes proporcionada assisténcia médica em 
especialistas^ alguns cegos sao acompanhados ao Banco dos olhos, 
casos jurídicos sao tratados por advogados, etc.
A assisténcia prolonga-se afectuosamente, nos próprios lares.
Com inteiro desinteresse e dedicacáo, dando o seu tempo, o seu tra- 
balho e o seu carinho, senhoras da S. A. F. realizam nos Servicos de 
Recuperado urna magnífica obra de ressurreicáo e vida: transformar 
incapacidades em novas aptidóes, criar condicóes de vida normal, res
tituir a alegría de viver.





A Cruz Vermelha Portuguesa possui um Servico de Encomendas, 
das familias para os militares que se encontram em Angola, que fun
ciona permanentemente na Rúa das Flores, 85-1.°.
Pela módica quantia de 5$00, as encomendas, ali entregues, chegam 
ao seu destino com seguranza e possível rapidez

Sao tambérn enviadas numerosas «encomendas de simpatía» — ofe- 
rendas benévolas — para satisfazer pedidos enderecados á «Avó 
Celeste».

é de assinalar, igualmente, no Servico de Assisténcia aos Militares no 
Ultramar, a Correspondencia que se avoluma em milhares de cartas 
por ano, as quais se responde sempre com palavras compreensivas, 
amigas e confortantes e satisfazendo quase todos os pedidos.
Servico de amizade que se transforma em assisténcia moral e minis- 
tério de consolacáo, com grande influencia sobre a vida dos corres
pondentes, pois fácilmente se transforma em servico de orientacáo e 
promocáo social.

A Seccao Auxiliar Feminina ocupa-se aínda de mais urna tarefa bene- 
ficente: a distribuicáo de milhares de Medicamentos que sao anual
mente oferecidos a Cruz Vermelha por Laboratorios, médicos e par
ticulares.
Depois de classificados e devidamente ordenados — trabalho que 
requer cuidado e competencia — sao enviados para varios Centros 
Sociais da Cruz Vermelha na Metrópole e Ultramar, Missóes e Obras 
de Caridade que os requisitam e prontamente sao atendidos.
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«Depois do verbo amar., ajudar é o mais helo verb 
mundo-». A Cruz Vermel/ia conjuga os dois verbos: 
e Ajudar.

Pequeñas casas e grandes edificios do Bairro 
da Cruz Vermelha

No Centro de Saúde



Bairro da Cruz Vermelha. Uma historial que tem o seu qué de milagro. 
Em Junho de 1963 um incendio destruiu 14 barracas na Charneca do Lúmiar, 
deixando os seus moradores sem abrigo e despojados de todos os seus pobres 
haveres. Restaram seis barracas que pareciam prestes a desmoronarse.
A S. A. F. da Cruz Vermelha acorreu ¡mediatamente com socorros em géneros e 
roupas. Mas, logo ali, nasceu um desejo: dar aos que perderam as barracas urna 
casa de pedra e cal, que fosse mais do que um simples abrigo : um lar.
Nao havia dinheiro. Mas havia a audacia da caridade e da esperanza : e as 21 
casas foram construidas e mobiladas, e aínda mais urna, para urna familia nume
rosa sem habitado.
Realizado este sonho, outro surgiu, mais audacioso ainda : se muitos dessem «Dez 
tostóes para urna casa», mais casas se poderiam erguer! E o sonho tornou-se 
realidade: mais 273 casas foram edificadas, com muitos «dez tostóes» de pobres, 
generosamente multiplicados em maiores donativos, que perfizeram o importante 
total de 6 388 637$80.
O terreno foi cedido pela Cámara Municipal de Lisboa, que dotou também o 
Bairro com urna Escola, urna Creche, um Jardim Infantil e um Saláo de festas. 
Por sua vez, a Cruz Vermelha tomou a seu cargo, auxiliada pela Santa Casa da 
Misericordia de Lisboa, um Centro Social e um Centro de Saúde.
O Centro Social é o cora$ao do Bairro da Cruz Vermelha, onde todas as necessi- 
dades e sofrjmentos se repercutem e onde a Assistente Social está sempre pronta 
para urna intervengo eficaz e amiga, como útil é a sua vigilancia preventiva.

Na Sede da Cruz Vermelha — Rúa Jardim 9 de Abril — funciona um outro Cen
tro Social, aberto a todos os que ali se dirigem.
O número de beneficiados nestes dois Centros de Lisboa, no último ano, foi de 
79 968. Realizaram-se mais de mil visitas domiciliarias de inquérito e assisténcia. 
O Centro Social é também um valioso elemento de promo^áo social, actuando 
sempre em sentido educativo, estimulante e orientador.
O Servido Social da Cruz Vermelha exerce-se ainda em situa^óes de emergencia, 
assistindo individuos ou populares afectadas.
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A caridade nao tem Patria. É urna extensáo do amor de Deus

Na sede da Cruz Vermelha Portuguesa, reúne-se durante o ano, sema
nalmente, numeroso grupo de senhoras, numa tarefa modesta e igno
rada, mas extraordinariamente benemérita : Confeccáo de roupas, que 
sao distribuidas através do Centro Social do Bairro da Cruz Vermelha 
e com as quais se acode também aos necessitados que recorrem á 
Sede da Cruz Vermelha Portuguesa.
Subiu a mais de 100 000 o número de pecas confeccionadas no último 
ano, o que demonstra bem a generosa actividade deste sector da S.A.F.

★

Nessas mesmas reunioes, se preparam pensos, destinados aos Núcleos 
da Cruz Vermelha no Ultramar e as Missóes Ultramarinas.

★

E, aínda, com a cooperacáo de mais voluntarias, ali se aprontara as 
embaíagens das Lembrancas de Natal enviadas para os militares em 
missáo de soberanía.
Pequeñas lembrancas que enchem grandes caixotes que levam tam
bém com eles o carinho e gratidáo da mulher portuguesa por aqueles 
que defendem a integridade da Patria em térras longínquas, mas tao 
próximas do nosso coracao.



Urna é também um ideal



«Comprometo-me, com os olhos poslos ero Deus e na Pátria. 
a prestar os servidos que me forera solicitados, tanto em 
lempo de paz como em tempo de guerra.»

-

da com- 
e gene-

A Cruz Vermelha nao poderia deixar de ter a sua Escola de Enfermei- 
ras, com um programa incluindo todos os. sectores de enfermagem 
e organizado segundo métodos modernos.
Além dos ensinamentos técnicos, a Escoia das Enfermeiras tem aínda 
em vista a valorizacao humana das alunas, pois se a técnica é indis- 
pensável, nao basta para formar enfermeiras perfeitas. A par 
peténcia profissional, sao necessárias qualidades de coracao 
rosa doacao de si mesma.
A Cruz Vermelha deseja que as suas enfermeiras exercam a 
fissao com o alto ideal da vocacáo de Florence Nightingale.
O campo de actuacáo das enfermeiras da Cruz Vermeiha é vasto 
além de possíveis servicos em campanha, esperam-nas, em tempo de 
paz, Hospitais, Postos de Socorros, Servicos Sanitarios e outras moda
lidades da sua profissáo.

sua pro-

■:
CONDIcÓES OE

CRUZ VERMELHA
ADMISSÁO NA ESCOLA DE ENFERMAGEM 

DA

Habilitacóes: 2.° ciclo 
7.° ano dos liceus. 
Idade . dos 18 aos 35 anos

ou equivalente, corn preferencia para o

— Robustez física — Idoneidade moral.

★

também Cursos de Saúde no Lar, queA Cruz Vermelha promove
embora limitados a pequeño número de licóes, sao de grande utili- 
dade familiar e social.
Nao falta quem ignore os mais elementares cuidados a dispensar aos 
doentes e, igualmente, certas medidas higiénicas preventivas.
Os Cursos de Saúde no Lar procuram suprir estas deficiencias, prepa
rando a mulher para resguardar a saúde dos seus e exercer enferma
gem caseira





As actividades da Cruz Vermelha sao leis vivas de fraterni- 
dade total, ñas dimensoes do mundo.

Entre os meios pelos quais a Cruz Vermelha Portuguesa póe em prá- 
tica. o seu ideal humanitario, contam-se as Formacóes Sanitarias que 
exercem a sua actividade em Prontos Socorros, com tratamentos, 
pequeñas intervencóes cirúrgicas, vacinacóes e injeccóes — sendo a 
primeira accao assistencial sempre gratuita em caso de desastre ou 
doenca súbita — e em servicos de Ambulancia que transportam doen- 
tes ou sinistrados para os Hospitais e se deslocam a locáis onde se 
deram ou existem possibilidades de ocorrerem acidentes.
As Formacóes Sanitarias — corpo militarizado auxiliar do Servico de 
Saúde do Exército — sao compostas por pessoal qualificado (médicos, 
enfermeiros, socorristas, maqueiros e pessoal de auto-maca).
Para as Formacóes Sanitarias, a dedicacáo nao basta. É necessária tam- 
bém formacáo técnica.
A preparacáo dos membros das Formacóes Sanitarias consta de um 
largo programa : observacao de síntomas de sinistrados ou doentes, 
conhecimento de lesóes e tratamento ¡mediato que exigem, liberta- 
cao das vítimas de desastres, levantamiento dos sinistrados ou doentes 
e cuidados nos transportes em macas ou ambulancias; coordenacáo 
dos servicos com entidades hospitalares, de saúde pública e de segu- 
ranca.
As Formacóes Sanitarias, fixas ou movéis, sempre em disponibilidade, 
sao de grande utilidade pública.
Recordemos a prestímosa assisténcia da Cruz Vermelha ñas inunda- 
cóes de 1967; os servicos prestados ñas grandes peregrinacóes de 
Fátima (em 13 de Maio de 1968 foram atendidas 1742 pessoas); 
e, ainda, a sua presenca preventiva em festivais Aéreos, Concursos 
Hípicos, etc., onde quer que seja que possam sobrevir acidentes que 
carecam de socorros.



N L ■ -

. .

:

f 1
(1

F’



A Cruz Vermelha prepara Socorristas com adequada formacáo.
Os ensinamentos que recebem nao sao tao completos como os das 
«Formacóes Sanitarias» mas sao suficientes para que a colaboracao 
destes Agente benévolos dé apreciável extensáo aos servicos orga
nizados.
Animados do espirito de solidariedade que inspira toda a Cruz Ver
melha, sao habilitados com conhecimentos teóricos e práticos, a fim 
de prevenir males e acudir com primeiros socorros.
Ideal, sempre o mesmo: ao servico de todos. 
Técnica: segundo as exigencias da sua missao.
Na estrada, na rúa, no trabalho, nos campos de ¡ogos, na própria 
familia, nao Ihes faltaráo ocasióes de aplicar o que aprenderam.
Quem é que está livre de presenciar um acídente? E quem nao dese- 
¡aria estar apto a socorrer e ajudar, a minorar sofrimentos e até, talvez, 
a salvar vidas?
Num mundo em que o egoísmo e a violencia imperam, que ideal 
mais belo do que o da Cruz Vermelha?
Actualmente, o número de Socorristas preparados pela Cruz Vermelha, 
através das suas Formacóes Sanitarias, é de dez mil.
O socorrismo está aberto a todos e espera por todos.
Que todos — a comecar pela juventude — oucam o apelo que Ihes 
é dirigido.
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CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

Assoeiacáo benef ícente, auxiliar dos servidos oficiáis de saúde, InstítuIcáo de utilidade pública 
FUNDADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 1865

Gran Cruz da Ordem de Benemerencia — Cruz de Guerra de 1.* Classe 
Grande Oficialato da Ordem da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito 

Grande Oficialato da Ordem Militar de Cristo 
Medalha Militar de Ouro da Classe de Bons Servidos 
Medalha de Ouro de Mérito. Filantropía e Generosídade 
Medalha de Ouro da Cidade de Lisboa, etc., etc.

Sede: Palacio dos Condes de Óbidos — Jardim 9 de Abril — LISBOA 
Telegramas: CRUZVERMELHA — LISBOA
TELEFONES 66 21 26 E 66 53 42

Proposta para inscriçâo de socio

Nome..................................................................................................................................................

Naturalidade .................................................................................................................................  

Profissâo ..........................................................................................................................................

Residencia ........................................................................................................................................

Local da cobrança........................................................................................................................

Deseja inscrever-se como socio ............................................................................................

pagando a quota anual de Esc.............................. $............ que deve ser cobrada:

anualmente, semestralmente, trimestralmente ou mensalmente (riscar 

o que nâo convier).

Data........... 1............1............

Assinatura (bem legível).

Admitido em........... 1............1............

O Secretario Ceral

Observaçâo — Todas as indicaçôes respeitantes ao proposto devem ser escritas bem legivelmente.

Tip. R. Ferragial — 10.000 ex. — 2055-69


