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Liga Portuguesa de Profilaxia Social 
\ 

RESUMO DA SUA ACTUAÇÃO 

NO 2: SEMESTRE DE 1939 

I - Propaganda educativa de higiene, profilaxia e sanidade 

Artigos. - Os artigos distribuídos pela Liga de Profilaxia à 
Imprensa da Metrópole e das lIhas Adjacentes e Colónias contaram 
um total de 1 20 publicações. não figurando neste número os resu
mos de conferências realizadas, que tiveram 34 publicações. 

A colecção da Liga foi acrescentada com três novos artígos, 
intitulados -A Bondade., -A Sabedoria. e - A  Conduta., todos 
êles extraídos do livro -Conduta., do ilustre higienista brasileiro 
Dr. Renato Kehl, que expressamente consentíu na sua utilização. 

Finalmente registamos com o maior agrado que teve u m  
substancial aumento o número d e  jornais que publicam artigos 
da Liga. pois passaram fazê-lo m ais os seguintes : ·Fõlha de 
Domingo . (Faro), « O  Sado» (Setúbal), - Jornal de Elva s . ,  - Notí
cias de Guimarães., - Noticias de Viana ., . 0  Concelho de Mur
tosa., -Semana Tirsense., .0 Despertar. (Coimbra), -O Concl'lho 
de Mação>, - A  Tradição> (Vila da Feira ), .A Guarda .,  - Ecos 
do Alcõa . (Alcobaça), «João Semana . (Ovar), «Progr�sso de 
Murtosa ", «Renascimento • .  (Mangualde), «Jornal de Ilhava ., 
.0 lIhavense. e o -Nauta. (Ilhava). Sete dêsles jornais já tinham 
anteriormente concedido à Liga a sua cooperação, a qual estava, 
todavia, interrompida há alguns anos. 

Opúsculos. - Destacou-se a expedição do - Resumo da Obra 
da Liga . relativo ao primeiro semestre de 1938, enviado a todos 
os contribuintes e ainda numerosas outras entidades e personali
dades, n u m  total de 1 .800 exemplares ; e também continuaram 
numerosas pessoas de todos os pontos do pais a adquirir, me-
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diante a indemnização de 2$00 para porte e expedição, o opús
culo «Catecismo de Puericultura », da autoria do saüdoso clinico 
Dr. Cândido da Cruz. ' 

O resumo da actuação da Liga no semestre subseqüente foi 
entregue para pubticação ao mensário «Vida & Saúde», órgão da 
benemérita Assistência aos Tubercutosos do Norte de Portugal, que 
bem assim publicou numerosos artigos de resumos de conferên
cias, e variada outra colaboração da Liga de Profilaxia. 

Conferências da Liga Portuguesa de Profilaxia Social 
4.0 Série. - Continuou neste semestre o interêsse manifestado por 
esta importante colectânea, da qual foram distribuidos 5í6 exem
plares. 

Na 3.' SecçãO dêste Resumo registaremos as numerosas feli
citações dirigidas à Liga pela publicação de mais êste conjunto 
de magnificas prelecções dos seus ilustres colaboradores. DITemos 
porém desde já que na Imprensa periódica apareceram bastantes 
referências elogiosas, algumas assaz longas e tôdas em têrmos 
penhorantes, à mesma p�blicação da Liga, tais como as publicadas 
no «Jornal de oticias», de 9 de Agósto; em .0 Barreiro», de 10 
de Agôsto; na revista «Seara ova >lo ,  de 1 9  do mesmo mês; no 
.Comércio do Pórto», de 21 também de Agôsto, artigo da ilustre 
escritora D. Maria Clara Correia Alves; e no mesmo jornal, na 
secção «Publicações », de 22 ainda dêsse mês. E também se 
registam referências altamente captivantes no ·Jornal de Noticias», 
na secção -Notas politicas», de 5 Setembro, e no «Primeiro de Ja
neiro-, de 1 4  de Outubro, artigo da ilustre escritora D. Sarah Beirão. 

Conferências realizadas no 2.° semestre de /939. - Foram 
as seguintes as conferências realizadas no 2.0 semestre de 1 939: 
«O AMBIENTE EM QUE SE GEROU E CRIOU A MAIOR OBRA DOS TRABA
LHADoREs PORTUGUESES-·A Voz DO OPERÁRIO>, pelo Ex.mo Sr. Raúl 
Esteves dos Santos, Publicista e Presidente da Assemblêia Geral de 
.A Voz do Operário»; ,PROFILAXIA DOS ACIDENTES OCULARES DE 
TRABALHO >, pelo Ex.mo Sr. Dr. Henrique Moutinho, Oftalmologista 
da Capital; • HERMAFRODITISMO E INTERSEXUALIDADE», pelo Ex.mo Sr. 
Dr. J. A. Pires de Lima, Professor da Faculdade de Medlcma do 
Pôrto e Director do Instituto Anatómico, anexo à mesma Facul
dade; «MÉDICOS E ARTISTAS", pelo Ex.mo Sr. Dr. João Correia 
Guimarães, médico e escritor. 

Esta última conferência vai ser publicada na integra na 
Revista «Pensamento", dela se fazendo uma separata que ficará 
constituindo um novo opúsculo da Liga. 
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II - Campanhas, iniciativas e interferências várias 

Problemas citadinos: representação à Câmara do pôrlo. 
- Em 25 de Julho de 1 939 dirigiu a Liga de Profi(axia ao 
Ex.mo Sr. Prof. Dr. António Augusto Esteves Mendes Correia, 

.ilustre Presidente da Câmara Municipal do Põrto, um alicio do 
teor seguinte: 

«A próxima celebração dos centenários das gloriosas datas da 
Fundação da Nacionalidade e da Restauração da Independência Pátria, na 
qual o POrto vai ter um largo quinhão, atraIrá com certeza a esta cidade 
numerosos forasteiros, parecendo-nos portanto de aproveitar a ocasião para 
se suprimir definitivamente um certo número de pequenas mazelas que 
desfeiam a Capital do Norte, e por cuja eliminação a Liga de Profilaxia 
de há muito vem pugnando. E como V. Ex.a, além de Presidente do 
Município, é também Professor Ilustre e uma pessoa viajada e altamente 
culta, e, por outro lado, nos tem dado a bonra da sua valiosa colaboração 
e está, portanto, ao par das reivindicações da Liga, não precisamos certa
mente alongar-nos na justificação das nossas sugestões, com as quais não 
temos dúvida de que V. Ex.! fistá de acOrdo. 

Em primeiro lugar apontaremos o problema das carquejeiras, ou 
seja o vergonhoso espectáculo do transporte de carqueja por mulheres, 
por longos e difíceis percursos e mediante verbas infimas, atraves de tôda 
a cidade. Repetidas instâncias tem feito a Liga de Profilaxia, desde 
1928, junto dos Ex.mos Srs. Governadores Civis e Comandantes da Policia. 
Vereações Municipais, Juntas de Freguesia e Empresas Fabris. no sentido 
de ser simultâneamente pro'fbido êsse modo de transporte e dado emprêgo 
às carrejonas que a êle se dedicam. Também 'junto da Imprensa tem a 
Liga exercido uma acção constante para ser definitivamente resolvida esta 
questão, que tanto nos deprime aos olhos dos estrangeiros que nos visitam. 

Dum modo geral, impõe-se a resolução de todo o problema de 
transporte individual de cargas pelas ruas da cidade, por homens, mulhe
res e crianças. sendo freqüente ver estas plL'cando a carros bem pesados, 
como se fôssem animais de carga. Sôbre o problema geral do transporte 
de cargas foi feito para a Liga, em 1931, um estudo especial pelo saüdoso 
higienista Dr. Coelho de Andrade, e ainda sObre o mesmo assunto, e 
também para a Liga de Profilaxia, foram elaboradas umas Bases de Regu
lamerito pelo nosso ilustre cooptradór EX,mo Sr. Eng.o Joaquim Taveira. 
Ambos ê.stes documentos colocamos inteiramente à disposição de V. Ex.-

E será oportuno recordar nesta altura que também dois ilustres 
colaboradores de V. Ex.-, um na Vereação anterior e outro na actual- os 
Ex.mos Srs. Drs. Luis de Pina e Alfredo Ataíde, ambos professores da 
Universidade do Pôrto, e o primeiro actualmente Deputado à Assembléia 
Nacional - fizeram referências, em lições proferidas na série doutrinária 
desta Liga, ao problema das carquejeiras e à necessidade urgente de o 
solucionar. 

Outra nota confrangedora que tantas vezes nos fere nas ruas da 
ddade é a da presença das crianças dos asilos nos funerais,. empu
nhando flores que pouco antes estiveram em contacto com o cadáver, e 
portanto podem ser portadoras de bacilos dos mais perigosos; mas o pró
prio forçar dessas crianças a um contacto tão repetido com o espectáculo 
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da morte, é desumano e anU-pedagógico. Dêste problema se vem igual
mente a Liga de Profilaxia ocupando desde hã muito, e já conseguiu a 
prorbição desta usança para as crianças dos asilos da Ex.ml Câmara. 
Urgia agora generalizar essa medida, procurando qualquer compensação 
para as receitas que as instituIções de caridade por �sse meio auferem. 

. A repressão dos charlati1es da praça pliblica. explorando a cre-
dulidade popular e a ignorância geral. é Qutra medida que também se nos 
afigura urgente e cuja solicitação já repetidas vezes temos feito; e bem 
assim a da proibiçdo eficiente dos trapelros, que nos baldes de lixo reco
lhem papel e farrapos imundos. contribuindo assim para disseminar infec
ções perigosas. Além disso impõe-se a remoçl1o dos depósitos de tropas 
para fora da área urbana c conveniente desinfecção dos mesmos trapos, 
bem como das roupas vendidas pelos adeleiros e penhoristas. 

Igualmente entre os pedidos formulados p'ela
. 

Liga â Ex.ma �âmara, 
por várias vezes, figuram os da remoçl1o das lrxelras e monturelras da 
area da cidade, e a profbição, tambem dentro da cidade e como adubos 
'agrícolas, do emprêgo de estrumes de gado bovino e cavalar, ou prove
niente das fossas ou pilados. Por igual forma deveriam ser regulamentadas 
as indústrias no que respeita a fumos, gases. poeiras e cheiros incó
modos. de modo a evitar os danos para a saúde pública, segundo os dados 
recentes da defesa sanitária e IndustriaI. Por último deviam ser ainda 
eficazmente reprimidos todos os ruídos importunos ou incómodas. busl
nas de fábricas e de automóveis, escape livre de automóveis e motocicle
tas, abusos de alto-falantes, grafonolas, etc. 

Do problema da repr�ssl1o do escarro já não temos que tratar, 
visto que a Ex.ma Câmara, de acOrdo com as Instancias superiores. acaba 
de aprovar uma Postura que certamente o vai resolver; e assim se porá· 
ponto a um dos nossos mais perniciosos e asquerosos hábitos, e dos que 
mais ferem a susceptibilidade dos estrangeiros. 

A repressão ou regulamentação higiénica da venda ambulante de 
água. refrescos e gelados, também tem sido objecto de repetidas repre
sentações da Liga de Profilaxia, e em Outubro de 1936 chegou a ser 
aprovado pela Ex.ma Câmara um Edital proYbindo·a terminantemente, e 
considerando caducas tOdas as licenças passadas aos respecllvos vendedo
res; infelizmente esta salutar medida foi mais tarde suspensa, com detri
mento da saúde pública c especial prejuízo das crianças e da mocidade 
escolar, pois a água que se vende ou se emprega nos refrescos é muitas 
vezes tirada de poços inquinados, os copos são mal lavados e os gelados 
são não só perigosos como mal protegidos de contactos suspeitos. Factos 
semelhantes se dão com a venda ambulante de guloseimas. cuja profbi
ção a Liga aliás já conseguiu nas áreas da proxlmidad� de q�alq�er 
estabelecimento de ensino. E, na mesma ordem de Idéias, mUito uUI 
seria o encerramento das tabernas que pululam junto das escolas primárias 
e dos liceus, aproveitando-se a ocasião para limitar o seu excessivo número 
dentro da cidade, Que certamente também impressiona malas forasteiros. 
Ouira medida morlgeradora seria, por último, a do encerramento das 
mesmas tabernas o mais tardar à meia noite. se não pudesse ser mais 
cedo. negando-se intransigentemente tOda a concessão de licenças em 
contrário. 

Como sendo um dos melhores meios de arrancar os operários, e 
sobretudo a mocidade. não só à taberna mas ainda a outros meios deleté
rios. tem a Liga de Profilaxia preconizado há muito, além da reaber�ura 
da leitura nocturna na Biblioteca Municipal do POrto, que. a seu pedido, 
se determinou em 1928, a criaçl10 de bibliotecas populares nas várias 
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Juntas de Freguesia da cidade. Já algumas destas. embora ainda poucas, 
se encontram funcionando, mas a grande sala da Biblioteca Municipal é no 
inverno extremamente fria, o que cerlamente dela afasta muitos leitores. 
A conveni�ncia da instalação do aquecimento central da Biblioteca já 
foi reconhecida por várias vezes pela Ex.ma Camara, e ainda recentemente 
por V. Ex.a, e cremos mesmo que já está tecnicamente estudada; mas 
seria talvez esta igualmente uma boa oportunidade para dar realização a 
ésse ·tão útil projecto. 

Sôbre a higiene da venda e distriburção do pão foi aprovada pela 
Ex.ma Câmara uma Postura que, depois de várias vicissitudes, se encontra 
já ou vai entrar muito pràximamente em vigor, e que, sendo cabalmente 
fiscalizada na sua execução. resolverá o assunto definitivamente e por 
forma setisfatória. 1\'\as tôda a hil!iefle da venda de géneros alimenticios 
carecitl de regulamentação e fiscalizaç<1o tldequllda, abrange-ndo mercearias. 
confeitarias, leitarias, hotéis. pensões, restaurantes. cafés. etc. Verifica-se 
dum modo geral o maior óbice para a complettl efici�ncia dos serviços 
sanitários püblicos - imposição de medidas e sua indispensável fiscaliza
ção, permanente e zelosa - é a dispersão d�sses mesmos serviços, quer 
se trate da habitação. quer da pureza dos géneros alimentícios, cumprindo 
uns ao Estado, e por vezes até a vários Ministérios, e outras às autarquias 
locais; e por isso muito conviria que, conforme lhe foi proposto, em 1932, 
pela Sub-Comissão de Realizações Urgentes da Grande Comissão Pró-Sanea
mento do POrto, reünida por iniciativa da Liga. a Ex.m, Càmara fizesse 
estudar e promulgar um Código de Sanidade Municipal. para o que 8 
mesma Sub-Comissão lhe submeteu, apensos ao seu relatório. uns desen
volvidos Subsídios, de cujas sugestões, aliás, já bastantes se encontram 
realizadas. 

E como complemento indispensável de tôdas as medidas relativas 
à higiene da alimentação. impunha·se ainda o aperfeiçoamento do cor/do 
sanitário itulividual part'l os empregados das respectivas indústrias e 
comércio, com inspecções médicas mais freqüentes, como ainda recente
mente o solicitou, com o apoio da Liga, o Sindicato Nacional dos Empre
gados do Comércio do Distrito do POrto. 

Do magno problema da supressbo dos .,ilhas_, e muito especial
mente dàs mais infectas e miserâveis, se está a Ex.ml C<1mara devida. 
mente ocupando, e não se resolve de afogadilho; entretanto seria conve
niente a continuação dos serviços de limpeza às mesmas «ilhas _, sobre
tudo na quadra. estival, conforme se f�z no ano anterior, e não sabemos 
se se continua ainda fazendo e em que prop6rções. Do mesmo modo 
seria da mais evidente utilidade higiénica II Iigaçbo da água a UJdas as 
-ilhas-o barateando-se porventura o seu custo para as classes pobres, 
conforme se Í�z úilimamente, e muito bem, com a electricidade. 

Além do fornecimento de águlI barata II todos os habitantes pobres 
do POrto, também os bebedouros publicos. devidos por igual ã iniciativa 
desta Liga, deveriam ser talvez multiplicados por tôda a cidade; e do 
mesmo modo seria conveniente instalar mais lavadouros públicos. e, 
subretudo, alargar a todos os existentes as importantes melhorias que, 
devido ã iniciativa do Ex.mo Sr. Professor Dr. Oliveira Lima, ilustre Chefe 
dos Serviços Especiais de Saude do Município do POdo, já foram introdu
zidos em dois d�sses lavadouros, que ficaram assim obedecendo âs con
diç:�es da mais. exiç-ente. hi�iene. Finalmente salientaremos Rinda que 
o numero de mictórIOS publICaS existentes ntl cidade é muito insuficiente, 
impondo-se. a nosso ver, a instalação de novos mictÓrios em muitos locais 
onde foram suprimidos. 
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Quanto à criaçllo de mais balneários públicos. já em 1928 e 1931 
a Liga de Profilaxia. em associação com as Juntas de Freguesia da cidade, 
apresentou à Ex. n,. Câmara esta sugestão, julgando urgente. pelo menos, 
a instalação de mais dois: um cêrca da Praça Marquês de Pombal, para 
s.ervir às populações pobres das Antas, Póvoa, S. Crispim, Alto da Rabeca, 
Alvaro Castelões, etc .. e outro cêrca da Praça Mausinho de Alburquerque. 
para os numerosos bairros operários e «ilhas,. do Bom Sucesso, 5 de Outu
bro, Ramada Alta, etc. Mas na verdade não seria demais de que existisse 
um balneário em cada freguesia da cidade. com água fria e quente, con
forme também à Ex.ma Camara foi pedido, em 1932. no relatório da Comis
são Pró-Saneamento do Póno, reUnida a convite da Liga - a qual igual
mente propunha a construçtlo duma piscina modelar_ 

Por último impõe-se também, de maneira óbvia, a limpeza geral 
dos edificios públicos e particulares, de modo a poder a cidade apresen
tar, por ocasião daquelas comemorações festivas, um aspecto de asseio e 
de arranjo que se faça notar de todos os forasteiros que nos visitem_ E se. 
em todos os nossos principais jardins públicos se criassem recreios infan
tis com algumas diversões saüdávels e ligeiras, como já começou a fazer 
o Município da Capital, (não seria essa também uma nota bem simpática 
de civilização e de frescura a todos quantos nos visitarem por ocasião das 
comemorações que ao Pôrto competirem na celebração dos centenários? 

Eis aqui, Ex.mo Sr. Presidente, algumas singelas sugestões Que a 
Liga Portuguesa de Profilaxia Social pede licença para apresentar a 
V. Ex.a c ã Ex.ma Edilidade Portuense, no intuito, como sempre, sincero e 
desinteressado, de que a nossa terra progrida e se apresente bem ao con
fronto das pessoas viajadas, e ainda no de que também os humildes bene
ficiem alguma coisa dessas realizações festiva s.-

Problemas citadidos: pareceres enviados ti Imprensa
Conforme ficou devidamente registado, no Resumo anterior, no 
primeiro semestre de 1 939 a revista «Ocidente » ,  de Lisboa, deci
diu solicitar de várias entidades técnicas respostas a um questio
nário sôbre «A Remodelação das Cidades de Lisboa e pôrto •. 
Entre as InstituIções consultadas figurava a Liga de Profilaxia, 
que respondeu em dois artigos bastante longos, publicados respec
tivamente nos números de Junho e Agôsto. No primeiro dêsses 
artigos fazia-se uma história de tôda a acção da Liga desde 
1 928, mediante comissões de estudo, de cujos relatórios se apre
sentavam largos extractos, campanhas de Imprensa, representações 
à Câmara Municipal do Pôrto e outras entidades oficiais, etc.: 
enquanto no segundo se reproduziram os pareceres especialmente 
obtidos pela Liga para o inquérito do «Ocidente» de três dos 
seus mais categorizados e dedicados cooperadores - um dêles 
como higienista, o segundo como arquitecto e o terceiro como 
engenheiro e economista. Foram êles os Ex.mo• Srs. Prof. Dou
tor Betencourt Ferreira, figura de há muito consagrada nos meios 
cientificos, Rogério de Azevedo, Chefe da 2.' Secção da Direcção 
dos Monumentos Nacionais e um dos nomes mais prestigiosos 
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da arquitectura e da cultura nortenha, e Eng.o Joaquim Taveira,'. 
diplomado em Ciências Económicas e Financeiras e assistente do 
Instituto Comercial do Pôrto. 

Na impossibilidade absoluta de resumirmos aqui tão autori· 
zados pareceres, aliás concordes entre êles nas suas conclusões 
gerais conquanto suprindo-se mútuamente nas secções mais espe· 
cializadas, a Liga de Profilaxia apenas pode remeter os leitores 
dêste l?esllmo para os referidos números da revista «Ocidente •. 
Mais fácil nos será, todavia, reproduzir grande parte da exposição 
expressamente dirigida pela Liga ao semanário . 1 .0 de j\-\aio », 
esclarecendo certas considerações nêle feitas pelo Ex.mo Sr. Alvaro 
de Ataide. Esta exposição da Liga publicou-se no número de 1 8  de 
Novembro de 1 939, e os seus parágrafos principais rezam assim: 

.. Num relatório elaborado por uma das comissões reünidas pela 
Liga e apresentado em 1932 ã Edilidade Portuense, figura a seguinte aná
lise do orçamento doméstko normal das famílias proletárias do Pôrto, e 
das suas exigências habitacionais, atendendo à higiene e ao mínimo de 
confôrto indispensáveis:· 

Receita média mensal. 
NtÍmero médio de pessoas _ . . . . 
Superfície mínima de habitação por pessoa_ 
Superficie mínima por família . • 
Percentagem máxima da receita para pagamento 

da renda com orçamento equilibrado 
Valor do aluguer mensal 0,01 X 400 

400500 
4 

10 m:1 
40 111:1 

\O 0/0 
40500 

A primeira conclusão, portanto, é a de que a renda mensal duma 
casa operária nao deve exceder 40$00 para quem ganhe até 400 00 men
sais, o que nos parece uma base fundamental. 

No caso dos actuais bairros de Casas Económicas do Põrto, as men
salidades não devem ser elevadas, mas deve atender-se a que se trata, não 
de rendas, mas «prestação de amortização-, visto Que as casas, ao fim de 
vinte anos, ficam pertencendo aos locatários; e também a que nessas 
prestações estão incluídos o� seguros contra fogo, de vida e invalidez, na 
doença e no desemprêgo. E a solução ideal, mas excede, como vimos, as 
possibilidades dos orçamentos de muitos operários. Além disso as casas 
desses bairros económicos são igualmente ainda em número bastante redu
zido para as 60.000 pessoas que, no Pôrto, vivem em «ilhas _ e outras 
moradias insalubres. 

Quanto ao facto de os novos bairros ficarem afastados dos locais de 
trabalho para as famílias que actualmente habitam as «ilhas,., e de os 
transportes serem caros no Pôrto, nllo desconhece também a Liga a reali
dade dessa alegações. Porém o maior obstáculo, registado também no 
estrangeiro. é também de natureza psicológica: muitos operários têm relu
tância em viver afastados das suas fábricas e oficinas, independentemente 
de quaisquer razões de ordem prãtica. 

-

Os transportes são relativamente caros no Pôrto, mesmo nos «carros 
operários,., mas numerosos trabalhadores moram nos arredores, bem mais 
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longe que nos 00\'05 bairros, vindo para o trabalho de bicicleta ou a pé; 
e se essa fadiga suplementar é prejudicial para a saúde dos mesmos, e 
para o seu rendimento industrial, quando se trata de longas distâncias. as 
casas de Paranhos ou dI) Ameai nem por isso ficam tão longe. e a melho
ria higiénica que representa compensa bem o possível excesso de fadiga 
do trajecto. 

Mas- cm todos os países onde se tem procurado resolver o problema 
das casas operárias das grandes cidades a solução tem sido mixta: bairros 
excentricos de casas isoladas. uma para cada familia - muitas vezes cida
des-jardins - e blocos de moradias nos bairros centrais industriais, onde o 
terreno é demasiado caro para se poderem edificar as casas isoradas em 
condições econômicas. 

No Pórto, a Câmara Municipal já construiu um d�stes blocos, àc�rca 
do Qual se tem levantado discussões. O parecer da Liga de Profilaxia, 
representada na Comissão nomeada pela mesma Câmara para O estudo do 
problema habitacional das classes pobres, foi o de Que, em princípio, as 
casas isoladas são de preferir, mas que as casas-blocos são, ainda assim, de 
condições muiro superiores às das .. ilhas-, e aconselháveis em certos casos. 

Portanto o problema comporta, teóricamente, as seguintes soluções: 
1.° - Elevação do nivel da vida (salários, ordenados, gratificações, etc.) 

de modo a todos os operários poderem pagar rendas maiores, ou as per
centagens de amortização das Casas Económicas; 

2 o - Baixa de custo das Casas Económicas do Estado, ou, pelo 
menos, baixa da prestação de amortização ate ao nível de 40$00, e alarga
mento rápido da sua construção até poderem albergar todos os habitantes 
das .. ilhas - e outras casas insalubres; 

3.0_ Facultar-se capital a juro baixo (3 010 no máximo) a Câmaras 
Municipais, a Cooperativas, ou a empr�sas particulares para a construção 
rápida de grande número de casas de aluguer de boas condições higiénicas, 
mas cuja renda não exceda 40$00 mensais; 

4.° - Grande barateamento dos transportes colectivos urbanos para 
operários, de modo a poderem viver nos subúrbios, sem a fadiga das 
caminhadas ou da bicicleta_ . 

Ora como nenhum dê.stes meios pode, só por si, ser pôsto em prá
tica com a rapidez e a amplidão necessárias, o mais fácil de tentar seria 
talvez a sua conjugação, num ataque simultâneo a um mal que, por todos 
os motivos, carece de ser prontamente debelado. 

E a solução Que apontamos sob o n.O 3 - a construção de casas 
económicas .. de aluguer _ - resolveria talvez o problema da exigê.ncia do 
seguro, exlg�ncla dispensável, e de facto inexistente, nas casas simples· 
mente a r r e  n d a d a s. E assim desapareceriam os inconvenientes que o 
Sr. Álvaro de Aiaíde sensatamente aponta, Quando se trata de familias 
operárias que actualmente vivem nas .. ilhas_ e cujo estado de saúde, 
portanto, pode não satisfazer já aos rigores dum exame médico. 

Em resumo: a solução ideal é a de albergar tOda a população ope
rária em cidades-jardins de moradias independentes, revertíveis para a 
posse dos locatários ao fim de vinte anos, pelo sistema de locação-venda. 

Mas como só bastante lentamente é Que se poderá caminhar para 
�ste ideal, e o problema é urgente, tanto pelo lado sanitário como pelo 
lado moral. haveria a encontrar desde já soluções provisórias para uma 
boa parte dos 60.000 mal alojados da cidade, de modo a debelar o - mal 
maior_, dentro de curto espaço de tempo. 

E tôda a população da cidade lucraria com Isso inclusivé os ricos. 
Porque, se a solidariedade perante o mal pode não ser sentida por muitos, 

� 
� 
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há uma outra .. solidariedade _ que é Inelutável: a que faz recair sôbre' 
todos, inclusivamente os ricos, a propagação aos terríveis males físicos e 
morais que nos antros da pobreza encontram um ôptimo campo para a sua 
nascença e desenvolvimento.-

Questões de higiene "rbana : a turuOfão ocasional da agua 
do Pôrto. - No .Jornal de Noticias- de I I  de Agôsto, na secção 
• Dia a Dia », foi feito um apêlo à Liga para esclarecer a razão 
por que a água de consumo, no Pôrto, vinha freqüentemente turva. 
Imediatamente a Direcção da Liga oficiou ao Ex.mo Sr. Enge
nheiro Perçira da Cruz, ilustre Director dos Serviços Municipali
zados de Aguas e Saneamento, que prontamente respondeu nos 
seguintes têrmos: 

... 1'.ela m�ita consideração que me merece a Liga Portuguesa de 
Profllllxla Soclal, e para que ela possa elucidar o público. que de resio 
pode obler directamente nestes Serviços ou pelo telefone tõdas as indica· 
ções que deseje sóbre abastecimento de águas à cidade, cumpre-me infor· 
mar que os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento esião execu
tando, com notória actividade, trabalhos de: 

a) - SubstituIÇão de antigas canalizações, parcialmente obstruídas. 
por outras de maior diâmetro; 

b) - Assentamento de novas canalizações em locais ainda não ser
vidos pela rede de distriburção de águas. 

Para
. 
a e:tecução �êsses trabAlhos é preciso proceder a freqüentes 

esvaziamentos de determmados troços de canalização, e seu ulterior enchi· 
mento para os pôr novamente em serviço. . 

Estas operações de .. esvaziar. e _pôr em carga_, apesar dos cuida
dos com que são feitas, provocam a deslocação dos _depósitos_ que, com 
o te

.
mpo, se foram formando nas paredes das canalizações; daí a turvação 

da agua que por elas passa em direcção aos pontos onde as exig�ntias do 
consumo a fazem convergir. 

Como se pode constatar, a turvação da água sÓ num ou noutro local 
se observa e é, geralmente, pouco ptrsistente. 

Os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, tomando conhe
cimento d�sses pontos de converg�nci8 da água turva, quer por intermédio 
dos seus agentes, quer pelas participações ou reclamações dos consumido
res, procuram suprimi-los pelos meios de que dispõem. 

Julgo conveniente declarar que tõda a água distribuida é previa
mente purificada, por tratamento químico, no túnel-reservatório de Jovim. 
Para 

_
verificação da eficácia dê.sse tratamento da água procede-se no Labo

ratóriO de Bactereologia, sob a direcção do Professor Dr. Carlos Ramalhão 
a análises bactereológicas muito freqüentes de colheitas dessa água, feita� 
quer nos reservatórios, quer em diversos pontos da rê.de de dis.tribuIção .... 

Os esclarecimentos assim mandados à Liga de Profilaxia, 
e por esta Imediatamente transmitidos ao .Jornal de Noticias
que logo os publicou, eram

. 
acompanhados de elucidativos mapa� 

com a CÓpia de duas analises baclereológicas, realizadas uma 
anteriormente e outra postenormente à publicação do apêlo feito 
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ao mesmo jornal, e demonstrando cabalmente que à turvação da 
água não corresponde aumento de bactérias, e que, portanto não 
há motivo de alarme para o público. 

Faltas de higiene: reclamações e interferências - Em Agósto 
de 1939 dirigiu-se à Liga o Ex.mo Sr. António Marques de Almeida, 
proprietário dum bairro silo na Rua da Alegria, n.O 598, e com
posto de 37 casas. Qu�ixou-se o referido senhor de que, embora 
não se poupe a sacrificios a bem da higiene, sucedia freqüente
mente alguns inquilinos, por malvadez, entupirem as canalizações, 
donde resultava um cheiro insuportável e prejudicial para a saúde. 
Tendo apresentado queixa à Junia de Saúde, os resultados tinham 
sido nulos e o signatario ainda iôra violentamente agredido por 
certos caseiros. 

Transmitida a queixa à Inspecção de Saúde do Pôrto, con
firmou esta que em Setembro de 1938 se havia recebido a recla
mação do Sr. António Marques de Almeida, verificando-se o seu 
fundamento, pelo que seis inquilinos haviam sido intimados a 
desentupir as pias, o que cumpriram. Mas voltando agora o Fis
cal a visitar o Bairro, observou que novamente se encontravam, 
de facto, três das pias entupidas, pelo que iam ser outra vez inti
mados os inquilinos a desobstrui-Ias. 

Outras duas reclamações recebidas no passado semestre refe
rem-se ambas à existência de aidos na area urbana. Segundo a 
primeira, havia no quintal do prédio n.O 670 da Rua de Camões 
um aido com dois porcos, que, além do mau cheiro, dava origem 
a criar-se uma grande quantidade de insectos, incomodando tôda 
a vizinhança; e quanto à segunda, dizia respeito a uma padaria 
existente à frente dum bairro ocupado por gente humilde, e si to 
na Praça da Alegria, 8 1 .  as trazeiras dessa padaria, e paralela
mente ao bairro, existe um pequeno quintal com um aido de 
porcos e a respectiva estrumeira, dando origem a um enxame de 
môscas e a um cheiro pestilento. 

Também estas duas queixas foram transmitidas à Inspecção 
de Saúde do Pôrto, que informou de que a existência do cortelho 
na Rua de Camões tinha sido efectivamente verificada em Agôsto 
de 1 939, intimando-se a remoção dos suínos e inutilização do cor
telho no prazo de 30 dias, prazo que foi depois prorrogado por 
60 dias afim de poderem crescer um pouco mais uns suinos muito 
pequenos ainda. Pouco tempo depois, porém, fôra cumprida a 
intimação. 

. 

Quanto à segunda queixa, fôra feita intimação idêntica ao 
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proprietário da padaria, com os resultados que constam da seguinte 
resposta da Secção de Salubridade da mesma Inspecção de Saúde: 

..Por queixa de João Simões foi visitado o bairro 0.° 81-82, da Praça 
da Alegria. observando-se no quintal, um cortelho. a cerca de 9 metros das 
casas de habitação, pelo que foi intimado Joaquim Luís Madureira "3 remo
ver os suínos e a inutilizar o corte lho, por se encontrar próximo de casa de 
habitação., em 31 de Agôsto último, após a visita feita ao local em 26. 

Nesta altura, apresentou·se com alvará de licença n.O 103, de Abril 
de 1929, mas em 'nome de José Moreira. indo averbá-lo em seu nome 
(Joaquim Luís Madureira) em 9 de Setembro seguinte. Nestas condições 
foi arquivado o respectivo mandado de intimação_ 

Por queixa de 16 de Outubro último. do mesmo Sr. Simões, foi visi
tado, novamente, o referido bairro, observando-se alguns montes de lixo 

.pelo que se intimou, em 7 de Novembro, Joaquim Luís Madureira 8 remo
ve-Ias, em 3 dias, o que cumpriu, como se verificou, no dia 12. 

Hoje novamente se foi ao local. que está regularmente limpo, apre
sentando porém dois galinheiros junto do prédio de habltaç.1o, pelo que 
vai ser intimado o Inquilino Joaquim Madureira a remove-los para lugar 
mais afastado, pois o pode fazef, eslabelecendo-Ihes as precisas condições 
higiénicas_ - O Delegado de Saúde - a) Manuel Monterroso .• 

Finalmente registaremos o abaixo assinado que à Liga foi 
dirigido por uma série de firmas industriais e comerciais estabele
cidas na Viela do Anjo, e cujos parágrafos essenciais são os 
seguintes: 

«Diàriamente das janelas dos prédios desta viela se lançam as mais 
repugnantes porcarias: - águas sujas. águas de bacalhau, restos de horta
liça, cabeças de sardinha, urinas, excrementos, bôrras de café, gatos mortos, 
montes de lixo, etc. Qualquer portal serve de urinol e retrete. Passam-se 
dias sem que esta asquerosa viela seja varrida e lavada. Até ficam, durante 
dias, montes de lixo a referver, exalando emanações pútridas que, juntas 
ao cheiro da urina e das águas sujas lançadas das janelas. causam uma 
atmosfera nauseabunda que penetra pelas portas e janelas das habitações, 
levando aos seus habitantes micróbios de morte. Um horror! 

A �ste foco de infecção, vem juntar-se a Imundície moral: i i Nume· 
rosas meretrizes da mais baixa condição provocam quem passa. solicitando 
menores a visitar os antros onde vivem!! A tôda a hora se ouvem insul
tos, palavrões obscenos, tumultos. etc., a ponto de as famílias honestas se 
verem obrigadas a pregar as janelas para que seus filhos não observem 
tais imoralidades. 

A limpeza e saneamento dêste foco impõe-se urgentemente. Retar
dar êste serviço facílimo é acelerar a morte de operários que trabalham nas 
suas oficinas, instaladas nos baixos dos prédios desta viela, é concorrer 
eficazmente para a desmoralização de tantos menores de ambos os sexos. 
Não pode, portanto, prolongar-se esta imundície material e moral que tanto 
aflige os pais, que devem vigiar, quais sentinelas, pela saúde e pela moral 
dos seus filhos .• 

Comunicando esta reclamação ao Ex.mo Sr. Prof. Dr. Men
des Correia, ilustre Presidente da Câmara Municipal do Pôrto, a 
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Direcção da Liga acompanhava a sua transcrição das seguintes 
considerações: 

• Conforme nossa praxe, foi directamente observado �ste caso, veri· 
ficando-se, dum modo geral. o fUl)damento da reclamação, pelo menos 
quanto à parle relativa à higiene. E certo que últimamente t�m sido feitas 
na referida viela la,vagens à agulheia. mas isto sem que deixem de existir 
ali freqüentemente montões de lixo. que multas vezes permanecem mesmo 
durante aquelas lavagens. 

Quanto à segunda parte da reclamação. a que se refere a cenas de 
imoralidade. não nos foi dado a nós verificá· las na ocasião da visita ao 
local, mas não duvidamos de que 80S moradores assiste igualmente razão 
neste ponto, dado o grande número de meretrizes que enxameiam no local,-

Em resposta, o Ex.mo Sr. Dr. Anibal Coelho de Oliveira, 
Dig.mo Director dos Serviços de Sanidade e Abastecimentos da 
C. M. P., informou que a Viela do Anjo é varrida tôdas as noites 
e varias vezes durante o dia, e lavada duas e três vezes por 
semana; que o seu pavimento, cujo mau estado dificultava a lim
peza, estava a ser devidamente consertado; e que nestas condições 
a Viela do Anjo se manteria suja e imunda exclUSIvamente por 
culpa dos seus moradores, estando êste aspecto do caso sob a 
alçada da Policia de Segurança Públtca, como sob a mesma 
alçada está a repressão dos delitos contra a moral. 

Higiene dos cafés. - No segundo semestre �e 1 939 foram 
dirigidas à Liga várias reclamações respeItantes a hIgIene dos 
cafés. A primeira recebida refere·se ao mau hábito de varrer os 
cafés a varias horas do dia, propondo o uso de receptaculos para 
as pontas de cigarro e papéis inúteis, bem como de escarradores 
em número suficiente; enquanto à segunda, subscrita pelo saüdoso 
clinico e conhecido vegetarianista Dr. Amilcar de Sousa, dizia que 
os cafés da cidade são • antros de fumo e de falta de ar., e 
sugeria o uso de aparelhos de ozone. Finalmente a terceira pro
vinha do Ex.mo Sr. Eduardo Moreira, ilustre Presidente da Aliança 
Evangélica Portuguesa, e era concebida nos seguintes têrmos: 

cHá muito que tenho desejado dirigir-me a V. 'I. p�dindo
.

o inte
rêsse da corajosa e utilisslma Liga Portuguesa de ProfilaxIa SocIal para 
o combate a uma costumeira recente mas já muito espalhada na cidade de 
Lisboa, possivelmente tambem no pôrto. 

Nos cafés, cervejarias e restaurantes da capital é comum ver circular 
por entre as mesas onde o público ingere bebidas, ou mesmo toma o seu 
almõço ou lanche. engraxadores que oferecem os seus serviços. E não 
menos vulgar é - como se compreende, de contrário já O uso caducaria 
- ver cavalheiros, com muito mais responsabilidades sociais para os pobres 
engraxadores, amesendados e de perna estendida, sibaritlcamente rece-
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bendo ao mesmo tempo os benefícios do refresco ou da refeição e os da 
limpeza do seu calçado 1 

Parece-me difícil conceber-se coisa menos elegante, pelo choque, de 
tão diferentes funções. pejo grosseiro desrespeito das outras pessoas, pela 
inestético Inoportunidade, pelO ã vontade noutJeall-riche. pela fatUidade 
das atitudes a que força; mas o que mais ferirá, porventura, é a falta de 
higiene que representa o levantar de poeiras pela escôva canceirosa sôbre 
o cabedal vizinho do solo, no momento em que se come e bebe. 

A nossa preocupação fundamental e.copiar: o nosso Santo-c-senha 
é «estrangeiro» e «lá fora... Pois bem. E possível que em Tanger ou 
Fez se use Igual �rproveltamento de tempo (nos lugares onde o tempo me
nos conta), mas nunca vi em Londres ou Paris um tal uso. Em Berlim, 
nem nos cafés nem em parte alguma. pois cada um tem de tratar disso. 
E creio bem que aos nossos visitantes ê.ste hábito chocará tanto como o de 
verem empregados de companhias servidoras do publico, motoristas parti
culares, etc., com a barba de três dias, multo pior que de sessenta! 

Pedindo desculpa por ter-me alongado nas minhas considerações e 
mais uma vez enaltecendo a vossa preciosa acção, que desejo sempre vito
riosa, assino-me de V. V., etc. - a} Eduardo Moreira ... 

Submetendo esta reclamação ao Ex.mo Sr. j3rigadeiro Sil
veira e Castro, ilustre Vice·Presidente do Conselho Nacional de 
Turismo, a Liga terminava o seu ofício dizendo: 

«As considerações do Ex.rllO Sr. Eduardo Moreira parecem-nos intei· 
ramente judiciosas e dignas de consideraçi'lo. Não sabemos se está no 
âmbito das atriburções do Conselho Nacional de Turismo intervir, mas 
certamente, se a sugestão é de atender, como se nos afigura, poder·se-á 
solicitar para o caso a Interfere:ncla de quem de direito.» 

Até à data de encerrarmos êste resumo, o assunto não tinha 
porém recebido soluçãO alguma. 

O combate às doenças: repressão do escarro. - Já de há 
muito que a Liga Portuguesa de Profilaxia Social, como é público 
e notôrio, combate por todos os meios o péssimo hábito de escarrar 
no chão, e não só pelo que particularmente interessa ao problema 
da disseminação da tuberculose, mas ainda por motivos estéticos 
e de dignidade nacional perante os numerosos estrangeiros que 
nos visitam. 

A campanha começou em fins de 1928, defendendo a Liga 
sucessivamente a prorbição de cuspir nos carros elétricos, noS 
Caminhos de Ferro e nas repartições públicas, e publicando arti
gos educativos em jornais de todo o pais. Na sua sede reüniu 
alguns tuberculogistas de nome, que por unanimidade resolveram 
apoiar o plano que a Liga lhes submeteu. Em 1933, novas dili
gências para intensificar a campanha, apelando para a Direcção 
Geral de Saúde, Assistência Nacional aos Tuberculosos, Assis-
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tência aos Tuberculosos do Norte de Portugal, Conselho Nacional 
de TUrismo, etc. Em 1 934, primeira vitória positiva: a proibição 
de escarrar na Estância do Gerez. Pela mesma época forneci
mento de máximas contra o escarro a varias cafés do

' 
POrto e 

emprêsas fabris, e elaboração dum projecto de Postura Municipal 
sObre o assunto, de que se encarregou o Ex.'"o Sr. Dr. Ludgero 
Parreira. . 

Finalmente. a partir dos fins de 1 935 começam a registar-se 
progressos obJechvos neste campo pela intervenção eficaz do Con
selho Nacional de Turismo e da Direcção Geral de Saúde: e con
seqüentemente vários Municipios foram aprovando Posturas pro"'
bmd? o asqueroso costume. Em Agosto de 1 937 assim procedeu 
a _ C •. mara MUnlclpal

_ 
do POrto, mas esta útil medida, por diver

genclas com as Inst.nclas superiores, só foi definitivamente pro
mulgada em Abril de 1 939. 

Felicitando, como lhe cumpria, a Câmara Municipal do 
porto pela entrada em vigor de tão salutar medida, em Julho de 
1 939, a Direcção da Liga de Profilaxia declarava-se convencida 
de que a sua adopção teria o maior alcance no sentido de modi
ficar muito em breve os hábitos de asseio do nosso povo, não 
maIS consenhnd,? que os estrangeIros levem para os seus paises 
ma recordação do nosso grande atraso em matéria de higiene_ 

Combate às doenças: luta anti-venérea. - É  bem conhecida 
a larga propaganda anti-venérea que a Liga tem feito desde 1 928, 
c o n s eg u i n d o. a adopção de interessantes medidas pelos Altos 
Comandos MIlitares, Marinha de Guerra e Policia. 

. No princípio de Julho o Ex.mo Sr. Coronel João Namorado 
de Agu

,
iar,

. 
ilustre Comandante da Policia do POrto, dignou-se 

envIar a Liga a� - Instruções sObre a Luta Anti-venérea .,  publi
cadas em anexo à Ordem de Serviço n.O 1 48 da mesma Corpora
ção_ Entre as diferentes medidas determidadas figura m :  a afixa
ção de impressos nos Postos Anti-venéreos, sObre a maneira de 
executar as desinfecções; o averbamento das infecções nos regis
tos das praças e a obrigatoriedade da declaração da infecção pelos 
contagiados; e a proibição de licença para casar no ano cronoló
gico a partir da descoberta da infecção. 

Dirigindo ao Ex.mo Sr. Coronel Namorado de Aguiar as 
suas vivas felicitações, a Direcção da Liga tornava as mesmas 
extensIvas aos Ex.mo• Médicos da Corporação, e em especial ao 
�x.mo Sr. Dr, Amândio Guimarães, que nela iniciou os serviços 
anti-venéreos. 
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Combate às doenças: uma exposiçilo sõbre o estaciona
mento de doentes e visita'!:tes junto do Hospital de Santo Antô
nio. - Ao Ex.mo Sr. Dr. Angelo das Neves, ilustre Director do 
Hospital Geral de Santo António, foi dirigida uma exposição 
àcêrca de certos faclos sObre os quais várias pessoas se têm diri
gido à Liga de Profilaxia. Eis os parágrafos principais do refe
rido ofício : 

.. Nos dias de visita gratuita sao muito numerosas, como V. Ex.
sabe, as pessoas pobres que procuram ver os seus doentes, e que por isso, 
ainda bastante tempo antes da hora da entrada - ou mesmo já depois 
desta, visto não poderem ser tOdas admitidas duma vez - se aglomeram 
fora do edifício. e portanto sem abrigo algum, o qu� é particularmente 
penoso em ocasiões de chuva ou de frio intenso, e contribuirá talvez para 
fornecer ao Hospital novos doentes. 

facto análogo se dá com os doentes que vAo .à Consulta Externa, e 
que também se acumulam fora do edlficio, para ganhar a vez, desde muito 
antes das oito horas da manha, oferecendo II sua promiscuIdade um espectá
culo pungentíssimo e ainda com a agravante de serem doentes e, àquela 
hora, de inverno, terem de supOrtar as inclemenclas do tempo. o que lhes 
é manifestamente prejudlci(l.l. " 

Higiene das prisões: reclamaçiio do núcleo do Patronato 
das Prisões de Anadia. - O interêsse da Liga pelo melhoramento 
das condições higiénicas dos tribunais e prisões já vem desde 1928, 
e tem-se traduzido em representações repetidas aos Poderes Públicos, 
em visitas às instalações dos tribunais e prisões da cidade do POrto, 
fazendo-se a Direcção da Liga acompanhar de pessoas eminentes e 
de representantes da Imprensa, etc. Alguma coisa se tem a pouco 
e pouco conseguido, sendo para lamentar que se não tenham 
ainda construido edifícios especiais para os diferentes serviços 
dependentes do Ministério da Justiça, embora por vezes se tenha 
falado, por exemplo, na construção dos Palácios de Justiça de 
Lisboa e POrto. 

Certamente pelo conhecimento da persistente acção da Liga 
neste campo, foi-lhe dirigida em Julho de 1 939 pelo Núcleo do 
Patronato das Prisões, da Anadia, a exposição seguinte : 

« A  Cadeia desta vila, edificto de belas linhas arquitectónicas. Impõe
-se pelo seu estado exterior que dá um tom de asseio e higiene raramente 
ullrapassado em edifícios congéneres de outras vilas e cidades da mesma 
Import!ncia. 

Todavia a este aspecto, agradável a quem o olhe de fora. nAo corres
pondem os seus interiores, não tanto pelo asseio, que se procura ser sem
pre o melhor. mas mais pelas condições da sua construç!o, que nlo permi
lem levar a efeito o óptimo das condições higiénicas. 

Nesta altura o número de presos é grande, e, em conseqüência dêste 
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número elevado. mais dificeis e mais precárias são as condições em que eles 
tem de viver. aglomerados nas celas e dificultando a prática de medidas 
higiénicas, capazes de os pOr ao abrigo de possíveis doenças de carácter 
infeccioso ou contagioso, o que constitui um perigo dos mais graves. 

Tendo sido sempre difícil o extermínio dos parasitas duma forma 
absoluta, dificuldade sempre crescente com ii aflu!:ncia de presos que 
entram de novo - alguns em condições bastante precárias de asseio 
receamos por isso mesmo que a cadeia possa constituir um foco de doenças, 
em especial o tifo exantemático. o que muito seria para lamentar. 

De harmonia co:n o exposto, e tendo nós conhecimento dos altos 
merecimentos dessa organização e dlls ohrllS de profilaxia e saneamento 
que com tao belos beneficias tem levado a cabo, benefícios de grande 
alcance social, vimos apelar para V. V. esperando que nos possam fornecer 
instruções práticas que nos permitam fazer o saneamento da cadeia. como 
também as medidas que devamos adotar no campo da profilaxia . ..  

Parecendo ã Liga que o assunto, além do interêsse local ,  
possuia inIerêsse geral, pois que os mesmos m ales se deviam regis
tar nas cadeias de todo o Pais, dirigiu consultas sóbre o assunio a 
algumas pessoas que, pelos seus cargos ou especial competência, 
estavam indicadas para tal fim. Em resposta a Direcção Geral de 
Saúde Pública prometeu providências; o Ex.mo Sr. Dr. Almeida 
Garrett, Director da Faculdade de Medicina do Pórto, preconizou 
a desinfecção sim ultânea a todos os presos, incluindo a das rou
pas de vestuário e cam a ;  o Sr. Prof. Dr. Betencourl Ferreira, da 
Universidade do Pórto, considera altamente perigoso o estado de 
tais prisões provinciais, não só pelo contágio fisico, psiquico e 
moral entre os detidos, como por constituirem possiveis focos de 
infecção. Quanto a medidas de carácter prático, transcrevemos na 
integra as palavras dêste ilustre e devotado cooperador da Liga de 
Profilaxia : 

.. Deveria essa prisão possuir uma sala de deünçl10 provisória, e 
uma cela reservada para nela se executar a operaçlo do despiolhamento. 
como manda a profilaxia especial contra o tifo exantemático, Isto além 
duma casa de banho, ao menos, e duma enfermaria para observação e 
isolamento de doenles, antes de transitarem para lugares mais aproprIados 
ao tratamento. Para semelhante e perigoso estado, segundo se infere da 
carta cuja cópia V. V. me fornecem, ouso lembrar as determinações seguin· 
teso em súmula : corte de cabelo; mudança de roupa, logo de entrada ; 
uso de uniforme limpo da cadeia ; emprêgo de pomadas e loções insecti· 
cidas; banhos e duches. Tudo isto, e mais alguma coisa. pressupõe a des· 
tinação de locais anexos onde se pratiquem estas disposições de indispen· 
sável higiene que, com o tratar·se de indlviduos eivados de vicíos, doenças 
e translornos físicos e morais. se tornam imprescindíveis. 

Eis o que, para não demorar a minha resposta, se me oferece acen· 
tuar, em relação ao pedido instante dirigido li V. V. e à Liga de Profilaxia 
Social. cujo alto valor como Instituto de Protecção e Conselho iica assim 
pràtlcamente reconhecido. " 

• 
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Finalmente do Ex.mo Sr. Dr. Constantino Carneiro de Almeida 
e Freitas, antigo Sub-Delegado de Saúde em Manteigas, onde em 
tal qualidade exerceu uma acção notável, recebeu a Liga uma res
posta considerando igualmente O caso geral e o caso especial da 
Cadeia da Anadia, resposta que, pelo seu alto interêsse, se repro
duz na sua totalidade : 

«A avaliar pela carta transcrita por V. V., a cadeia da Anadia está 
longe de satisfazer às condições exigidas actualmente para um estabeleci· 
mento prisional, cujas importantes funções vêm consignadas. com certo 
desenvolvimento. no Decreto-Iei n.O 26.643, de 28·v· 936. e são principal· 
mente de odeter preventivo e educativo. 

Uma prisão é. ao mesmo tempo, uma espécie de hospital de isola· 
menta, de escola e de oficina. pelo que na sua construção se deve atender. 
até certo ponto, aos princípios e regras que devem presidir a cada um dos 
respectivos serviços. tendo cm vista obter, na medida do possível. a pro· 
tecção do indi\'iduo c da sociedade, reabilitação moral e social do recluso 
e a reparação, pelo menos, do crime ou delito por �ste praticado. 

A pormenorização das condições a que, sob este ponto de vista. 
deve satisfazer um estabelecimento prisl<*lal. Icvar-nos-ia muito longe, pelo 
que me limitarei a estas rejer�ncias. que não deixarão de ser devidamente 
consideradas quando se proceder à construção de novos edifícios prisio
nais. ou à conveniente adaptação dos actuais aos fins citados no referido 
Decreto-Iel. 

Para li boa solução dêstes problcmas é necessârio que a sociedade 
assuma a sério, e dentro dum critério nacional, as responsabilidades e os 
direitos que lhe competem, no seu próprio inter�sse e no dos individuos 
que a constituem. em perfeita concordância. afinal. 

• 

A cadeia da Anadia, uma vez realizada li organização prevista no 
citado Decreto-lei. destinar-se-â ao cumprimento de penas inferiores a 
tres meses, em regime de isol.:tmento continuo, O que, devidamente reali
zado, devera tornar bastante dificil o contágio de doenças fisicas e morais. 

Para obviar aos inconvenientes da aglomeração demorada. o melhor 
serâ recorrer à ampliaçAo do edlficio actual. ou à utilização de outros 
acessórios enquanto ehl se não de. e n.llo esquecer que muitas vezes a 
prisão pode ser vantajosamente substituida por outras penalidades (mul4 
tas, etc. ). 

:--.'ilo se podendo ou querendo recorrer a �stes meios. resta· nos 
atenuar êsses inconvenientes com a adopçllo de medidas profilácticas gerais. 
que a autoridade sanitâria local poderá indicaLcom mais conhecimento dos 
factos e circunstâncias a corrigir, sem esquecer, visto que isso nos é espe· 
clalmente apontado, o despiolhamento dos reclusos, à entrada da prisão e 
durante a sua permanência nesta, mediante o corte dos cabelos. seguido 
de loções parasitlcidas. banho geral com sabão e desinfestação de roupas 
e locais. 

Para as loções. poderia adoptar-se a mistura de creolina e petróleo 
em partes iguais com tr�s partes de âgua. antes do banho. e depois dêste 
o vinagre canforado. Para a deslnfestação dos locais, roupas, etc., poderia 
utilizar-se aquela mistura desdobrada em Igual volume de âgua e para 8 
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destrurção das lêndeas nas roupas, a desinfecção na estufa ou, não havendo
esta, outro processo em que se empregue o calor úmido (barretelra, passa
gem a ferro demouda, etc. ). 

Eis o que de mais imporunte e prático se me oferece dizer . •  

Protecção à famílio : o casamento das telefonistas. - Con
tinua a Liga Portuguesa de Profilaxia Social a receber numeroSOs. 
pareceres das pessoas mais autorizadas, categàricamente contrárias 
à disposiçãO prepotente que priva do� seus aliás modestos lugares 
as telefonistas da Anglo-Portugu.ese Telephone Company, Limited,. 
caso algum rapaz honesto, que não seja um nababo, as procure 
para o nefando objectivo de contrairem matrimónio à face da 
Igreja e da lei civil. 

Além das personalidades mencionadas no Resumo do semes
tre anterior, enviaram também os seus pareceres, todos condena
tóriqs da medida em questão, os Venerandos Arcebispos de Braga,. 
de Evora e de Ossirinco, o Rev. Senhor Bispo-Conde de Coimbra 
e os Rev.m .. Bispos do Pôrto, de Beja, de Leiria, de Portalegre, 
de Viseu, de Vatarba, de P'itane e de Faro ; os Sacerdotes Protes
tantes Dr. José António Fernandes, Dr. Manuel José Cerqueira e 
Rev.o, Agostinho Ferreira Arbiol, Eduardo Moreira, José Augusto 
dos Santos e Silva e Joaquim Pinto da Conceição, bem como o 
Ex.mo Sr. Abel Mário Lehmann, Presidente da Federação Portu
guesa das Escolas Dominicais ; as Câmaras Municipais de Alijó, 
de Vila Viçosa, de Gondomar e da Póvoa de Lan hoso ; os Sindi
catos dos Trabalhadores dos Armazéns de Vinhos, dos Ferro-Viá
rios do Norte de Portugal, dos Operários Fabricantes de Guarda
-Sóis, dos Telefonistas do Distrito do Pórto e dos Telefonistas do 
Distrito de Lisboa ; o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas 
e o Rádio Club Português; a Ex m. Senhora D. Maria de Castro 
Henriques Osswald e os Ex.mo, Senhores Dr. Remo Noronha, 
Dr. Afonso Perdigão, Dr. António Fragoso, Dr. Fernando da Silva 
Correia, Dr. Benjamim Jorge Calado, da Direcção Geral de Saúde, 
Dr. João Correia Guimarães, Dr. Ferreira de Mira, Director do -Ins
tituto de Investigações Cientificas Bento da Rocha Cabral., António 
Augusto Baptista, José Afonso, Capitão Joaquim da Silva, Joaquim 
Aires de Gouveia Allen, Sottomayor Negrão, Ernst OssIVald, Fer
nando Alves Mendes, António Gomes Néné Júnior, Anlónio Car
dielos, Eng.'o Luis P. Carneiro Leão, Joaquim Silvério Vieira e 
firma Ra ngel & Sá. 

Tal como em tantas campanhas anteriores, também a Imprensa 
se encontrou largamente ao lado da Liga de Profilaxia, quer me
diante a publicação dos nossos comunicados, quer mediante artigos 
originais das respectivas redacções. Entre os jornais que publica-

j 

• 

LIGA PORTUGUESA DE PROFILAXIA SOCIAL 1 9  

ram artigos próprios sôbre o assunto, no segundo semestre de 1 939, 
figuram O _ I o de Maio«, de !-isboa, o .Distrito de Portale

_
gre», 

.A Soberania do Povo« (de Agueda), -O ComérCIO do Porto., 

.0 Primeiro de Janeiro«, o ·Jornal de Noticias«, .0 Povo de 
Ovar«, etc. Um dos artigos do .Jornal de Noticias. era firmado 
pelo ilustre clinico e publicista Dr. Augusto Pires de Lima, deputado 
à Assembléia Nacional. 

A todos êstes jornais está a Liga de Profilaxia muito grata 
pelo seu valioso concurso, bem como àquêles que simplesmente 
publicaram os nossoS comunicados, e cujos titulos temos a peito 
deixar aqui arquivados : . 

-Jornal de Abrantes« ;  .Jornal de Albergar .. « ; -Jornal de 
Felgueiras« ; .Jornal de ilhavo« ; .Jornal de Noticias«, do . P_

ôrto ; 
. 0  Barreiro . ;  . 0  Cezimbrense . ;  - O  ComercIO de Lelxoes . ;  
- Correio de Azemeis. ;  .Correio de Coimbra . ; -Diário do Alen
tejo«, de Beja ; .Diário de Noticias., de Lisboa ; .0 Eco de 
Estremoz • . • Fôlha de Domingo», de Faro ; .Gazeta de COImbra » ;  
.0 Desfôrço«, de Fafe ; . 0  Despertar., d e  Coimbra ; - Noticias 
de Évora . ; . Noticias de Viana. ; .Opinião., de Oliveira de Aze
meis ; .0 Povo de Louzã« ;  -A Ordem., do Pórto ; -Progresso da 
Murtosa . ;  «O Povo de Aveiro. ; .Sado», de Setubal e ·A TradI-
ção., da Vila da Feira. . . . . 

Finalmente registaremos que o assunto fOI tambem Inclde�
temente tratado na própria Assembléia Nacional, na sua sessao 
de 15 de Dezembro, em que o ilustre deputado Ex.mo Sr.. Dr. FOl
mosinho Sanches, depois de ter feito a critica aos servIços tele
fónicos da Companhia, tratou da situação das empregadas, ahr
mando que é absolutamente desrespeitado o ar!.o 1 2.° da ConstituIção, 
sendo as em pregadas lançadas para . uniões ilegais .

e até para o 
abórto. Segundo os relatos dos jornaIs, Sua Ex.' OUVIU nesta altura 
apoiados unânimes, o mesmO sucedendo quando chamou para o 
facto a atenção do Govêrno, da Obra das mães pela Educação 
Nacional e da Obra Nacional _Defesa da Família·. 

Em 2 1  de Setembro publicou o ·Jornal da Tarde-,  de Lisboa, 
uma entrevista bastante completa sôbre o assunto, realizada com 
O Sr. Dr. António Emílio de Magalhães, da Direcção da Liga de 
Profilaxia ; e em Junho a Direcção da 

.
Liga endereçou . ao 

Ex.mo Sr. Padre Moreira das Neves, a proposllo dum seu arllgo 
publicado no jornal _Novidades�, um oficio em que, reconh

.
ecendo 

sem duvida que o lugar própno das mulheres casadas e o lar, 
acentua, todavia, que o em prêgo da mulher, em certas classes, faCI
lita o casamento. Portanto, ou se começa por melhorar as condI
ções económicas, de modo a facilitar a todos os homens que pre-
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tendem casar o dispensarem o auxilio do trabalho de suas espõsas, 
ou até, que chegue essa era feliz, não se deve proibir o casamento 
a n inguém. 

O Cinema e a formação moral. - É bem conhecida a larga 
e porfiada acção da Liga de Profilaxia no sentido de evitar que 
os espectáculos cinematográficos prejudiquem a saúde e a moral 
da gente nova, e de promover que, pelo contrário, sejam orientados 
para a boa formação do carácter. E assim, quando se exibiu n o  
Põrto pela primeira vez a fita sóbre a vida de Pasteur, a Liga 
tomou a iniciativa de promover que os mais importantes estabeleci
mentos de ensino enviassem os seus alunos a receber a tão elevada 
lição que ela representa, do que resultou manter·se a mesma fita 
longamente em exibição. 

Em Setembro de 1 939 fêz-se no Cinema da Trindade a 
reposição da referida pelicula, e a respectiva Emprêsa, recordan
do-se da atitude anterior da Liga, teve a extrema bondade de 
colocar á disposição desta um avultado número de bilhetes para 
crianças dos asilos, cuja distribuição prontamente se fêz a despeito 
de a secretaria da Liga estar então encerrada. 

A · Direcção da Liga de Profilaxia ficou muitíssimo grata à 
Emprêsa do Cinema Trindade pela sua atenção, que proporcionou 
a um grande número de crianças pobres uma sessão de cinema 
do mais alto valor educativo. 

Um triste caso de emigração. - No final do relato publi
cado no Resumo do semestre anterior sob o titulo acima, diziamos 
que todos os emigrantes tinham acabado por embarcar. Infeliz
mente tal não se deu, e um dêles, o Sr. Guilherme Gonçalves, 
de Serzedelo, solicitou a protecção da Liga, em vista de o repre
sentante da Companhia lIacaré lhe ter devolvido tôda a documen
tação e mandado levantar I :700800 que linha depositado para o 
embarque, à espera de melhor oportunidade. Ora o Sr. Gonçat
ves, que era um modesto lavrador, tudo tinha vendido para os docu
mentos e passagem, encontrando·se êle e sua familia - mulher e 
cinco filhos - na maior pobreza. 

A Direcção da Liga interessou-se repetidamente por êste infe
liz emigrante, pedindo para o mesmo a protecção do Ex.mo Senhor 
Rodolfo Pinto do Couto, ilustre escultor, Professor e Conservador 
do Museu Municipal, que prometeu fazer tudo quanto lhe fósse 
possivel em favor não só do recomendado da Liga como de todos 
quantos estivessem nas mesmas circunstâncias. 
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Doentes internados e pedidos de internamento. - Referi
mos n o  nosso Resumo antenor que a Liga havia solicitado do 
Ex.mo Sr.  Alberto Mira Mendes, dig.mo Director Geral de Assis
tência, o internamento em qualquer sanatório maritimo de duas 
crianças, filhas de pessoas pobres, aconselhadas pelos médicos a 
tratamento especial; e dissemos também que o Ex mo Sr. Director 
Geral de Assistência se estava ocupando do internamento duma 
delas no Sanatório de Santa Ana, na Parede. Esta criança foi 
realmente admitida no referido Sanatório em Setembro de 1 939. 

Da Comissão Paroquial de A s si s t ê n cia aos Pobres de 
S. Mamede de Infesta recebeu igualmente a Liga o pedido de 
internamento, no Sanatório Marítimo de Valadares, de um rapaz 
portador de tuberculose óssea, doente de cama há mais de 2 anos, 
e que f6ra o único amparo de seus pais, também muito doentes, e 
de três irmãos pequenos. Transmitiu a L iga esta solicitação ao 
Ex.mo Sr. Dr. Ferreira Alves, ilustre Director daquele Sanatório, 
que, num requinte de gentileza, se dignou procurar a Direcção da 
Liga e se prontificou a ir visitar gratuitamente o doente referido, 
começando desde já a tratá·lo, isto sem embargo duma possivel 
futura hospitalização, a qual de momento se não podia conceder 
pelas grandes dificuldades com que luta aquela instituição. 

Por último regista-se com júbilo e reconhecimento que, 
tendo a Ex.m• Senhora D. Zulmira Fi n s  pedido à Liga para se 
interessar pelo internamento duma criança de 6 anos a quem 
tinha morrido o pai havia pouco tempo com uma tuberculose 
galopante, e cuja mãe se encontrava em tratamento no Dispen
sário Conde de Lumbrales, a Direcção da Liga conseguiu da bene
mérita Assistência aos Tuberculosos do Norte de Portugal que a 

mesma pequenita f6sse internada no seu Preventório de Rio Tinto. 
Esta admissão foi decidida com bastante rapidez, o que ainda 
mais encarece o bom serviço social e caritativo que ela representa. 

Um caso de triste miséria. - O ilustre jornalista Paulo Freire, 
chamou a atenção da Liga para um caso de miséria registado em 
Coimbrões, Gaia, e um dos Directores da Liga visitou o local 
apontado, tendo verificado serem verdadeiras tõdas as informações 
dadas. I 

Num imundo barracão encontrou efectivamente vivendo por 
esmola, com três crianças pequenas e no meio da maior miséria,. 
uma mulher, cujo lado moral muito deixa a desejar, e também 
uma pobre velhinha sua mãe, que, apesar de ter já 66 anos de 
idade, era a únioa a ganhar para todos, estando empregada por 
caridade numa Fabrica de Telha, onde lhe davam I �SOO escu-
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dos semanais. Uma das crianças estava gravemente doente, talvez 
rem tuberculose óssea, e tinha tido variola havia pouco tempo, 
encontrando-se no final no periodo de descamação. Um caso da 
maior desgraça em tóda a extensão da palavra. 

Em seguida o mesmo Director da Liga avistou-se com o 
Sr. Eugénio Bento Pereira, a pessoa a quem se tinha dirigido 
sóbre o caso ao -Jornal de Noticias., depois do que esteve na 
Administração de Concelho de Gaia, onde o Ex.mo Sr. Dr. Alberto 
Plácido o recebeu muito atenciosamente, prometendo prontas pro
vidências_ 

ApOio prestado a varias institlli'çoes benemerentes. - Em 
Julho de 1939, tendo o Ex."" Sr. Costa Brochado, il ustre jorna
lista e director do semanário . A Verdade .,  de Lisboa, publicado 
um artigo altamente elogioso para duas institui'ções que um grupo 
de distintissimas senhoras criou em Colares, primeiro a - Casa de 
Repouso para Raparigas.,  em 1 936, e em 1 937 a . Casa de 
Repouso para Artistas e Intelectuais" a Direcção da Liga de Pro

filaxia dirigiu ao mesmo jornalista, bem como à Ex.mo Senhora 
D. Maria Beatriz de Morais Sarmento, ilustre Presidente da refe
rida Comissão, um oficio significando o seu maior aplauso, espe
cialmente com respeito à segunda destas institui'ções, oficio em 
que ocorria o seguinte parágrafo : 

-Por todos éstes motivos nos parecem inteiramente: razoáveis, e 
dignas de serem escutadas por quem de direito, as considerações de V. Ex.-, 
de o Estado deveria auxiliar, pelo menos, a instalação destas Casas de 
Repouso, permitindo a aquislçao de edifícios maJs vastos e apropriados, 
bem como a montagem iniciai dos seus serviços quando assim possibilitado 
o seu desenvolvimento. Em vários países existem já seguros sociais na 
invalidez e na velhice; entre nós a orientação e antes a de ligar a previ
dência ao corporativismo e de deixar a asslst�ncia, em grande parte, à 
caridade particular. Sem termos de entrar aqui na apreciação das van ta· 
gens e desvantagens dos dois sistemas, parece-nos que, em todo o caso, o 
auxílio do Estado, sob a forma de subsídio, é imprescindível, e por isso a 
oplnilo de V. Ex.' não pode deixar de ter a nossa plena concordância." 

Um pouco mais tarde, e na mesma ordem de idéias, a 
Direcçã'o da Liga de Profilaxia oficiou ao Ex.mo Sr. Capitão 
Arrochela Lôbo, ilustre Comissário do Desemprêgo, pedindo bene
fício análogo para as institui'ções • Casa de Repouso dos Inválidos 
do Comércio " de Lisboa e • Lar do Comércio " do Pórto, cujas 
i nstalações linha visitado, assistindo mesmo à inauguração da 
última. Já no acto dessa inauguração o Dr. António Emílio de 
Magalhães, Director da Liga, ao tomar a palavra, tivera ocasião 
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de reconhecer que, embora a acçio particular tivesse nestas insti
tuições uma concretização notável, o auxílio dos Poderes Públicos 
se tornava imprescindivel para poderem desenvolver ao máximo o 
seu ámbito de acção, e prometera que a Liga de Profilaxia não 
deixaria de envidar esforços no sentido de lhes ser concedida essa 
protecção financeira, eminentemente justa. E na exposição que 
dirigiu ao Ex.mo Comissário do Desemprêgo, a Liga, entre outras 
coisas, djzia : 

« Sucede porém que nenhuma destas InstituIções pode admitir todos 
os inválidos que solicitam a sua protecção, porquanto, embora o mimero 
de associados seja relativamente avultado. as cotizações do pequenas e 
o seu total insuliclente para poderem debelar Inteiramente o mal que se 
destinam a aliviar. Por outro lado trata-se de obras que certamente bem 
merecem que o Estado as acarinhe, tanto mais que a nova orientação da 
assist�ncla julgamos ser a de subsidiar a iniciativa particular. Mas acresce 
que o recolhimento dos incapacitados e dos velhos, como já tem sido 
reconhecido em muitos países. interessa também ao problema do desem· 
pr�go. pois que o lugar que �Ies deixam passa a estar livre para braços 
mais aptos, mas desocupados em virtude do inlabor . •  

Tanto os - Inválidos do Comércio , como o « Lar do Comér
cio , enviaram à Liga de Profilaxia oficios de agradecimento em 
têrmos altamente penhorantes. fnfelizmente o Ex.mo Sr_ Capitão 
Arrochela Lóbo respondeu informando não haver possibilidade de 
conceder os auxilios pedidos, em virtude de pelo Comissariado do 
Desemprêgo apenas serem dados subsidios individuais. 

Finalmente registaremos que a Liga, ·tomando em conside
ração um apêlo que lhe foi dirigido, na secção .Várias Notas, do 
. Jornal de Noticias- de 8 de Dezembro, pelo ilustre jornalista Paulo 
Freire, enviou ofícios a várias altas personalidades em pról duma 
institui'ção extremamente simpática, o • Protectorado Infanti l -, onde 
três senhoras, já hoje bastante idosas (respectivamente de 72, 82 
e 86 anos), desde 1 9 1 7  recolhem durante O dia numerosas crian
ças da Freguesia . do Bonfim, às quais dão educação e ainda uma 
refeição diária. Ultimamente porém a mais nova destas senhoras, 
a Ex.m• Senhora D. Eufrezina Sequeira Rangel, não tem podido 
continuar com o seu trabalho de lições particulares, com cujo pro
duto sustentava esta obra, e assim o número de crianças teve de 
ser reduzido a 15 e esta bela institui'ção está na eminéncia de 
fechar as suas portas. 

A Direcção da Liga de Profilaxia, depois de ter pessoal
mente visitado o « Protectorado Infanti l "  oficiou ao Rev.mo Bispo 
do Põrto, ao Ex.mo Governador Ciyil, ao Ex.mo Sr. Dr. António 
de Sousa Gomes, Secretário-Delegado da Organização Nacional 
• Defesa da Familia , e á Ex.m• Sr.' Condessa de Lumbrales, Supe-
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rintendente no Pôrto da • Obra das Mães pela Educação Nacio
nal ., pedindo-lhes o seu alto patrocinio para tão encantadora 
instituIção. Até à data de encerrarmos êste Resumo tinha res
pondido a última daquelas instituIções, a preciando em têrmos 
elevados a obra do « Protectorado Infantil -, maS sentindo que 
nem O seu estatuto nem os seus recursos lhe permitam valer à 
dolorosa situaçãó daquele Patronato. 

Concurso dado ao Liceu Feminino no auxílio aos pobres, 
pelo Nalol. - Desde o Natal de 1 937 que, a pedido dos Serviços 
Médico-Escolares da Secção do Liceu Feminino de Carolina Michae
lis, e m uito especialmente da ilustre Médica-Escolar Ex.m• Senhora 
Dr.' D. Leonor da Silva Borlido, a Liga de Profilaxia se tem 
gostosamente associado à distribuIção de agasalhos, de géneros 
alimentícios e ainda de alguns donativos em dinheiro, confeccio
nados os primeiros e angariados os restantes por alunas do mesmo 
Liceu, com O melhor auxilio da Ex.'" Reitora e Professoras. No 
Natal de 1 937 foram contempladas 1 1 3 famílias das mais pobres 
do Pôrto, compreendendo um total de 338 crianças, ao passo que 
os donativos em dinheiro loram entregues a umas 40 pessoas, 
entre elas bastantes tuberculosos e cancerosos, e algumas também 
com bastantes IIlhos, o que tudo consta da lista arquivada na Liga 
e de que foi enviada cópia ao Liceu Feminino. Em 1 938 foram 
também distribuidas rpupas, géneros alimenticios e esmolas em 
dinheiro, sendo neste ano apenas contempladas por intermédio 
da Liga 27 familias, em vista de a distribuIção principal ter sido 
feita directamente pelas alunas do Liceu. Finalmente no Natal 
de 1 939 foram as alunas da própria sede do mesmo Liceu que, 
por intermédio da Ex.m• Médica-Escolar Ex.m• Senhora D. Geno
veva Canavarro, solicitaram o concurso da Liga para uma distri
buIção idêntica de roupas e géneros atimenticios, a qual abrangeu 
150 famílias com 380 crianças. Desta distribuIção foi enviada igual
mente uma lista circunstanciada à ilustre Reitora, Ex.m• Senhora 
Dr.' D. Maria Eulàlia Balacó, com as felicitações da Liga de 
Profilaxia pelo generoso empreendimento do Corpo Docente e 
Discente do Liceu de D. Carolina Michaelis. 

I I I  - Relações externas, felicitações, novos contribuintes, etc. 

Entrevistas, cumprimentos e representaçtJes da L iga em cele
braçtJes alheias. - Em 13 de Julho, o Sr. Dr. António Emílio de 
Magalhães, Director da Liga, teve uma nova entrevista com (lo 

• 
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Dig.mo Cómul da República Argentina . no Párto, Ex.':o Sr. Tristan 
Sánchez Loria, que prometeu consegulf do seu Governo o envIO 
de publicações para a Liga de Profilaxia, sugeriu a vinda de eon

- Ierentes argentinos e se prestou da melhor vontade a soltc,tar 
igualmer.te o empréstimo de fitas cientificas, par� serem passadas 
em sessões de propaganda cultural cmematograllca promuvldas 
pela Liga de Profilaxia. 

Em 22 do mesmo mês a Direcção da Liga foi pessoalmente 
agradecer ao . Jornal de Noticias -, • Primeiro de Janeiro - e - O 
Comércio do pórto . a oublicação na i ntegra, e em lugar de evi
{\ência, da mensagem que as personalidades mais eminentes do 
Párto dirigiram ii Fundação Rockefeller pedindo um subsidio para 
a Liga de Profilaxia, menSagem que deixamos reproduzida no 
Resumo do semestre anterior. 

Em 26 do mesmo mês foi igualmente a Direcção da Liga 
-cumprimentar o seu i1ustle colaborador Dr. Fernando Domingos 
da Hora Aroso, por ter completado quatro anos como Presidente 
da Câmara Municipal de Matozinhos, lugar que tem desempenhado 
com notavel brilho e dedicação. 

Em 20 de Agásto o Dr. António Emílio de Magalhães repre
sentou a Liga na inauguração da nova sede do « Lar do Comé:cio .,  
benemerente instituIção do Párto, tendo usado da palavra em termos 
que já acimã de'ixamos registados. . . '  

No mês de Setembro, o mesmo Dlfector da LIga realtzou 
uma digressão pelo país, tendo entrevistado os Rev.mo> Bispos da 
Guarda e de Lamego, a quem expôs pormenorizadamente a ques
tãQ da proIbição de casamento às telefonistas da Allglo-Portuguese 
Telephone Company, Limited, e vIsitado Igualmente o Sanatono 
Sousa Martins, na primeira daquelas cidades. 

Em I I  de Dezembro o Dr. António Emilio de Magalhães, 
representando a Liga, foi convidado para presidir à sessão 

.�
olene 

realizada na benemerente instituIção • Assistência Domlclllana a 
Doentes Pobres . comemorativa do seu décimo aniversario. 

A 20 de Dezembro realizou-se por intermédio da Liga de 
Profilaxia a visita dos Ex.'"o, Srs. Dr. Alfredo de Magalhães e 
Dr. Narciso de Azevedo à prestante instituIção dos « Albergues 
Nocturnos do Pôrto » . 

Finalmente registaremos que a Liga de Profilaxia se fêz 
representa r em várias conferências para que fOi conVidada, tais 
como a do Ex.mo Sr. Pro!. Dr. Mariano Saldanha, da Faculpade 
de Letras de Lisboa, noS « Estudos Portugueses ", sábre « A India 
Portuguesa . ; a do Sr. Dr. Jaime Lopes de Amorim, na Associa
ção Académica do Instituto Comercial do Pôrto, em que o repre-
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sentante da Liga teve a honra de ser convidado para a mesa 
e ainda, no Liceu de Alexandre Herculano, as conferências dG 
estudante da 6.' classe José Henrique Martins de Magalhães, sõbre 
« Os Descobrimentos dos Portugueses •. 

Felicitações dimanadas da Liga. - Durante o periodo abran
gido pelo presente Resumo, a Liga de Profilaxia, prestando jus
tiça a quem a merecia dentro do campo do seu programa, dirigiu 
felicitações ao Ex.mo Sr. Dr. Ladislau Patricia, pelo seu excelente 
artigo publicado no - Século ' sôbre • Serviços Médicos Rurais » ; 
ao Ex.mo Sr. Dr. Barahona Fernandes, de Lisboa, igualmente por 
um artigo publicado no « Século " defendendo o exame médico
-psicológico de tôdas as crianças com quaisquer de vias de com
porta menta ; ao Ex.mo Sr. Eugénio de Matos, Presidente da 
Assistência aos Pobres de Vila ova de Gaia, associando-se ao 
preito de consideração que lhe foi dirigido pelo ilustre jornalista 
Paulo Freire na secção .Várias Notas . do - Jornal de Noticias . ;  
ao Ex.mo Sr. Santa Cruz, pela boa doutrina do seu artigo « Em 
Prol da Lavoura Nortenha " inserto igualmente no « Jornal de 
Noticias. ; ao Ex.mo Sr. João Rodrigues de Sequeira, de Mesão 
Frio, pelos seus im portantes serviços de benemerência ;  idêntico 
oficio ao Ex.mo Sr. António Duarte Thais, do Monte _ Estoril ;  ao 
Ex.mo Sr. Dr. João Cid, de Lisboa, pela excelência do seu traba
lho « Higiene e Civilização , ;  ao Ex.mo Sr. Dr. Jorge Agostinho 
da Silva, pela importante obra educativa a que se vem dedicando; 
ao Ex.mo Sr. Dr. Pedro Escudero, Professor da Faculdade de 
Medicina de Buenos Aires, pela sua nomeação para Director do 
Instituto Nacional de Nutrição, da República Argentina ; e ao 
Ex."'o Sr. Comendador Paulo Felisberto Peixoto da Fonseca, do 
Rio de Janeiro, pelos seus repetidos actos de generosa filantropia. 

Para lugar especial destacamos as felicitaçóes pela Liga diri
gidas por dois actos de notável probidade praticados por pessoas 
pobres : o primeiro pelo menor Joaquim da Silva e Sousa, filho 
do Sr. João Francisco de Sousa, de Vila Nova de Gaia, o qual, 
encontrando uma nota de cem escudos, imediatamente a entregou 
a um guarda cívico, desta maneira patenteando a boa formação 
do seu espirita e os excelentes impulsos do seu carácter, apesar de 
ser ainda novo ; e o segundo pelo cauteleiro Marcilio Martins, do 
Pinheiro Manso, por ter entregado a fregueses seus habituais 
alguns vigéssimos da lotaria já contemplados com o prémio maior, 
visto serem dum número certo que costumavam comprar, mas que 
não lhes tinha podido levar por motivo de doença. 
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Felicitações recebidas. - Pela publicação do Volume IV das 
Conferências da Liga Portuguesa de Profilaxia Social, foram 
recebidas felicitações da ilustre escritora D. Maria Clara Correia 
Alves e dos Ex.mo, Srs. Prof. Dr. Agostinho de Campos, Profes
sor Dr. J. A. Pires de Lima, Prof. Dr. Adriano Rodrigues, Profes
sor Dr. Costa Sacadura, Dr. Américo Cortez Pinto, Dr. Augusto 
de Oliveira, Dr. Weiss de Olivei ra, Joaquim Silvério Vieira, 
Dr. Adelino Nunes, dr. Frederico de Carvalho, Horácio Pinto, 
Eng.'· Mário Borges, Dr. Artur Magalhães Bastos, Rev. António 
Ferreira Fiandor, dr. José Caetano de Ca mpos Veiga, João Fran
cisco Afonso Bacelar, Câmara Municipal de Vila Nova de Ourém e 
Grémio dos Retalhistas de Mercearia do Pórto. 

Recebera m·se também os aplausos da Sociedade de Geografia 
de Lisboa, do ilustre jornalista Tito Martins e do Ex.mo Sr. Lopes 
Cardoso, pela obra realizada pela Liga ; e da Sociedade de Ins
trução e Beneficência • A Voz do Operário , e do Ex.mo Sr. Dou
tor Afonso Perdigão, pela manifestação de a p r ê ç o  à Liga de 
Profiiaxia que representa a mensagem dirigida a seu respeito à 
Fundação Rockefeller por palte das altas individualidades do 
Pôrto, mensagem que ficou reproduzida no Resumo do semestre 
anterior. 

Registaremos por último que também n a  Imprensa, além de 
numerosos comunicados da Liga e artigos especiais relativos às 
suas campanhas apareceram artigos encomiásticos à sua obra, 
tendo a Direcção da Liga dirigido agradecimentos especiais à 
Ex.m• Sr.' D. Maria Clara Correia Alves, pelo artigo publicado no 
« Comércio do Pôrto » de 2 1  de Ag6sto, e ao Ex.mo Sr. António 
dos Santos Vicente pelo editorial de 25 do mesmo mês do sema
nário « O  Comércio de Viveres . , de Lisboa. 

Movimento de publicações. - Da Ex.m• Sr. D. Maria Joana 
de Freitas Pereira, ilustre médica em Ponta Delgada, recebemos os 
Estatutos da benemérita Instituição « Assistência Maternal e Inian
til ., de Ponta Delgada, bem como o resumo do seu movimento 
noS anos de 1 933/34, 1 934/35, 1 936, 1 937 e 1 938. São elementos 
que vieram enriquecer o nosso arquivo e bem demonstram o 
muito zêlo e boa orientação das pessoas que estão à frente dessa 
bela obra. 

Foi igualmente recebido um Relatório dos trabalhos execu
tados em 1 938 pelo Gabinete do Instituto de Radiologia de Ponta 
Delgada, ao qual aquela ilustre clinica tem dispensado o melhor 
dos seus esforços. 

Pelo ilustre colaborador da Liga de Profilaxia Ex.mo Senhor 
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Dr. Costa Sacadura loram enviados a esta alguns exemplares de 
dois recentes trabalhos seus respecti vamente intitulados « Dois 
Problemas de Assistência » e • As Maternidades e a Família -. Êsses exemplares foram distribuidos por algumas instituIções e 
entidades prestimosas do Norte, e ao Sr. Prof. Costa Sacadura 
dirigiu a Liga calorosas felicitações. 

Do Ex.mo Sr. Dr. José de Ataide, i lustre Secretário Geral da 
Repartição de Turismo, recebeu a Liga a alerta do seu i mportante 
trabalhd « Noções de Hotelaria ", cheio de ensinamentos e de sen
satíssimos alvitres. E a Liga de Profilaxia, entre cujos objectivos 
ocupa lugar proeminente tudo o que diz respeito à higiene da ali
mentação, tomou a iniciativa de recomendar a sua leitura não só 
aos donos e gerentes de todos os Hotéis e Pensões do Norte do 
País, quer urbanos, quer de vilegiatura, mas ainda ao seu pessoal, 
ao qual se relerem vários capitulas dêste interessante compêndio. 
E para dirigir idêntico apêlo aos hoteleiros do resto do Pais, foi 
igualmente redigido um comunicado distribuido, em seguida, pelos 
numerosos diãrios e semanários que com a Liga colaboram. 

Outro· magnífico livro, embora de carácter dilerente cuja lei· 
tura a Liga também recomendou por meio da Im prensa, e com O 
maior empenho, foi o intitulado .Vida de Cam p o > ,  da autoria do 
Ex mo Sr. Dr. Ferreira de Mira , sábio Director do Instituto de Inves
tigações Cientificas Rocha Cabral e escritor de notáveis qualidades. 
Nêle se reli nem, com um delicado fio de novela a enfeixá-los, 
valiosos ensinamentos de higiene e profilaxia, da maior utilidade 
para a gente do campo ; um livro, portanto, que deve figurar em 
tódas as bibliotecas de aldeia, e muito especialmente na do pároco 
e do professor primário, para dêle fazerem leituras ou aproveita
rem materiais para as Suas prédicas, e ainda para o em prestarem 
aos seus liéis ou aos seus a lunos, ou para largamente ser distri
buido em prémios escolares, pelas Câmaras e Juntas de Freguesia. 

E, além das numerosas revistas, nacionais e estrangeiras que 
nos são regularmente enviadas, receberam-se também publicações 
várias do Dispensário de Higiene Social de Lisboa, do Instituto 
C1inico da Junta Geral do Distrito de Lisboa, da Junta de Provin
cia da Extremadura, do Instituto de Puericultura do Párto, da 
Câmara Municipal do Párto, da Comissão Executiva dos Cente
nários, do Secretariado de Propaganda acional, etc. 

Pelo seu lado a L iga de Profilaxia enviou também bastantes 
das Suas publicações a pessoas e entidades que por elas mostraram 
interêsse, e não só o 4.0 volume das suas Confertncias, como 
vários dos seus opúsculos educativos, de que foram oferecidas 
colecções ao Sanatório Sousa Martins, à Sala dos Sargentos do 
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Batalhão de Metralhadoras n.O 2, de Coimbra, à Sociedade Portu-
guesa de Naturologia, etc. . 

Por úttimo regista-se que a Liga lomou a hberdade de se 
dirigir a várias instituIções recomendando a assinatura do me�sário 
« Le Relevement Social ., que, sem ser precIsamente o órgao da 
• Liga Francesa para a Etevação da Moral Pública �, corresponde 
aos mesmos objectivos e das mesm as boas doutflnas faz larga 
propaganda. São dêsse oficio da Liga as seguintes palavras que 
muito gostosamente reproduzimos aqui, com O mesmo obJechvo 
de propaganda da sua leitura : 

'" Todos os grandes problemas sociais que se prendem com o pro
gresso moral são neste mensário. com efeito, tratados com profici�nda. 
dedicação e conhecimento de c8!.lsa. desde a grande luta c�ntra a pro

.
s�t. 

turção e o comércio das mulheres até 80 combate ao alcooh�mo. ao VICIO 
do jOgo, ã pornografia no teatro. no cinema ou na..lmprensa, a restrição da 
natalidade, ao perigo das más leituras - a tõdas as causas dissolventes, 
enfim, que podem arrastar a juventude para a devassidão. ou mesmo para 
o crime. 

Nesse jOf.nal encontram. portanto. todos quantos em Portugal se 
interessam pelo Incremento da moralidade pública e pelos inúmeros assun
tos que lhe são correlatlvos, um rico manancial de f.actos e de doutrinas, 
bem como as mais uteis sugestões para o desenvolVimento das suas pró
prias obras. E por isso a Liga Portuguesa de Profilaxia Socia�. na
próprio � inter�sse da reallzaç.ão dos objectivos que se propõe, toma a Ilber
dade de recomendar a V. Ex.as e a todos os seus Ex.mos Colegas nos 
Corpos Directivos dessa benemérita Institulç.ão a I�itura assídua de tão 
excelente repositório, na certeza de que n�le encontra�ão constantemente
tópicos do maior inter�sse, e cujo conhecimento podera por vezes até for
necer a V. Ex.u elementos para a missão a que altruisticamente se dedicam. 

O enderlço do referido mensário é - Monsieur Emile Pouresy. 
Oirccteur du .. Relevement Soclal-, Saint-Antoine-de·Breuilh - Dordogne 
(france), e o preço da sua assinatura anual é de 15 francos para os países 
estrangeiros. -

A Liga de Profilaxia e os Portugueses de Além-Mar. -:
Conforme ficou exarado no Resumo do semestre antenor, consll
tuira m-se entre a colónia portuguesa de certas locatidades da Amé
rica do Norte, comissões destinadas a anganar contflbullltes e 
donativos para a obra da Liga de Profilaxia. . 

Por intermédio da Ex.m, Senhora Doutora D. Alclllda de 
Aguiar, devotada representante da Liga de Profilaxia nos Estados
-Unidos foi neste semestre recebIda u m a  pflmelfa carta, provlllda 
da coló�ia  portuguesa de Peabody, englobando a colização dos 
contribuintes a l i  inscritos e a receita liquida duma festa reahzada 
a 1 2  de AgOsto no Clube Luís de Camões, da mesma localidade. 
O total foi de 55 dótares e 85 centavos, que produziram em moeda 
portuguesa Esc. 1 :526$40 . 
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Os contribuintes inscritos foram os Ex.'"" Srs. Anibal Lopes, Alfredo Jorge FerreIra, Manuel Unhão, Francisco Saraiva, José A. 
Baphsta, João C. Lobão, João S. Matias, Anibal ogueira da Silva 
e José Luz. A cota geral da inscrição foi de 3 dólares anuais, o 
que representa uma grande dedicação e boa vontade, visto não se 
tratar de pessoas ricas, mas de simples operários, que todavia dão 
aos IICOS uma grande lição de civismo e de patriotismo. 

Quanto à festa realizada no Clube Luis de Camões foi 
organizada pelos Ex.m" Srs. José Antunes Baptista e Fran�isco 
Sara�va, com . o concurso de várias pessoas, entre as quais as 
memnas Evehna, Lucy e Maria Baptista, Urselina e Margarida 
Orhns e Julla Fernandes, que foram i n c a n s á v e i s  na venda 
dos bilhetes. Pela sua parte o Clube Luis de Cam ões ofereceu 
os 5 dóla res do arrendamento do seu salão, pelo que a despesa 
lIcou reduzIda extremamente, sendo a receita liquida de 35 dólares 
e 35 centavos. 

A Direcção da Liga de Profilaxia dirigiu, como lhe cumpria, 
os seus . melhores agradecimentos a todos os nossos generosos 
compatllotas aCIma CItados, bem c o m o  t o r n o u  p ú b l i c o  pela 
Imprensa o seu . muito reconhecimento a êsses portugueses de lei, 
que no estrangeIro honram o nome da sua Pátria e profundamente 
se mteressam pelos seus destinos. 

. Um apêLo /la Imprensa a favor da Liga. - O ilustre jorna. 
lista Ex.'"o Sr. Paulo Freire, a quem já neste Resllmo ficaram feitas 
várias referências a propósito de diversos casos para que chamou 
a nossa atenção, teve a gentileza de mais uma vez se diriair aos 
numerosos leitores das .Várias Notas» em favor da Liga de 

"
Profi

LaXIa, c
.
onvldando em especIal todos aquêles que para ela reCOrrem 

a mscreverem-se como seus contribuintes, pois que a Liga vive 
apenas de cotizações voluntárias, e carece de recursos para bem 
exercer a Sua missão. 

DO/lativos de /lOVOS cO/ltriblli/ltes. - Deram-nos a honra de 
se inscrever, as seguintes pessoas e entidades : 

As Ex.m" Senhoras : D. Sára Oasparinho e D. Maria das 
Dores Matos, do Pórto, e Dr.' D.  Raimunda Alves Diniz de Ango-
che (Africa Oriental Portuguesa). 

' 

Os Ex. mo, Srs. : Otlo Braegger ; Comendador Inácio Alberto 
de Sousa ; Dr. Júlio FormigaI ; Padre António Brandão; Dr. Antó
mo Pedro Pmto de Mesquita ; Dr. António Joaquim Pereira da 
Fonseca ; António Dias Ribeiro Oaspa rinho; Moisés Cardoso ; 
Dr. Ascenção Chateaubnand Baracho ; Dr. Artur Ernesto Moniz ; 

LIGA PORTUGUESA DE PROFiLAXIA SOCIAL 3 \  

António Marques de Almeida ; José Cordeiro dos Santos ; Alberto 
Ribeiro Alves ; Nascimento de Sousa ; Pedro Martins ; Dr. Paulo 
Gonçalves ; Dr. Raúl Ferreira Oonçalves - todos do Pórto ; 

Major Horácio Pimentel, de Lisboa ; 
Anibal Lopes ; Alfredo Jorge Ferreira ; Manuel Unhão ; Fran

cisco Saraiva ; José A. Baptista ; João C. Lobão ; João S. Matias e 
Anibal Nogueira da Silva - todos de Peabody, Mass. ( Estados
-Un idos da América ) ;  

Dr. Artur Alberto Lopes, Tenente José Maria Lima e Lemos, 
Prof. António Costa, Mário Oonçalves çle Almeida e Eurico Ferreira 
de Almeida, todos de A n g o c h e  - Afriea Oriental Portuguesa ; 
Dr. José de Araújo Franqueira, de Lourenço Marques - Africa 
Oriental ; Dr. António da Rocha S. Miguel, de Niassa - �frica 
Oriental ; Hugo de Assunção Felizardo, de Angória - Tête -Africa 
Oriental ; 

Manuel Teixeira de Oliveira (Vila Nova de Oaia) ; Dr. Raúl 
de Brito Folque (Vila Real de Santo António) ; Société Parisienne 
d'Expansion Chimique ( Paris· France) ; Adão P. Polónia (Mato
zinhos); Comendador António Pereira Inácio e Dr. João António 
Ferreira de Silva ( Baltar · Douro ) ;  

José Miguel Balão ; Joaquim de Araújo Rangel Pamplona ; 
Francisco Teixeira de Carvalho, da Foz do Douro. 

E as seguintes instituições e entidades : 
Sindicato Nacional dos Profissionais da Industria Hoteleira e 

Similares ; Sindicato Nacional dos Telefonistas do Pórto ; Sindicato 
Nacional dos Tipógrafos, Litógrafos e Oficios Correlativas ; Sindi
cato Nacional dos Operários Confeiteiros e Oficios Correlativos do 
Distrito do Pórto ; Sindicato Nacional dos Ferroviários do Norte ; 
Sindicato J acional dos Empregados de Escritório do Distrito do 
Pórto ; Sindicato Nacional dos Contabilistas e Ouarda - Livros do 
Distrito do Pórto ; Sindicato Nacional dos Operários e Empregados 
na Indústria de Panificação do Distrito do Pórto ; Sindicato Nacio
nal dos Motoristas do Distrito do Pórto ; Sindicato Nacional dos 
Operários Manipuladores de Farinhas ; Sindicato Nacional dos 
Operários da Indústria  de Curtumes do Distrito do Pórto ; Socie
dade Industrial de Penteação e Fiação de Lãs, L.d. (Covilhã) ; 
Sala dos Sargentos do Regimento de Infantaria N.o 1 2  (Coimbra). 

Recebeu também a Liga, no segundo semestre de 1 939, os 
seguintes donativos : 

Do Conselho Nacional de Turismo, I :ooOSOO ; da Câmara 
Municipal da Povoa de Lanhoso, 5800 ; da Ex.m, Senhora D. Isaura 
Queirós, do Pórto, 220'00 ; do Ex.mo Sr. E. Ooulart da Costa, da 
Califórnia, 1 05800 ; do Ex.mo Sr. António Manuel de Almeida, do 
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Pórto, 1 00800 ; Dr. Luis Carlos Pereira Mendes, de Tomar, 1 00$00 ; 
do Ex.mo Sr. Luciano de Magalhães, do Pórto, 1 00$00 ; do 
Ex.mo Sr. Dr. Rodrigo Guimarães, do Pórto, 50S00 ; do Ex.mo Se
nhor Dr. Vicente Henriques de Gouveia, do Funchal, 50$00 ; do 
Ex.mo Sr. Rogério Costa, do Põrto, 30$00 ; do Rev.mo Sr. Padre 
Adolfo de Magalhães, Abade de Fornelos, 30$00 ; do Ex. mo Se
nhor Luis F. da Rocha, do Pórto, 20$00 ; do Ex.mo Sr. Dr. José 
Carlos Lopes, do Põrto, 20$00 ; do Ex.mo Sr. Fernando Carvela 
Ribeiro, de Lisboa, 5S00 e do Ex.mo Sr. Dr. Manuel Aroso, de Vila 
Verde, 5$00. 

Movimento de Secretaria. - Ofícios, cartas, postais, etc., rece
bidos e expedidos, respectivamente - 428 e 1 .455 ; convites para 
conferências - 2.739 ; artigos distribuidos (incluindo resumos de 
conferências) - 293 ; comunicados enviados à Imprensa - 368 ; 
publicações distribuidas, Opúsculos. Boletins e Conferências-2.504. 
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