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VISTA DO NOVO EDIFÍCIO HOSPITALAR
(Rua cia Coiieeiçãü)

I

-Si.

Senhores Socios.

Tenho o prazer de vir mais uma vez a vossa pre
sença fazer um ligeiro historico do que foi o ano social
de 1955 a 1956, que, apesar da crise que avasala todas
as atividades e ao aumento do preço de drogas, medi
camentos e generos alimentícios, foi ainda bastante ani
mador, o que, com muita satisfação, vos comunico.
Corpo Medico
O Diretor do nosso serviço de radiologia, Sr. Dr.
Pedro Maciel, solicitou exoneração do
Sr. Dr. Norberto
nomeado para o seu logar o adjunto
„
Pegas, que, como o seu ilustre antecessor fez, vem pres
tando á nossa instituição serviços apreciáveis.
E foi esta a unica alteração que houve na cheha
das diferentes clinicas do nosso Hospital, porquanto, to
!ffaaos aireiurca
—■dos os dignos e abnegados
diretores oo
continuadamente, inestimáveis
seus postos, prestan
serviços aos socios e contribuindo grandemente para o
progresso desta casa de caridade, que lhes e devedora
da mais profunda gratidão, sendo dever de todos os so
cios da Beneficencia Portuguesa' enaltecer por todas as
formas ao seu alcance o nome e a obra destes abnega
dos cooperadores, o mesmo fazendo aqueles que, em
bora não pertençam ao nosso quadro clinico, nos hon
rara com a sua amizade e aqui vêm exercer a sua no
bre e altruistica profissão.
Medfcos Adjuntos
Teve a gentileza de nos oferecer os seus serviços
profissionais o Sr. Dr. Rubem A. Pereira, que loi no
meado adjunto do Diretor da clinica oto-nno-laringologica, o que vos comunico com muita satisiação.

— 4~

Dr. João G. Valentim
Este nosso distinto Diretor da clinica oto-ríno-Iaringologica e grande amigo da nossa Sociedade, esteve
licenciado du^nte 4 meses, tendo sido substituído pelo
adjunto, Sr. Dr. Attilio José Capuano, que prestou ao®
socios excelentes serviços durante o tempo em que es
teve em exercício.
^
Dr. Pedro A. Pereira
Também este nosso bom amigo e abalisado Diretor
da cUmca de creanças gosou uma íicença durante o ano
infrio
relatório, tendo sido substiHelio Medeiros, que prestou
associados carinhosa e piXiente
Dr. Arrigo Cini
Igualmente,
retor da clinicn

r ^ licença, este ilustre Di-

praso pelo adjunto Sr^of

Quadro Clinico
E’ .
o seguinte o quadro clinico do nosso Hospital:
Clinica Cirúrgica
Obstetrica-Ginecologica
Diretor
Dr. Oddone Maisiaj
■Adjuntos
Dr. Ennio Marsiai
Dr. Bruno Marsiaj

Dr. MauoÍrLofor1e™r*°
Saul Pinto C

SaLfendes

__ 5
Clinica Medica
Diretor
Dr. João Augusto Calleya
Adjuntos
Dr. José Tavares Flores Soares
Dr. Artliur Coelho Borges
Dr. Nino Marsiaj
Dr. Edgar Freitas Eifler
Dr. Landerico Magalhães
Clinica Oftalmologica
Diretor
Dr. Arrigo Cini
Adjuntos
Dr. Carlos Cini
Dr. Oscar Telles Ferreira
Clinica de Crianças
Diretor
Dr. Pedro A. Pereira
Adjunto
Dr. líelio Medeiros
Clinica Oto-Rino-Laringologica
Diretor
Dr. João Guilherme Valentim
Adjuntos
Dr. Attilio José Capuano
Dr. Julio Bocaccio
Dr. Rubem A. Pereira
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Radiologia
Diretor
Dr. Norberto Pêgas
2.® Secretario
tomar posse do cargo o Sr. Jo^tido^ecessidade
o suplente eleito,
para assumir a efectivida-

rTe

1:

"ffii; —

2.® Tesoureiro
tano Ferreira que este
prestasse os seus valínc
tuir o suplente Sr
prestou á nossa insHfnLprovados bons serviços

saude do Sr. João Caepresado companheiro nos
convidei para o substiSantos Cordeiro, que
sobejamente, com-

José Pinto da Silva Pereira
Cumpro o
^mento do Sr Tos?*^P^ dever de aqui registar o falei
Uiretoria e- grande
Silva Pereira, vogal da
serviu com toda a
nossa Sociedade, a quem
seu progresso.
^ícaçao, sendo um apaixonado pelo
Rodriguet dos*
o suplente Sr. Antonio
tado°^°-°
saudoso
exercício do cargo
ado amigo desta Casa
é também um devo'^asa de caridade.
Heitor Pires
Est
^endo4"‘*"°rou-se‘7ara°Porr’^?
Conselho DeliVilaiHn1^° substituido^oeln
com curta demora,
iiannho.
«« Pelo suprente Sr. Eduardo Pinto
Secretaria e

Tesouraria

a ser psempl?nlmdos
e Tesouraria continuam
°“10 Moreira, com a sua°reennk ^”í*So auxiliar Sr. Anfeconhecida probidade e zelo.

)

!1
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2.“ Secretaria
Para atender as pessoas que entram pelo portão da
rua da Conceição, creou-se a 2.® Secretaria, instalada no
compartimento do pavimento terreo do novo
edifício, transferindo-se para lá o funcionário da Secre] j Sr. Alfredo Afonso volpe, que se tem desempenha
do dos serviços a seu cargo a contento das partes e da
administração do Hospital.
Contadoria
Continua a cargo do Sr. Eduardo Soares, antigo e
competente guarda-livros desta Sociedade.
Continuo e Cobrador
Encontra-se ainda no exercido destas funções o
^r. Cândido Olegario Coimbra, sempre cumpridor dos
seus deveres com zelo e honestidade.
Irmãs de Caridade
E’-me sempre grato pôr em relevo os apreciados
serviços prestados ao nosso Elospital pelas abnegadas
Irmãs da Divina Provideneia, factor de incalculável vano desenvolvimento da nossa Casa, cuja boa ordem
^^Ixaria muito a desejar sem a sua eficiente cooperação.
Mais uma vez recomendo estas virtuosas senhoras á esbma dos socios desta benemerita Instituição.
Capelão
Os serviços religiosos do nosso Hospital continuam
^ cargo' do Revd.® Padre Ambrosio, digno Vigario da raroquia da N. S. da Conceição.
Enfermeiros
O antigo e bemquisto enfermeiro João Egbert Hor^ingh continua a prestar a esta Casa os seus bons ser
viços de sempre, sendo merecedor nos maiores louvores
pela atenção especial que presta ao elevado numero de
®pcios que, diariamente, se valem dos seus serviços pro
fissionais.

ir. ‘

i V.t i

UMA DAS SAÍ.AS DE CONVERSAÇÃO

Di': UM DOS ANDARIAS
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bem ?erelÍHn™!Í™
Martins Jacques tem tanisuas funções p
e zelo no desempenho du®
wai*th Hei-min*
ussim as enfermeiras Francisca ííoi'
’ ^i^inunia Lange e Frida Gabert.
Médicos Internos
bitteneourt
Hospital um
^«»tade e
a
qualquer hora

Fernandes e o doutorando Zeferiu^
interno do nosso
^<^^dindo coni a sua bou
^ todos os casos de emergencia:
0 clia ou da noite.

^
Serviço Telefonico Interno
central
® complicado serviço da nosi-az
de
Mendonça
p
pr-^f
Sras. Maria Fei’0
sepviço de intm-mr.
Schmitt, que também atendem
Ç^o interna do nnoc^^rr’
prestam á administru"
upreciavel.
^ Hospital uma colaboração muito
sa

Pessoal
O restantp
postos durante o
tenho o
Pi'azer de

'''‘.casa manteve-se nos seus
^ disciplina, pelo quo

Novo
No d'
Kvdm
tendo a
quíutp d°
4^*'^cbisno
^ honra d ^^"^leza. acedeu

Hospitalar

~

o prazer
edifí'
^o nosso novo
^
S.
Exc.“
luucada po
rebecker, que, num deli

tare?Tfe^^*\Esta1o e fir"" ^^P^-^^^ntante do Exm-^
Píovinoilí^-;
Benpr
civis e mihExc.'^ o coif í ^ ^‘^‘^grecan':
S. Exc." o ^ n
Portniaf
gi‘aude nump?'* ,F>irètor^ da Í-T'

Digníssima SuperioProvidencia, SJosé Rodngue^’

de toda
tendo a cenmosalao
nobre
dn^°LT
*^%^cido
um
?°^^'/'dude
e entusiasmoas
" palavras spd- ■^'^●‘^Pdal, ondp
aos presentes,
■''«guint es: ’
tive ocasião de proíeru-

í/l

(

^4

O

< o emineuie General Flores da Oiiilm, encauçavcl
Governador desle Estado, desde os primeiros momentos da
sua função de Interventor, tem dedicado a todos os as
suntos que se relacionam com o progresso e bem estar
do Rio Grande, a melhor parcela da sua atividade e cio
seu saber, do que resultou o surto de progresso que se
verifica em todo o território Riograudense.
Por tal motivo, por o sabermos interessado por tudo
quanto seja bom e útil, é que a Diretoria desta socie
dade desejava ardentemente que S. Excia. se dignasse
vir até aqui, nesta ocasião, acompanhado dos seus ilus
tres Secretários, afim de ver de perto o que é esta ins
tituição como obra de assistência social, conhecer o eclificio hospitalar recem construído e receber as nossas ho
menagens e respeitos.
Mas quiz o acaso que a ausência de S. Exa. fora do
território riograndense coincidisse com a opcirtunidacle
em que temos de abrir a nossa Casa ao público, fican
do assim privados, no momento, do prazer com que ha
tanto tempo contavamos.
No entanto, e como compensação temos o grande
contentamento de aqui ver dignamente representado pelo
ilustre Major Mesquita o seu digno substituto, no pleno
exercício do elevado cargo de primeiro magistrado estadoal, o ilustre Dr. Darcy Azambuja, moço sim, mas po_stao
. suidor de uma cultura e ualidades civicas e,morais
,
elevadas, que, graças a elas, se ve ocupando tao alto
como honroso posto, alêm de outros em que tem servido
iC. a causa pública.
,
● ,
E a nossa alegria, meus senhores, aumenta ainda ao
verificannos a presença dos .dignos representantes dos
ilustres Secretários de Estado; outras altas autondades:
S Exa Rvdma. o Sr. Arcebispo Metropolitano, S. Exa.
, - o’Sr. Cônsul de Portugal, e todos vós que me ouvis, pois
os obscuros e humildes obreiros dêste monumento de
caridade e altruismo sentem já o conforto que lhes da
a certeza de que V. Exas., conhecendo de perto esta
instituição, como ficaram a conhecer, hão de ter por ela
o mesmo sentimento cie carinho que teem por tudo quan
to é bom e de utilidade social.

3

V

Meus Senhores I
A Sociedade Portuguesa de Beneficencia, que hoje
tem a honra insigne de receber tão ilustres visitas, loi
fundada no dia 26 de Fevereiro de 1854 por um grupo
de abnegados portugueses, a cuja frente se encontrava
um homem de invulgar envergadura, que se chamou Antonio Maria do Amaral Ribeiro, ao tempo. Cônsul cie
Portugal nesta cidade e que foi o animador da colonia
para a realisação desta obra grandiosa que V. Exas.
contemplam, e seu fundador. A sua veneranda memó
ria está perpetuada nos anais désta Sociedade e no re
trato, que ornamenta este salão.
, .●
r>
Quatro anos após a sua fundação, adquiria a bene&C6DCÍ£i um Gciificio sito ci Rua du Figucirüj puru. onde

●i
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quíexisíi?,,.^ íJe Fevereiro de 1859, os sócios doenies
Santa Tnc
tratamento na enfermaria particular
a exisTen?-''
Sociedade. Começou assiw
que aun^rn
Hospital da Beneficencia Portuguesa,
enfermnriíi
depois, era enriquecido com mais u

a vida rW^Pu^ certo, deveria ter sido naqueles ternpos
ubrLava^^^^P^t^l^^P^rt^^guese^^ ondea Caribe
uacionaUd^^
protetor indivíduos de qualquer
uio além Hnr,.’
muitas vezes nâo tinham outro a
rita instituição ^

podia oferecer esta benen

da rua°dà*^Fim^’
a insuficiência do veliio pr^d^^
‘darir uma
a Administração de J
de umTovo
P^"^ íuvar a efeito a construção
que, decorriflní*^*® ^‘^^Pdalar. Em tão boa hora o J
mais de 3 nnnfP°^i*^° tempo, o seu montante subi
Dr.
saUentando-se a oferta
Fxma. Sra
aí 9^^y,mra Süveiro e sua consorte,
que doaram
Sophia da Silva Freire Silvei ’
ti-uido este hospüS^^^*^® ° terreno onde se acha co
‘86^ SfvtsüS»?™*?' '?■ ‘“Çada em 29 de
í
todas as autoriHnd °
grande solenidade, assistm
lucas da Benefioa^^^^
® eclesiásticas. Dizem as cr
de Estado.
que um ilustre hoiue^
d“. exclamara
,
^
que llie fora apresenta
e pena que fiqog
muito bonita, muito grandiosa, lu
fundo nos*cü?açCe
palavras calaram
“''"dos do mesm^n
presentes e todos am
)^“’,P®ra não verem Ví
abnegação e persever
ahzaçüo de tal v ^i^?ussada u sua grande ideia, cou
oti’
dedicaram-se á sua.grande
do V* ® ^^ualmente o u eonstrucão, outros assistindo
,
^ueançavel entr, °*^^®‘dente, tendo sempre a seu
,
de Son^^ FerrVz
o tesoureiro Sr. Mançcl
pedindo donàtiV^l
P°^*^ de todos os portugue
, Autonio Frnr, ●
* P^^u o nosso estabelecimento. >
'“‘"dot Sf" 'r^r
Santos, era o no^
tres ann
símbolo da raça lu®‘ ig
o
® mteuso e t
eleito, conseguiu, depois
29 de In
da
^^bor, ver realisad^
sfdente
t8?0 o teV4p?^‘'^Suesa, inaugurando
«e da Província
^om a presença do D®
r.ceí^^, -^®..decorrenl
Sertorio.

‘Sa“cirr,'“^“'^prê"^
"™ “P“»‘™ ■=
"l^e aqui
«dinin sfr
Pela dedicaçao

ej"
^'®®ao foPír^em e
dos ilustres clium^
d«o e fi riuS*"'‘'^dindo iSiti'
^
^lenemeiita P^,
erganisinos
earacter?.,^ firmemente, com a ImdoS
Cada n-^®t,nados
° desenvolvimento
«durirde
quel
existência,
precioso legadoV*^P^^®^^“ ®e julgava a depc
lue ei*a necessário aduim
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trar sabiaraente, para distribuir os seus beueficios entre
os que sofriam, sem contudo deixar de o transmitir, ca
da vez mais enriquecido, aos que viessem depois.
E assim se foi criando o patriinonio moral e material da
Benencencia Portuguesa, a ponto de esta benementa
dade ser lioje considerada uma verdadeira instituição
utilidade social, tão relevantes são os serviços que >em
prestando.
Com efeito, meus Senliores, esta agremiação nao tem
finalidades econômicas. Todos os cargos
‘
exercidos gratuitoraente. Tudo quanto recebe ®
,
do a aliviar o sofrimento do proximo, sem dost Ç
nacionalidade ou de raça, sendo, para nos, por ^
’
motivo de grande júbilo o vermos os
sociais formados por um elevado numero de n
,
coparticipantes, como nós, dos benefícios distr
E’ bem verdade que, em seu
bem enfermos que nuo são socios, mediante J
neração. Mas a renda assim auferido.
Ixclue qualquer rendimento que possa ter, se
grasivameníe a aumentar os socorros que sao ) p^franhos.
^itamente aos socios e a muitos necessitado
^
E estes socorros são cada vez mais
_:,,jctrados
dia tomam maior amplitude. Onteiu
np„pilcencia
upenas a socios do sexo masculino ;
/g senhotem o seu quadro social franqueado
r-ipta além
ras, que aqui teem encontrado assistência ®
com
du Maternidade nova, cuja construção fqi e.
gsforços
todo o desvelo, não se poupando dmlimio
para dotar esta culta e adeantada
.j^qigacão, do
nelecimento hospitalar na altura da
, yg pequeseu corpo médico e da sua nobre gente,
, possam
mnos seres humanos que aportam u ®f*®^“l,,nforto, cuipzer a sua aparição rodeados de todo , ,,
yo mo*
dados e vigilância e proporcionando a ^ da’sua trapiento eni que ela atinge o ponto
„u,piiie familiar
Jetoria terrena — n maternidade —, uin am
® confortável, onde todos os socorros esta
Q„ciosaa sua preciosa vida e a do
„
diente esperado, se não percam nem pd o
jg^j.jjção a
, Foi tamljem instituida pela atual
socios, os
Classe infantil, a que podem pertencer, cmu
giros
a
reanças de ambos os sexos, desde o
odmjssâc
iirf® ^1® idade, obedecendo as condiço ,
de tod
„P\plano verdadeiramente
„^ra aS qt*®
bolsas, e com vantagens especiais p
crem neste Hospital.
^qui eu'
Na
decrepitude, também o
aqui teino®
j
amparo e refugio, e os y®^H”^.,„e acubo de aíiy
ernados são o testenuinlio vivo
1 ^çgo de
® outras tantas almas em
geu bem amo
sbordangcr aqueles que, partindo um dm "O s ^
para aqui trouxeram os c® .^y^.^ugram, J®® ,
c® de intenso amor ao proximo e nqm ® ^ ynumenío de
'^clveram e consolidaram este grandioso
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abnegação e altru/smc,
o, qne se chama Sociedade Portu
guesa de Beneficcncia.
- dos
além se ergam sempre as vozes
como
hoie sf»
abençoar íão útil instituição..
Metronnfií^^^^ ^ voz do eminente e preclaro Arcebijl
esta Rc
descer e permanecer sobre
sfntnV K
todos os que por ela trabaliuim aS
santas beiiçaos de Deus.
dos
Pennanenteincnte debaixo destes abenÇ^aridarlp
sublimes virtudes cristãs: a Ca
Irmãs d-t n;?^®
infatigáveis obreiras as virtuosas
a sua
existpnoP
Providedcia, que aqui consagram
esta
serviço de Deus c do proximo e a ciuejn
do
esta benemerita instituição deve uma crande parte
SnSeZnnT^Í
oruza^a de iZnffazei, tem mua
íoão
Revma. o Sr. Arcebispo DÇão interna
^ ®
° termos a admimstia
gadas reH^osas
^^spital entregue a estas abi e
dre Benpvpnnf^’ n ^
numero fulgura a Rvina. Ma
seiupre sSta
Congregação no Bras.i,
alto valor moi-nl
^lospital de elementos í
Rvdas IrmS^suZ Z^rn"
Madre Natalis e a^
do demais pessoal da^ r^’
° ®fuZiVlo
para se ter atingido eltP
,"^^Ro teém contribuid
E. agora. Exime
de adeantameuto.
,
ço, comovido e reconh?°i^^® e meus Senhores, agrade
cimento a esta solenidS ® °'^®sso honroso compaJÇ'
saude e prosperMade de
^

I^odrigiies, clignSimt'íoMu? f p^“-° S^- Antonio José
riue proferiu a seguinte oração^-*^ ^ °í‘tugal uesta
pSZ®
SocieZadTpn
pgre e aos demaU
CIUalid^d**^^®l®^‘“’
0

^xcia., Senhor
de Beneficcncia de
^1*^® compõe a sua

to‘aZS‘“'«"qurã“l”«'‘““'Õ r’c° f

™ÍÍ"1ntefi/etÍ?

''«■datfei“aí,?'P“‘?"«ssi,i;Õ CO “
«‘«'adas e dirig.deslumbrou
*nedico do hospital,
dingir-ingi® deveras me sensJii?^^*^®-’
Sosto de
oportunidàdí
‘ambem
dignaram de
",'ais, da naiZ
n V. Evf?ÍÍ’°'’®^^^“do esta feliz
des, qualqiieMjríIn^®!®^'^® EortuZac
não houve jadesconheZr
deliberado
autoridatSía!‘‘fole^iv®

, .'■-‘'''.íí;

i

mj'0

r^'
● -.. . jf

I

í
I

O
h-

w

pá
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o mecanismo oficial
’frequasi sempre mais lentos do i
P ^ oficiais podem
queníemeiite, uem mesmo a
Ç
superiortornar publicas as razoes p
* gg^ij^jas todas as inimente acolhidas, apoiadas o
^jg referir-me.
c.iativas ou ii^^^ifestaçoes a q
Europa conhecem
Do mesmo modo os porm^
jg
e reconhecem, todos
, seus compatriotas docada um, o patriotico f^forço l«s scus^j:
miciliados no Brasil,
P . g,-jo ou atitude isolada de
ta e culpa qualquer
° ae outro,
ignoraiicia ou mnlquerenç
do Brasil intentam, proTudo quanto os
t,, interesse comum e copõem ou J^ealizara no can po
autoridades e
operação com a
nunca esforço isolado , ou
com os seus compatriotas e
possível
ipiorado, uimca emoluç^ correção á carência ou ma
cFesforço. nunca mtencional^correç.m
vontade
Presidente e demais inembros
Eis a razao, Exm. br. p , „uesa de Beneficencia,
da Dretoria da Sociedade
i„,ento de um
de Porto Alegre, pela
a V. Excias. que
grntissimo dever, comece po
g,a minha presença ao a ^ i„,jgo e do mais dedicado
gnificação do
p^j^uguâ, que tenho a subida honra
apoio do Governo
* Estado,
de representar neste pr g
^ . j^pg^as no
Mas não vá
o cargo nie impõe. Vim
cumprimento de um de
^,.j,nn]es cidadão poríugue ,
também na qualidade
Sior Presidente e de¬
para testemumiar u V. E● Sociedade Portuguesa
mais membros da Diretoria
^
entusiástico e us n
Beneficencia, o meu aplauso ma
pela ubia
nhas felicitações mais ''eementes

^

^g realizai

rScT7a.à-tlclS fe
drÍm'™vo‘e Todeim^dificio hospitata
cente e admiravel Instituição. ^«^,jg’çSo e de^n^ade
um inogestoso monumento
viveram e vivem
realizado por Pprtugueses que^
g que a esh
dadivosa e hospitaleira
„ii7Q(foras da Raça e
atestando as qualidades reahz
gg^timentos a^j^
çando no mais puro e ^ . |g luso-brasileiia,
qI^üí.
deira e indestrutível ai
j^auifesta no ges
que, em vez cie pplavra ’ ●gjgQcia aos
’ g , setante e crisíianissiinode.. -^jgQ^ mitigando
ina mais abnegada ®
^
meando consolo e aiiipa
j^ez ^1®
Fez oitenta e dois anos
portugueses e pa
reiro findo que um
Consul de Portugal
jj^uou
tendo á sua frente o então
ein ^i^a se chamou
ide e grande obreiro c
njUgiro, animados
,j gj^.
Antonio^^Maria do Amaral Ubeu - ^ civilizou contmen
domavel fé que traiispoz
^^g g^j^re os quais havia
tes, lançou os poderosos
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português de
Instituição. E, após aque^^
cem esoeci-ií rf? ’ oiuitos outros entre os quais nic
Santos, José
Francisco
«ncisco de Casír/^f^^^ Rojão, Comendador Antonio Er
sua santa cruy-S}' P^^^cguiram sem desfaleciinentos,
E íoi
a eles proprios se inipnfcra^
Ç5o que esnanfa^^^^^ ^ pedru, num sumario cie
i„
oitenta e dois aiín?^^ pr ®^cessivas diretorias,
ram consideravelm ^."^^^^oram, ampliaram e inellio
que Eoje srSl“í^.*%este maravilhoso monumento,
a mais gigantefca
inscrevendo nos seus an.
praticada com
benefícios e de carida ●
trar ponto compaSfvT ^
dificílimos de encon
inente^avassal7o^undo.^''''‘“*^ o egoísmo que atual
quanta*^abntSicãlf °
quantas canceiras,
^ses benemerUos’
.nltruismo dedicaram
inugnifícente Institiní' ®®nefícencia Porluguêsa, a est
ó e sempre ha^Hp’
^la fosse, como tcu
^>da dos nossos irmãot
portugueses, qoc
fi^caçoes da solidaSLi
P^dra angular nas edi
Jljuravilhoso Brasil nnnl
gentes deste gigantesco
grandeza semnâ^n
muito amamos c poi"
Exm.o Sr. JoséKr»"”® ^fadigamos!
te Convencido, embníí^^^^® Mattos,
a inata e inexcedivpí
ferir profundainen
CO'
injust^ía i
de Y. E&cia., eu '
fí
se np?t
''ida fora
nnperdoavel falta, que j
minb-f*^ ^^iiii^intissimn íP®.®^°do na minha conscieiiciO’
um
eu não HapagarósoU
da
dos
sincero rl
a V. Excia., que
de. mestimaveis serviços
ucendrado patriotismo e
Ção d^sn^^^^^^^.i^iiumentp
prejuízo da sua saU'
dencia
^ muito digna f^^P^^ndo á sublime Institui'
la
gna, inteligente e dedicada presi'
j ^cS(i0 CJU0 Y p

da DÍrefõria^ .ip^estido do lionroso cargo
f ®ievar eL k" esforços fLP‘“«is deixou de dedicar o
bora lhe r^^merita
afan de dingu'
contrariedades
confiado^
^“íus destinos em
fíue fito V, Evp^ ^^iipecillinc
olhar a sacrifícios, n
Com o W
emn
^ <>i-dem! E com
melando pelS^® de ser utd -^?^do esses esforços ?
i"P;os elevQ-ia^f^s destinos
n que preside,
seus 1° ^P^^eito d’P^°.^Pfando Por iodos os
tem
°
o
desenvolPressurosos
seio iuumero?'^"'
" puírimonio,
ml P”we V. E^^“P'= o de V. Excia°“"'‘”“'
1-de períí'dncaiite^"®^dgio dest^dorosa
JProdigioso e des“lens aiií
as ^ sublima Tn Ju ● do engrandec sa: e
em t?®
J^^btuição, crízaGc J:
Excia
● iem 0 sen ’ embora muito aminome inscrito e gra-

●í

s.

●p

\

íimnfin;

i - ^Wzw)

J

II

■n.mt' nsiur

lil
:*l
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— 15 —

vado por todo este maravilhoso í^ificio socml, nas obms
de meiliorainento, de remodelação
i--„g gssas a que
ções.como a que vem
V. Exciu., com um carinho e
to^ sua
cedidos, tem consagrado ^^^^o o seu esf Ç
^
alma, toda a sua paixao; e ainda
| de adauxiliado dedicadainente pelos^us
^
ministração, a quem se deve. em g .
gsta Socieçãü de desafogo financeiro de q
gj,geito merecidadude Portuguesa de Beneficencia e
a miinente honroso de que ela
fgii^ ensejo, não
uha consciência se, aprowitand
Pejeira de Mattos,
manifestasse a V. Excia., tJ^nhor Jose Peieira
1*

o grande apreço, alto conceito
guroreendentes qual
c ue me merecem as suas inutas
egforçado trabalhacades de trabalhador
’ ijcgésse que é imenso
dor em prol do Bem, e ^o Ih
^ aplauso pela obra
e muito iutimo o meu agiado e o
^^^-giniente, vem
altamente meritória que V.
j
e de encantos,
desenvolvendo nesta terra de seduçoe. ^
nesta terra úberrima e hospita
'ig-josa Nação Portutrioticamente vem enobrecendo a gn i ^.^.g^^og a supre
guesa, nossa muito amada Patria. onuc
ina felicidade de ser natos e criados. >
_ Fvmo Mujor
Terminada esta oração, levantou-se
'j
q Gode S.
esquita, representante, neste ,ato,
, -^^^nviso
—
etnador
do
Estado,
que
num
^elo
i
Flores
da
Cn^oor do listado, que num
^
reierencias
feitas ao eminente y
uerencias feitas
levantar uin
pna ^
e Dr Davcy Azambuja, terrama^^^
brinde
a Portugal, no que foi, entus
^^ondido.

M

falou S. Excia.
Encerrando a série de
fmo Arcebispo Me
J^evdma. o Sr. D. João Becker digníssimo
tfopolitano,
que disse a seguinte or Ç»
1..V Sr Cônsul de
. . i_ c,. governadoi. ar
« Sr. representante cio
● s g,jhores.
i„i. após
Portugal, Sr. Prfid™ <= ® !“®“o edificiÇ
„ngratuJá no alto da esplana
onortunidade d®
ig gaa binção que lancei, .t^^/coeSade
pov
lar-me com a Diretoria da ^cie
„ggta casa. i
neficencia, pelo melhoramento
felicitaintermecHo do seu
_pUere essas jnin
este esAgora, permiti-me qa®
nrospendad
ções e votos de febcidade
beiieficencia.
ao Sr.
tabelecinientü de candad
gjrigir uma P
q seu
^ Eu quero, neste comento,
representa
Cônsul de Portugal,
,
-mpusos benefiGoverno em nossa
devemos im
pj.g desA Portugal, nós bi-asileiroj.^«^^^ l^storia. semge.^.^^
cios. De Portugal adrnua^
filhos, pelo P
tacada pela operosidade cie sc
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de
em nosso
cidas terras. ’

que procurou intfodu^*^
bambem em longínquas e desconte

grande tesouro: faJamos e consprl.^'"'^
nos liga e que nos
A PoiSl íi.
carinhosamente.
, „
«dade, esse¥senS°f’ também, esses sentimentos de ca
povo, pois foram
de nobreza que possue o nos
vmdos a povíaí-iq ^
^«Mdantados pelos lusitanos,
SobreíSd^menq """f brasileiras, ha séculos atnis.
so benefícioa
^ Portugal imon^
fíne nós pertencpmr^**^^ Católica Apostólica Romana,
quando Portugal mn ^^bivanios com grande fc,
afora, a destinos d^srn
caravélas pelo occano
qoisías. nao só leí^^vnm"
descobertas c cpn
da Por
o de Nosso Senhor lo ®*oibolo do seu Rei, como ai
isso, eu
ir^.ns Christo.

rlr.o

presentante do Gove?nn‘p
i^^stre e digno r^'
todos nos agradecemS
afim de dizer-The
i ^a patria ao progrpcc^^i®^*^^° prestado pelos fdi>
também a Portugal
r^osso país; agradecemos
® de beueficencl?^®^^^®®*^^® desta casa de ca
ta esnlp?i-^i“^° sacrifício
souberam ed
Porf^o^^ edital. ’ abnegação e perseverança, ne
fecitações e meus ardent^c^^^ /cumprimentos, minhas
y
.
votos de felicidades. >
■^^tminado estp a-

agradeceu"^
Portugal

o
de s’

uma estron'
i? ‘ ^^nsul de Portugíit

“ todos
^
tante do Govem
ao R ^^umpanliassem nuna
●caloroso
p
do Estado
’ tendo o represenE assim i
Cantado também ud
^ qual rein? ^^^'«tinou est;,
notando-se
cerimônia, durante
S^o?^Socie|ad®hdosos sé™Kl'^
intensa ale™portante melho7j“‘« “
° Í"ti>°
ve'"^t^amento .
do Estado de ura tão

'^'sita do
ft

dia 15 J
digno

Medico
lue? t;

,g <■ ® justo oraiííh^^^^^^^tivas

^uteritiedio

das

P”' S. kch ''""'idamentr'®
“ossaT®-, ^°"®tituiu uffl
Q
® ^P^’®ciadas
cujas insta^

íoi est.

^

" ^^ito elogiadas
^ qual guardamos a

L
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do dia 16
mais grata recordação, clí-lo «A
que pasde Março p. passado, aa circunstanciada noticia q P
so a transcrever:
noticiado, teve lugar
« Conforme íoi aniplamente
e niosabado, a benção e
“{^““ggcfndrPortuguêdelares instalações hospitalares a
Rvdma. o Snr.
sa, cujo áto teve a presença ae ●
j g i-epresenD. João Becker, Arcebispo Metropol^
tantes do Governador e
autoridades esta
Çonsul de Portugal e de outu
jenidade de inexce
doais e federais, revestindo^se a soleniaaa
divel brilho.
O dia de hontem
De acordo com o
{■ia daquela benemeriía Instuuiçj
liontem foi reservado a visitaça
capital.
A’s 16,30 horas, com a
diços, ÍOI miciada a visita
todos unanimes em resaltai
rainentos, que vem colocar
centros niais adeantados do
em matéria hospitalar.

scolhido pela Direto-es
de caridade, o dia de
do corpo médico da

mer»rpsenca de numerosos —
pies^^ç^ instalações, sendo
gj.(.eiencia desses iiielhoAleare ao uivei dos
1 oi
gJ^ do continenpais e mesmo a

Um Lunch
,,

Terminada a visita,
armada uma
nobre da Beneficencia, onde ,
sendo servi
em forma de T, com 8p logaies.
^timo lunch.
^ Sr Tosé Pereira
,
A’ cabeceira da mesa sentou-se o :sr- J ^ ponseMattos, sendo ladeado pelos
Ricaldoni, Martim
.g
N uioJosé
logares ° meio profi«s'°Marsiaj, sendo os demais em
nosso
*^ci'osos médicos de destaque
da Benefie social.
^ nresídente
teleAo champagne levantou-se
P
q ]eu
yj^
^«ncia Sr. José Pereira de Mat^ V acha ^o
gama do Dr. Oddone Marsiaj,
não
jauth, manifestando o seu
g jgvido a
A^^br pessoalmente a mauguraçe ;
. sen i i „uela
^>dade, mas que se faria repr^a p^residente d"^^^
Marsiaj. Declarou f
tem acometido
'^stituição que teiido sido aníe-h
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íiforiia e recciandQ

~

sentes, delegou poderes
nheiro de administração
cedia a palavra.
^

‘dirigir a palavra aos preilustre compa^^itor Pires, a quem con-

Fala
° Dr- Heitor Pires
o

Levantou-se enr
aplaudido^dl^urs:'!”

que pronunciou

clü Corpo Médico de
queTm/.^^^''«léncia ciín^^f "
Senliores. ^
ciscursiT
momentanc^^-^*^^ Presidente desta Casa,
■«ildes mVâí?" S. S. d?z "
ulfinia hora. de
de
■ expr?sf
su? arhJ°
P^L ifonr?» ^
Excias^
~ « encarregaíio
i nstituicàn
concpfÍA^^ Prefundos agradecimentos
'^“^idade? que ?^«v^í«itando"a benemerifa
constituem

da

"s por VV. Excias. manifes-

T

ordSí^-,t^e^ dT£e:

^S’q,ier
0
de vi^
de vista
O
que acnK ^ social e himi

Excias, poderá
^^stalações hospiíalaquer mesmo sob

''●^orou a
da preferencia^^p^^ de ingentes esforços
rin ^'^^retanto
°^’®dade porto ?
sempre nos pe*

Ha
Püncia.''“‘«^ “ Iiospitai e o

— baldados se6 todos esses sacrii}'
a falta
r a cooperação di'
médico uina ceiia interdecooneraçao do

■"'tj "a Sgf

«tei’'SÔ“
necessário á

aeiJa i^^udvehnente
esse ProE?A
a
ou

Resino os

^'^“rgia

’

‘“dos os seus

■-ra‘‘ía/“P‘‘-?S'2--™“‘?eSr™«-P“''r'

de h„%™“r”od„“""?4tes

arte de curar

«reQt'^^‘oreB e.sses''olI^''‘’^“ «

“ doente
t

essas exi'
"■'-” a.X-j;;i..;.,.evolução
so-

1'

= Cia ev

5;

r
I

1

I
I

t

í
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lpe lí'
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A PARCIAL DE UM BANIíEIRD

\.\MENT0S de luxo
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ciai do nosso povo — é que a BeneCcencin Portuguesa
resolveu construir o novo edificio hospitalar de maneira a poder receber condignamente todos os que a procurein em busca de meios para o restabelecimento da
saude.
,
Ha aqui logar para o pobre, para 0 rico e para o remediado? pois temos desde a segunda «I^se ate o apar^
tamento de luxo, onde o enfermo
necessário qualquer que seja a sua categoria social.
Da mesn?a forma, os Srs. Médicos terão aqui todas
as facilidades para o exercício da f

CL

^o

etí=‘e“y

““l“ol‘Stuiçãonã„t^

Srde

çs..__de

lhares de associados, ^^fJ:°“j s que necessitam um lide.respeitável, e »
tS isso, aqueles que
nitiyo para suas
? jessa entidade, praticam
contribuem para o
cnrínl
verdadeira obra
Pnriucuesa fazendo enA Diretoria da Bf“f“Sre “d|i„ C”P“
trega do novo Hospital
^
jámais lhe faltará a
de Porto Alegre.
,^5* coíperação destes sacerdotes
preciosa e indispensável ?
^ ^jeve uma grande
da ciência, a
e por quem nuparte do seu notável ciesen
respeito,
tre a maior estima, consider
^ j ^esta entidade a
De igual modo
“ °“"‘rnreseutes, proiissiorespeito das nobres senhora
^
dirijo também, as
nais da ciência obstetrica,
sinceros agradecimais afetuosas saudações e
cooperação no promentos pela sua Igualmente va^^^
gresso da «ossa benementaJ3C
poj-tuguesa, levanto
Em nome, pois.
Beneiice
Excias.>
a minha taça pela saude e ieliciaa
A

nx. Tnsé Ricaldone, o qual

decla A seguir, levantou-se °
a.. -1
em nome do
Ilustre professor e liomem de

Jj^édico davaa palavra
i-a Uartim Gomes.
’
então a palavra

0 ^ fntre uma aalva de
“ slguinte:
Professor Martim Gomes, que disse o seg

Fala o professor

Martim Gomes
de vários colegas e

Pela (Fui obrigado, pela indicação
iusistencia das palmas...)
I
^no com qiie nie obrigais a
Além da imerecida
g^^uerda, ao levantar-me, a
falar, ainda ouço, da nnn'ia e i
^ demostenico...
sugestão de fazer um discur
q mais simples das
e en nem siquer yos
algumas palavras resalocuções, e por isso ape
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José^Pe^rpir^^^í^^^vr^^ gentis do Presidente desta Casa,
Pirei! com a
deste boipitaí*^n=!«
eficiência das instalações
gia portuguesa
apenas aquela velha enerrealizações. PoHn
constante na lirmeza das suas
inis, uma íi<run ri«
i®
historia dos scu.s Iiospiportuguês aue nm
iniciativa daquele coiisul
da mãe patria lpr-!«f creou esta instituição, c em noine
de consolidar o -iípi
patria nova, um novo mem
sileiros.
o e o bem estar ejitre lusos e bratem fins coincríí ““ o vosso orador que esta casa
do que na maioria
Porto Alegre, inais
ahsoluta) um'sinal AiF
cidades (si não na maioria
poucas as cidades rr,
benemerencia. visto que sao
íao bons hospitaes í ? População desta, que tenham
maiitendo preços tãn
''í®
vivam sempre
E olhando assór.
gorados e humanitários,
Beaprimn^h’ *^”“0 todos^^nç claridade deste prisma, ^
oÊra nn^*^?’
aspect^^l°^^^^® novos liospitais, revelm
resfnK^?*^ dl^nscende o
social, obra espiritual,
de def
Obra ínn^^i
^ individual da saude
lições
Sé r/’r ^
‘ío que isso - obra
lecente^ nn
^iuipatif^l^ espiritual, educativa, pcln
vem n ’i P°^''entura endu.^
bondade que o conve
seSir nn 'f
casa
desenganos da vida,
M séi„ l'''v''i':«çao 5os tf'”® ''e curado e depois de
da família.
o valor da solidariedade
E
''aleTcença^^ ^

muitas vezes, quou'

pelo o£ ^ ® ■'"olta Doí, ^“^®uçam o arcabouço da
soinbrTne'^® destas^Irin~^‘^®“’ -,^^Pois de surpreendedicação amj^
Rue se
® ^<^Pois de avaliar, nas
cie não*?P ^ ®^nta
^
quanto vale a
^bismo da dor^''"^ capaz
da sua familia-'
sabendo
Èle í~ empara-lo á beira do
Prures nioràis
sub conS*^
claramente. maS
os
^íamilia
quanto pod em
stituiçjjQ çjp ^udo dizer novi?^ ^u^™ação espiritual- ■ ●
juesperado p/ufpital ben? j£
afirmando-vos que a
teim**^
Uma
reveste destarte
aaiU^^^'Se con?^^ obscuros
social, frisantenieiito
islo
ponto f? ° oerne d-f^-^H® us forças do maj
ridarl^^ ^os hosn^^° de
Immana... í'.
^ ^*das.

o ^^‘stianismi Ef'’?. essas Irmãs de ca-

Col^^^!*ures ● j
iolSeurais,
^ Portuguegg

uiediante a conduta daS
^futimenío dos meus
^^^las instauonram esta capital o

'4*
(,

●

I / ●_
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Legado
da quantia
con
saudoso
A nossa Sociedade ji se acha de^posse
tendo-o
de Rs. 20:000^000 que die le»
Lopes Tesousocio benemerito Sr.
Uq^s òficios do
recebido intacto, graças aos boiis_o^ ^
«osso compa
reiro, Sr. Cbrysogoiio Pii^o
g^. y^itor Pire ■
nlieiro do Consellio Deliberativo,
Donativos
Cranado & Cia.,

^

.E'“s.

Da

do Rio de
^Ctaeedo», poe 'feemiiP A* d'®"'
de magnésia fluida C
^^aça,
aoradeço.
digno representante
jgW Socie^d^fchlater recebeu
nandes, o que, em nome e pg^-Dando S^bja^^Qj^OOO, reDo nosso consocim
de 1 ’ '
rua Ge^ nossa Sociedade a i P
das 2
desta instituiPresentada pela
em
ín Carneral Victorino, o que
Antonio Ção, agradeço.
j„ Diretoria, . j^gpots para
,
Õ digno membro da
cacn P
doso Saraiva, oí^receu u^P
agradeç ●
do Sul
^ificio novo, o que, ig
Grande
do
de
Banco da Província

Esie antigo n ®®;;®®j“\‘'èrfngf‘’contnmP'i'd®^'""'

“●

Siattr

^ quantia de Rs. 19?-

Comercio
Nacional
do
estabeleciBanco
editado uaiitia de
este acr
a q
açôes
Pelos mesmos motivos,
-nos nas
da Provincia
§ento de credito, creditou
sem terem
a
Rs. 17:360^000.
,
_^pio
.
Tanto esta verba «, ^
pa
^ ^ram levadas
j*“^p-v;ercicioafetado a receita do exeic
Receita
Á receita da
P- findo elevou-se a

g Despez^
1 «,-.+í> o exercicio

Sociedade,dar«;'*«j„d„ 965$000
^
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reis. vinflnc /■!«

clespeza sido

de Rs. 762-.97l$ioa'^''^‘° anterior, tendo

240:559$90o!
de Rs
“ma de Rs, 240-OOOSSnnn*°“-?“í“ ^
Patrinionio a
gumte:
‘‘'^●WÜÍSOOO e o59§000 para o exercício sePatrimônio Social

O

2.928;000$000,
J95 5^®^^^4:59ò§000 réis'*"
nas
valor que n
Comí
^Ções; 17-3AncnAn”*^°
> e Rs. 240:000^000

tendo o aumento
composta de Rs. . ●
Provincia creditou
« Banco Nacional do

açoes que dele pos’ ®aldo do exercício em apreço.

Trata
"’«ntos Retribuídos

E’

COS doem?^
®e refere
P^'*^ticulares^sp^

^^tribuidos,

comunico
proveniente

16l:430®500%í's^‘f''«« a Rs. 532'^i4,2?nn''®''‘'f
®
a mais oha ^‘^●t^liílOO, ou fossem . ● ●
Hue no exercício 1934 a 1955.

Mad
f F

duas V

Irm'’

^®nevenuta
Wsita da°

As

*Ped;*“ i^“>^‘res

im

’ ^Dia devotada amiga deS'

. V"'”'®'’®®

3eço
a^re‘”®''^''”rt“guês'^» «Correio do Povo^
do^Pov„j “'“abili|^'^®®a gratuita*'^’ ‘^““tínuam a obseaeeíca
amalf ® « ao brilL^f
jornais. Agraextens,\^° ^osso
.P^^tutino «CorreiO
^^rinlio a ^
os^fo^ ’
*^tue publicou
^
que íf.Vtp este que torno
do nosso
cí>m tanto
edifício.
^adio Far
'^^«Pilha
populjjj.

irradiar,

“S'S,í

radio-difusão
nlgumas frazes
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devemos á geji, Hospital, o qiie
Sr.
de propaganda do nosso
prezado
amigo
Diretor e nosso “
deixo
tüeza do seu
^ da Cnnlia, a quem aqui
Dr. Luiz Guerra Flores
desta Sociedade.
reconhecimento
consignado
Caridade
Esta nossa
mentaç”o gratSfa'“a ®
®te“ao"Ho“sp°tal muitos^íoen^
e tem recolhido
nacionalidade. Nao cifo os
tes pobres, sem
"érito da obra.
nomes para não dim.nuii o m
Conclusão
presente
Nada mais se me

r.nrs.i.S?»?r.

disíÒ“rSo°para° yos pres-

meu alcance.
. fiesoretencioso historico, quero
E ao terminar
reconhecimento para
aqui deixar bem expresso o m^^
com todas as
JnL da minha honrosa e ardua
de
auxiliaram no desempenho estimados oompanhe.ros
missão, destacando °s
^ Comissao de Exame
Diretoria, Conselho Dehhera
Capital,
de Contas e o digno Coipo
de 1956.
Porto Alegre, 26 de Julli®
persirã <Jg Mattos.
José
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Parecer da Comissão de Exame de Contas
Consocios:
i
● ««
nnp dando cumprimento
Apraz-iios comunicar-vos q , a^
aos deveres que nos impoe o
„ meticuloso
uossa benemerita instituição, pro
..piativa ao perio®X"ame da escrituração da
’t ilq Aq 1955 a 30
jo financeiro que decorreu de
de Junho deste ano, sendo-nos o rínís^^ivel
^íicontrámos tudo na melhor
^ P ' j-esentado pelo
Como tereis visto P.^l°
referido exerSr. Presidente da
Vrniníia de Rs. 1.005:531^000,
cicio financeiro ascendeu a quaiU
762:79í|100, repasso que a Despesa
240:559^900, do qual
pstrando-se, assim,
Patrimonio Social a imporJoi escriturada na conta do
diferença restaníancia de Rs. 240:000|q00, passando a
S
para o novo exercício.
sejam aprovadas
Somos, portanto, de P , ^ j^Qgga apreciação, asas
s contas que foram
j^vrado na acta desta sescomo propomos
Diretoria da Casa pela
Um voto de louvor a dci.
®^a administração.
Inuvar o antigo guarda-livros
, ^ Cumpre-nos, outrosm ,
escriturou os livros
da Sociedade pela clareza
mantem o arda contabilidade e a boa oídem en 1
^aivo de documentos.
de 1936.
Porto Alegre, 24 de Julho
Paulo de Souza Ribeiro
Luiz de Caroalho Bastos
Celestino Duarte d Azevedo
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AI\íEX<^

1^. I

Demonstrativo do f^eceita e Despesa
Em 30

I ^'^nho de 1936

f^ECElTA
Saldo do exercido anterior
Mensalidades

9638000

Joias Secção Masculina
Remissões

6:9348000
44:4008000

Denativos e Legados”"
Alugueis

17:2808000
20:1008000

Renda do Cemiterio...
Diversos Recebíimentos
Radiografias
Juros e Dividend os
Raios Violeta e Diathermia
Tratamentos Retrilmidos
Socios Remiveis a Prestações
Joias Secção Feminina
Carteiras de Identidade
Joias Secção Infantil.
Socios Remiveis
^ Prestações
Secção Feminina
r armacia:
Aumento
'verificado
conforme in-^o
i
F
existências
^^^entano desta data..

10:3538300
5:1408000
32:1798800
8:0888500
72:9198300
4:2598000
532:1418100
38:0008000
130:6508000

169:9718500
90:8878500
170:6338700
8:0768000
4:4378000

Generos e Dietas
Ordenados e Honorários..
Drogas e Medicamentos...
Socorros.
Funerais

16:7858400
141:4788700
6008000
3:5458900

Agua e Luz
Diversos Gastos
Obrigações Contraídas

53:5668500
35:3668800
3:6658000
32:6138100
31:1648000 762:2918100,

Conservação do Edifício e Predios
Juros pagos das coutas coiren
Seguros.
Combustível
Despesas Eventuais

6:3908000
39:0608000
Saldo:

10:2578000

24:2368000 1.002;:

Destinado á Conta Pu^^monio
_
o novo exercicio
Imp“. que passa p.

240:0008000
5598900 240:5598900;
1.003:3518000:

1.003:351
Porto Alegre, 50 de Junho de 1936.
C/iri/sogono Pinto Leitão, Tesoureiro.
Eduardo Soares, Guarda-Livros.
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30 de Junho de 1936
Geral
da
Sociedade
Portuguesa
de
Beneficência,
em
Balanço
PASSIVO
ACTIVO
Hospital, inclusive as obras do novo Edifício
Material Cirúrgico
Alfaias, Moveis e Utensílios
Cemiterio
Carro Fúnebre
Diversas Instalações

Pavilhão
Gabinete de Radiologia
●.
Gabinete de Raios Violeta e Diatermia
Lavanderia

1.291:3358890
205:1688950
280:9438840
10:0868870
5:7848500
182:0028270
30:0008000
68:1298940
17:6358200
27:4908000 2.118:5778460

Acções e Apólices:
Accões do Banco da
Acções do Banco Nacional do Comeicio
Acções da Cia. Hidraulica Porto Alegiense
Apólices da Intendencia Mumcipai^
Apólices do Estado do Bio Grande d° ^ ’

11 Apólices da Divida Publica Federal
Imóveis;
Valor dos atuais... .
Diversos efeitos a Receber:
Juros e Dividendos
Alugueis
Diversas Contas
Letras a Receber
Doentes Particulares
Banco Porto Alegrense
Maternidade:
construcção
a com a sua
Importância dispendid
Tesouraria:
Dinheiro em cofre

3.382:596S000
16:0003000
266:7953680
58:6948200
5598900
365:8838000

96:7838000

Farmacia:
Valor existente em drogas e medicamentos
5,910
868
!
25
91
95

Patrimônio Social
Sociedade Porlugueza (ie Beneficcncia de Sant Ánna do Livramento
Contas Correntes
Contas a Pagar
Receita e Despesa para 19:>7
Letras a Pagar

664:7008000
138:3828100
2:6198600
39:1548150
63:3848260
10:5858000

918:8258110
129:4818010

33:9738700
9908000
12:8188100
12:0008000
39:5978800

99:3798600
2:4358300
692:0858100
32:9628200

4.090:5288780

4.090:5288780

porto Alegre, 50 de Junho de 1936.

Te.'^oureiro.
Chrysogono pyifo
G«ar da-Livros
Eduardo So
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anexo N. 3
movimento do hospital
Doentes existentes em 30 de Jm>h
(le 1955
a Junho
Entrados de Julho de 1955
de 1956:
Particulares

80

1.308
1.809
421 JL729
1.695

Socios
curados
Caídos, melhorados ou
1956114
Doentes que passaram
1957
nacioiiali- feffilnino Hasculino
Pertencentes ás seguintes
718
dades:
752
54
61
Prasileiros
21
36
Portugueses
5
9
Ilalianos
8
11
Alemães
5
6
Polacos
3
5
Hespanhoes.. 2
5
Israelitas
3
2
Argentinos
1
3
Pussos
2
2
1
3
Austríacos
2
1
Erancezes
2
1
Inglezes
1
Paraguayos
1
Pumenos
1
Libanezes
1
Armênios
1
Tchecoslovacos
831
898
Turcos

1.809
Total
1.470
115
57
14
19
11
8
7
5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1.729
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Continuação do anexo n. 3

No gabinete de radiologia foram feitos os
seguintes exames:
419

Radiografias e Radioscopias
No Gabinete de Diatermia e Raios UltraVioletas foi o seguinte o
numero de aplicações:
Diatermia
I^aios Ultra-Violetas..

448
233

681

Na sala de curativos o
movimento foi o
seguinte:
Curativos a doentes
particulares
Curativos ^ doentes
socios
injeções a doentes
s ocios
foram praticadas
as seguintes
op erações:
Doentes
particulares
Doentes
socios..
Na
●maternidade do
Hospital nasceram 16í
creanças:
Do sexo
m^asculino
D0
feminino
C total dos
dias de
mos i
iratamento dos enferimter nado
s, foi de
dos por:
22.815 distribuí¬

472
3.095
6.598 10.145

1.026
173

1.199

88
73

161

Doentes
Doentes

partícula,es,
fratamento
retribuído. 16.473
trat amento
grát is
6.342 22.815
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anexo N. 4
Soclos remidos admitidos durante o ano

proponentes

Socios

Affonso Arisio Fortes
Adão Prado
Almiro Eugênio Barichello
Armando Fontoura de Barros
Armando Franc.“ de P.'' Ouriques
Arthur Coimbra Ferros
Arthur Klingner
Antonio Armando Scliinaedecke
Antonio Martins de Oliveira
Antonio Lazzarotto
Coiistantino Francisco Iloenes
^avid de Barcellos Gomes
^orval Porto Pires
Edmundo Rodrigues Pontes
Soares Pinto
João Carlos Presser (Dr.)
^slipe Leopoldo Beck
^clipe Ferreira Jardim
Francisco Rocca
Germano Wagner (padre)
^íans Blumenthal
í^Ieitor do Amaral Ribeiro
í^ddo Hcenes
Jorge Fialho Peixoto
Juvenal Marchezini
José Carlos Rousselet
José Fernandes Ribeiro Dias
José Gonçalves São João
José Gonçalves Pereira Filho
João Alfredo de Azevedo Filho

1935-1936

Auna Arísio Fortis
Toão Sancini
Arseiiio Ferreira de Mattos
io Cardoso
Saraiva
Antonio
Heitor Pires
de F.®* Monteiro
Manoel Machado

Antonio Cardoso Sarana
Antonio Moreira
Eduardo Soares
io Cardoso
Sarai'a
Antonio
Antonio Moreira
Afonso
Alberto Gaspar

Antonio
^rade
Gregorio Ca^ai^
Francisco Jos^
Ainbrosio Konzen u
Liiick
Qswaldo
irA de Mattos
José Pereira
Eduardo Soaresio Coimbra
Olegario

Cândido

João de Oliveira Castro
Carlos pousselet
Manoel Roclia
Alberto Pedro

João de Araújo Vianna
João Jorge Bopp da Silva
João Pinto Casado

Azevedo
Leonardo ím- _
Antonio Moreira Saraiva
Antonio Cardoso Saraiva
io Cardoso
Antonio
Arthur Aimi

Joaquim Dallegrave
Kurt Wetter
Kurt Bercht

f„'Í°DanieíP^lf'
Manoel M. Marlins

Leopoldo Boaventura Ravazzo

- 56 Continuação do anexo n. 4

Socíos

Luiz Gonçalves Fortes
Martin Dallegravc
Noé Arnt Ríbero
Olivio Francisco da Silva
Oswaldo Henrique Gutlieil
Puschoal Donadio
Paulo Lopumo
Pedro Miguel Só Rocha
Pedro Willibaldo AUenliofen
Reinaldo Oswaldo Nitzke
Rosário Irineu Arizío
Salvador Arizio Fortis
Salvador Lo Pumo
Severino Aimi
Sylvio de Meda
Vilymar Nelson Land
^Valdemar Emilio Enck
Waldemar WirdeiuannBgs. Fortes

Proponentes

JuHo Pimenta
Artliur Aimi
Chrysogono Pinto Leitão
joão Osorio Cardoso Sobrinho
Manoel Machado de F.” Monteiro
Domingos A. Donadio
Oscar Oliveira Castro
íguacia Só Peixoto
Delmar E. Fleclc
Antonio Moreira
Antonio Moreira
Antonio Cardoso Saraiva
Antonio Moreira
Arllmr Aimi
Zacharias R. da Costa
Eduardo Soares
Hugo Panitz
Aderito Moura e Costa
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ANEXO N. 5
Socíos remidos a prestações admitidos durante o ano 1935-1936

Socíos

Proponentes

Orlancla 13ernd
Adolplio Bernd Junior (Dr.)
Antonio Cardoso Saraiva
Alfiero Zanardi
Nestor Feldmnmi Pereira
Alfredo Standt
Manoel Machado de F."® Monteiro
Alfredo Afonso Volpe
Antonio Moreira
Aleixo de Souza
Luiz Pinós Brandão
Alexandre Schapke
Domingos Coellio Martins
Altir Ceuterio Lima
Armando Dias de Azevedo íDr.) Ernesto G. Fortes
José Pereira Sampaio
Ariosto Sampaio
Antonio Moreira
Augusto Gonçalves Barcellos
Antonio Cardoso Saraiva
Antonio Gonçalves
Guilherme Hintz
Carlos Knijnik Sobrinho
Castoriuo Oliveira
Carlos Machado José de Oliveira
Manoel de Souza Pereira
Eduardo Afonso Abel
Armando da v'^ilvn Mello
Eriy da Silva Mello
Rafael Avallone
Frederico Barletlo Celca
Antonio Moreira
Francisco Gonçalves Afonso
Antonio Moreira
Jacob José Schmití
Antonio Alexandre da Sihm
Jayme Gomes da Silva
Carlos Dubois Barcelos
va
José Belmonte Lopes da Sil
Paulo de Souza Ribeiro
José Carlos Pacheco
Waldomiro Ferreira Brito
José Corrêa Britto
Antonio Gonçalves de Castro
José Cozza
Antonio Cardoso Saraiva
José Maria Quintaiieira
Antonio Moreira
José Verdi
Manoel de Souza Joao
João de Souza Guepeiro
Aventino Pinto ViJarinlio
f-uiz Januario Vilarinho Leite
Cândido Olegario Coimbra
Luiz Zica Filhom
Maria P. Pallet
Marcello Pallct
Antonio Alexandre da Silva
Manoel Rodrigues Miranda
brlanda Bernd
Ney Bernd
João Barbosa dos Santos
Oscar Barbosa dos Santos
Antonio F. Valcanova
Paulo Antonio Valcanova
Antonio Moreira
Pedro Ordovas
Waldomiro Peressuíti
Rafüél Avallone
Paulina Gonçalves Barcelos
Raul Rizzardi Gonçalves
Aristides Siqueira
Raymundo Módica
Rafael Avallone
Reniro Astolfi
Cândido Olegario Coimbra
Serafim Esteves
Antonio Moreira
Vericondo Foschiera
Orlanda Bernd
Walkir Bernd
Luiz Antonio Mauchiski
Waldemar Ferreira
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ANEXO N. 6
Sócias remidas admitidas durante o ano 1935-1936

Sccias

Araalia Maria Kaspary
Amalia Presser
Anna Arizio Foríis
Annita Arizio Fortis
Acacia Jaquet Gama
Adelina Gonç.» de Moura Bastos
Adelina Duarte Alves
Adelina Carvalho Haushalm
Adilia Antunes
Alice Maria Daudt
Alzira Gobbi de Alarcon
Almerinda Licht de Souza
Antonieta Gualhianoni Guerreiro
Beatriz Carvaliio Viamia
Beatriz Mariante Costa
Celia Oliveira Costa
Cilda Ady Oliveira
Colita Adams Cassou

Proponentes

Antonio Moreira
Felisberto Soares Rath (Dr.)
Antonio Cardoso Saraiva
Anna Arizio Fortis
Antonio Moreira
Antonio Cardoso Saraiv a
João Pinto Alves
Olga Diehl
Suzanne Vinholes
Rolim Pereira da Rosa
Celedonio A. Carvaliio
Euiz de Souza

Elisabetha Schebenziiber Klintrner
Einiha Diehl Rosa

Leonardo Guakliianoni
Antonio Moreira
Francisco José da Costa Filho
José Fernandes da Costa
Armando Gomes Costa
Antonio Cardoso Saraiva
Antonio Cardoso Saraiiva
Romeu Santa Catliari:.
ina
Antonio Cardoso Saraiva
Ricardo Gonzale
Antonio Cardoso Saraiiva
Antonio Cardoso Saraiva
Antonio Cardoso Saraiva
Otto Stallbaum
João Daniel Pothoff
Julio L. Fava

Evna Marliia Altuiayer
Ernestina Gró
Erika Berclit

Antonio Cardoso Saraiva
Antonio Cardoso Saraiv
Oscar Castro

Esther Corrêa Baj nia
Eulina Presser

João Daniel Potthoíl
Maria Bayina Laitano
Felisberto Soares Ratli (Dr,)
Aventino Pinto Vilarinho
Cândido Olegario Coimbra
Manoel Romeu Melendo

Cecilia de Oliveira Machado
Cecilia Pinto Sauta Catliariina
Celina Rousselet Pires
Carlota Brino
Dora Barreto Osorio
Edith Huber
Elsa Rick Blanck
Elsa Stallbaum
Ellinor Bartli

Eunice Luiza Cabral
Eva Gorga Dias
Ginu Corrêa Dias
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Continuação do anexo n. 6

Proponentes

Sócias

Graciosa Tono Fisclier
líerminia Dias Loch
Hilda Ribeiro Gonçalves
Plilda Irina Wetter
Plilda Fragoso
Ida Luisa Buhler
Ida de Oliveira Campos
Iracema Cirio Passos
Irene Huber Flores
Irene de Vasconcelos Fumo
Isabel Alexandre da Silva
Isolina Picole
Italia Reginatto Fava
Ivonne Ferreira Amaro
Jardelina Schnitzer Marcliezini
Judith Valcaiiova Ravazzolo
Juiietü Gomes Dornelles
Fuuru de Carvalho Vianna
Leontina Cavedini Bettanim
Lorena Motta
Luizinlia Motta
Ludovina Zanettin de Souza
Lydia Catharina Sanger
Lydia Nitzke
Lygia Fialho Peixoto
Maria Paiva Furtado
Maria Metcke Gomes
Maria Nunes Guimarães
da Rosa
Maria Francisca Figueira
Maria da Gloria Almeida de Jesus
Maria Conceição da S.“ Griucic i
Maria Thereza Lopes Rocha
Maria Helena Rodrigues de Souza
Maria Clelia Soares Fiori
Maria Augusta Haag França
Maria das M. Malheiros Saiitaniia
Maria Cecília Kieling Altenhoieii
Maria Chagas Coutinlio
Maria de Lourdes Pereíia

ei e

Felipe Artiiur Fisclier
João Aimi
José Gonçalves
Alziro L. Schilling
Antonio Ventura Fragoso
Hilda S. Petersea
Antonio Cardoso Saraiva
Artluir Amadeu Passos
Luiz Henrique Pedro Huber
Domingos Fumo
Manoel Alexandre da Silva
Antonio Cardoso Saraiva
JuIio Quintilio Fava
José Maria dos Santos Cordeiro
João de Oliveira Castro
Manoel M. Martins
Epomina Rosa Calçada
Antonio Cardoso Saraiva
Maria José Ladeira Cardoso
Manoel Carvalho da Motta
Manoel Carvalho da Motta
José M. Simões
Antonio Moreira
Antonio Moreira
Cândido Olegario Coimbra
Francisco Paiva Furtado
José Martins Gomes
Antonio Cardoso Saraiva
Antonio Cardoso Saraiva
Edgard Afonso de Jesus
Homero dn Silva Grivich
Pleretiano Rocha
João Pereira de Souza
Ernesto G. Fortes
Luiz França
Antonio Cardoso Saraiva
Deimar E..Fleck
Fernando Soares Coiitinho
Manoel J. dc Carvalho Leite
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Continuação do anexo n. 6

Socías

Maria Pereira Leite
Maria Tiiereza Alves Nogueira
Marina Martelete
Marina Torres Saraiva
Marina Bonetti Fachél
Martiia Weick Klein
Moercyr Maria Pallet
Moely Joanna Pallet
Naida Tlierezinlm Muller
Nair Nascimento Soares
Nair Prado Lima
Nilza de Alencastro Klein
Norcy Geyer Sclimitt
Olga Stallbaum
Olga Soares Nunes
Olinda Rosenheim
Ottilia Cauduro
Rosa Pacheco Scalco
Robertina Garcia Gomes
Ruth Casado
Ruth de Almeida Klein
Servita Martinelli Monteavarro
Sofia Lerrer
Zuzanne Raymond Diniz
Wanda Gitzler
Zaira Corrêa
Zuleika Soares Fontoura
Zulmira Quadros Bittencourt

Proponentes

Manoel J. de Carvaliio Leite
Autonio Moreira
Joaquim Fernandes de Mattos
Oscar Cardoso Saraiva
Adroaldo Pacheco Fachél
Jacob Klein
Maria Pezzette Pallet
Maria Pezzette Pallet
Aloysio Hoflmann Schmitt
Antonio Cardoso Saraiva
Antonio Moreira
Antonio Moreira
Octavio Hugo Sclunitt
Otto Stallbaum
Domiciano Nunes
Cândido Olegario Coimbra
Antonio Cardoso Saraiva
Antonio Cardoso Saraiva
Antonio Cardoso Saraiva
Oscar Cardoso Saraiva
Antonio Moreira
Walter Glotz
Antonio Cardoso Saraiva
Cicero Ferreira Diniz
Walter Gitzler
João Luiz Crussius
Paulino Augusto da Fontoura
A. de Araújo Pinto
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ANEXO N. 7
Sócias remidas a prestações admitidas durante o ano 1935 ■ 1936

Sócias

Proponentes

AIba Jung

Antonio Moreira

Aracy Mello Beirão

Antonio Rodrigues Beirão

Adelaide Antunes Pereira

Antonio Moreira

Adelina Fiori de Azevedo

Ernesto Gonçalves Fortes

Alice UJiicli Putz

Ernesto Putz (Dr.)

Clütilde Guaragna
Diná Berr Pereira da Rosa

Rolim Pereira da Rosa

Antonio Rodrigues Beirão

Eugenia Scliumaclier

Antonio Moreira

Gelsuraina Pinto Limo da Costa

Christiano Alexandre F.*' da Costa

Helena Alice Nickliorn

Antonio Moreira

Julia Carvallio Venzelotíi

Antonio Cardoso Saraiva

Jüséfina Cunha de Souza Duarte

Antonio Moreira

I
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ANEXO N. 8
Socios contribuintes que se remiram durante o ano 1935-1936

Acaciü Gonçalves Simões
Acly Ribeiro Bastos
Adão de Oliveira
Adroaldo Souza
Adamastor Sampaio
Alcides Gonçalves Dias
Alberto Maçno Dias
Alberto Herlein
Alberto Paganelli
Alfredo Gaspar Afonso
Albano Lopes Cândido
Akiisio de Figueiredo Gomes
Anselmo Walclomiro Fett
Armando Octavio de Oliveira
Arno Schweitzer
Augusto Moreira
Augusto Telemaco de Souza e Silva
Antonio Feijo
Antonio Missel Assumpção
Antonio Rodrigues de Mello
Antonio Tavares Gre. ono
Carmelino Dias dos èantos
Cliadi Lourenço Duni
Celestino Domingues
Cristiano Alexandre Figueira da Costa
V^ypriano Paiva
Damião Pavani
Daniel Baptista Sardo
Domingos Gonçalves
Eduardo Novo
Evaristo Tavares de Pinlio
Felipe da Silva Garganta
trancisco da Luz Martins Sequeira
Gmlherme Hintz
Heliü Barcelos
Hernani Pereira Xavier
Horacio Foresta
Honorio Vidal de Cordova
Irineu Dias Penedo
Isaia Marques Pereira
Ivo Lisboa
jayme Stiefelmann
Ribeiro de Quadros
Julio Panno
.ulio Varela
uvenal Guaragna Padilhu
José Bernurdino Vilarinlio Pereira Leite
Josc Bernaski
José Carlos Krebs
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Continuação do anexo n. 3

José Cezar cie Mesquita
José da Costa Andrade
José da Costa Leite
|osé da Silva Braga
füsé Gomes da Kosa
José Laus dos Santos
José Maciel Junior
José Marques Baptista
José Martins Simões
José Maria Rodrigues Pontes
José Moreira
José Macau Marques
José Teixeira Rodrigues
João André Raymundo
João Güllo
(üão José da Rocha
João Missel Assumpção
füãü Paulo Corrêa Vasques
João Valente Junior
Joaquiin Guerreira Chaves
Joaquim Monteiro Filho
Joaquim Vidal

Libio Bins

^

Mario Oliveira Uchoa
MaÜiias Fernandes Lum'^
Manoel du Costa Mello
Manoel Ferreira
Norbertü Grás Borges
Orlando Augusto Dias
Oscar Lopes de Oliveira
Patriciü Ribeiro dos Santos
Pauiino Duarte Certeira
Paulo Edgar de Oliveira
Paulo Ki-ebs ^
Possidoniü Jose de rieitas
Raiuiro Corte Real Biiuco
Serafim de Almeic^
qrn77lero
Victorio Segundo Çí»»®® Scozziero
■\Vaiter Ribeiro de Quadros
AVolney Alves Oliveira
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ANEXO N. 9
Socios remidos da classe infantil
Açucena Martins de Olivoira
Aída Therezinba Arisio Forüs
Aimee Cordeiro de Castro
Arno de Felippe e Souza
Aütonio de Pauda Soares Fontoura
Brasiliua Pacheco do Canto
Cecilia Vanzetto Gerst
Célia Vanzetto Gerst
Clovis Brocardo Tolazzi
Danilo Cavedini Bettauin
Darcy Gomes Praiige
Edmundo João Max Conrad
Genecy Paranhos Diniz
Heinz Ivo Deppermann
Ingrid Berclit
lolanda Arisio Fortis
íris Juditli Baptista Jung
Jonny Gomes Prange
Juiio de Rose
"osé Arthur da Silva Grivicich
osé Carlos Simões
osé Soares Fontoura
osé Wilson Foschiera
oão Mariano Pacheco do Canto
Joaquim Octavio Madureira Pereira
Laíre Feijó da Silva
Leo Schereschewsky
Leda de Souza
Lia Therezinha Squario
Lucy de Souza
Maria Anaisa de Toledo Pires
Maria da Graça Soares da Fontuura
Maria Helena Vanzetto Gerst
Maria José Só Rocha
Maria Tlierezinha Paiva Marti ns
Marina Fialho Peixoto
Nelson Cordeiro da Silva
Norma Malheiros SanfAna
Olmiro Gonçalves
Oscar Arisio Costa
Paulo Afonso Soares da Fonto ura
Pau o Barreto da Rosa Elgues
Paulo Becker Bohrer
Rosa Arisio Fortis
Ruy Puulo Zuch
Sérgio Zubaran de Souza
oilvia Paranhos Diniz
Teimo Francisco Eberle
Waldivia Paranhos Diniz
Walter Bercht

- 45 ANEXO N. 10
Socios da classe infantil, conforme Capitulo XII dos Estatutos

Alberto De Meda Gomes
André Saraiva Segaufredo
Armando Frederico Gonçalves Hofmeister
Arno Walter Pabst
Antonio Carlos Goetze Dias
Antonio Teimo Franga Nogueira
Carlos Alberto Simoni de Azambuja
Ciro Elias Cliemale Barcelos
Cláudio Montenegro Marsigha
Cléo Telles Nunes
Clovis Carneiro da Cunha
Dyla Rosa Leal Ratli
Eduardo Edy Pereira
Elis Brandão Marques
Eugênio Costa Rubbo
Fernando Baptista Roclia
Flavio
Rcberio Cunha Carn^o
Francisco José Caceres
Glacy Pereira da Cruz
Tnra Maria Petzhold
josé Augusto Mariz de Mendonça
José Carlos Vargas dos Sant
Luci Fragoso de Lucca
Luci Teíve Teixeira
Lio Pinto Pereira
Luiz Carlos Baggio
,
Luiz Carlos Macciu
Luiz Oscar Munch de Carvalho
iva Schilling
Lygia Saraiva Magali F. Rü*l
Peixoto de Oliveira
Maria Fraucisca
Gutheil
Weber
Marleiie
Machado
da Rosa
_
Marlene
de Mello Beirao
Manoel Luiz Gon^f"
Ney Caminha Monteiro
Norma da Silva Rivaldo
Odyr Decio Variani
Oscar Martins de Lima
Ottilia Vanzetto Gerst
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Continuação do anexo n. 10
Raul Antonio Daudt
Raul Car\’alhü Gonçalves
Raymundo José de Carvalho Leitão
Renato Petersen
Renato Adams
Rhéa Silvia de Lourdes Frasea
Romeu Eugenia Zajaerkowsky
Ruben Kleebank
Sérgio Chemale Selistre
Sérgio Dias de Castro
Sérgio GueiTa Santos Netío
Sérgio Jungblut Dietericli
Souia Metcke Gomes
Thereza Monteiro Abreu
Therezmlia Aíacedo Pinto
Tlierezinha Viaona da Rosa
Vera Calleya
Victorino Alves de Vasconcellos Pinto
Werner Cantahcio João Becker
i^onne Therezinlia Amado Carvallio

— 47 —
ANEXO N. 11
Movimento dos socios doentes

Ealstiam

Eniraram

Saíram

Ficaram

Faleceram

Meses
H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

1

18

8

1
1

15 11
11 14
13 7

1

14
18

1935
Jüllio

Novembro

o 26 6 23 2
18 8 25 12 27 9
15 11 22 9 25 5
11 14 29 6 27 12
13 7 33 9 31 8

^szembro

14

8 33 10 29 12

18

õ 25
6 26
7 29

Agosto ,
o.
Outubro

15

1
1
1

8
5

1936
Janeiro
l'evereiro
Alarço
Abril
Maio
Junl10

26
24
21 11 25
19 8 27
20 6 18

8
7
9
9
9
9

16 7
27 5
5
31
12
27
26 11
22 13

1
1
1

26 6
1 24 7
21 11
19 8

I 20

6

- 16

2
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ANEXO N. 12

Movimento dos doentes particulares
Eilsüam

Entraram

Saíram

MESES
H

M

H

M

H

M

Faleceram
II

M

Ficaram
H

M

1935
Julho
Agosto
Setembro.
Outubro...
Novembro
Dezembro

27 52 38 53 32
33 62 36 38 34
35 58 36 47 30
41 61 42 72 43
40 67 48 64 51

43

33 62

41

1

35 58

44

41 61

66

40 67

62
37 67 56 95 51 107

2 37 67
1 42 54

1936
Janeiro
Fevereiro
Março

Abril
Maio
Junho

42 54 51 69
43 61 34 69
44 58 36 68
41 59 45 85
44 64 50 67

49

60

33

71

1

2 43 61
1 44 58

38

66

1

1 41 59

41

80

1

51

73

43 57 41 68 52

60

44 64
1 43 57
1 32 64
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ANEXO N. 13
Recapitulação do movimento dos enfermos particulares e socios

Sa ram

Entraram

Existiam

Falecaram

Ficaram

MESES
H

M

H

M

II

M

H

M

H

M

1 51 70
1 50 69

1935
45

51 70 61

59 55
50 61

50

1

50 69 58

56 55

49

1

52 75 71

78 70

78

1 52 75
1 53 74

Novembro

53 74 81

73 82

70 1

J^ezembro

51

2 51 75
2 60 59

Julho

42 57 64

Agosto ..
Setembro
Outubro

75 89 105 80 119 —

1936
Janeiro...
fevereiro

60 59 76
69 67 60

77 65
76 60

Março..

68 65 65

Abril
Maio.
JunI10

62 70 70
63 72 77
63 63 59

77 69
94 68
76 77
77 74

67
76
71
92
84
73

2
1
2
1

2 69 67
2 68 65
1 62 70
63 72
1 63 63
1 48 66
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ANEXO N. 14
Movimento

da Farmacia
Keceitas aviadas

MESES

Socios Socios
SUBinternos externos TOTAL

Doentes
particu- TOTAL
lares

1935
Julho

551

228

779

2.060

2.839

Agosto
Setembro .

695

205

900

1.227

2.127

742

117

859

1.909

2.768

Outubro...

544

293

837

2.152

2.989

Novembro

473

164

637

2.517

3.154

Dezembro

725

185

910

2.604

3.514

Janeiro. ..
Fevereiro

1.065

173

1.238

1.792

3.030

522

256

778

3.313

4.091

Março
Abril

1.081

132

1.213

2.310

3.523

859

192

1.051

2.700

3.751

Maio

1.062

212

1.274

2.270

3.544

462

182

644

2.270

2.914

1936

Junho
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