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IHMT acolhe primeira reunião do
projeto LusoAfro-Bioethics

IHMT homenageia colaboradores
O IHMT homenageou os colaboradores numa ses-

A primeira reunião do projeto LusoAfro-Bioethics,

são que se realizou no dia 20 de abril. Na iniciativa

coordenado, no IHMT, por Maria do Rosário Oliveira

foram agraciados os colaboradores cujo desempenho

Martins e, globalmente, por João Schwalbach, presi-

no biénio 2015/2016 foi avaliado com a menção de

dente do Comité Nacional de Bioética para a Saúde de

relevante (Ana Catarina Alves; Ana Rodrigues; António

Moçambique, realizou-se a 23 de abril, no IHMT NOVA.

Sá; Dinora Ferreira; Maria Marques; Paula Pacheco;

O projeto é financiado pela Parceria entre a Europa e os

Roberto Pereira; Sofia Santos; Teresa Carreira e Teresa

Países em Desenvolvimento para a Realização de En-

Leal). As antigas colaboradoras Ana Rocha, Isa Alves,

saios Clínicos (EDCTP) e co-financiado pela Fundação

Sílvia Noura Duarte e Telma Mendes, foram homena-

para a Ciência e a Tecnologia e visa melhorar o proces-

geadas pelas funções desempenhadas no Instituto.

dades dos comités de ética em três países lusófonos
de África: Angola, Cabo Verde e Moçambique. Além do

Fotografia: APAH

so de revisão dos protocolos e reforçar as funcionali-

.

IHMT, a iniciativa conta com a colaboração da Faculdade de Direito da NOVA.

.

Eduardo Sá Ferreira agraciado com
Medalha de Ouro
A 7 de abril, o Ministério da Saúde agraciou
Eduardo Sá Ferreira com uma Medalha de Ouro,
como reconhecimento da qualidade do seu trabalho
e dedicação. O galardoado foi membro do Conselho
Consultivo do IHMT e integrou o Grupo de Apoio Técnico do IHMT, participando como docente em vários
em vários cursos realizados nos Países de Língua
Oficial Portuguesa.

.
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Participação no World Health Summit
Regional Meeting

Diretor do IHMT participa na IANPHI
European Meeting
O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, participou na

As subdiretoras do IHMT Maria do Rosário Olivei-

IANPHI European Meeting 2018, que se realizou a

ra Martins e Marta Temido, os professores João Pinto,

24 e 25 de abril, em Varsóvia, na Polónia. A inicia-

Jorge Simões, Luís Sambo e Silvana Belo e o investiga-

tiva foi promovida pela Associação Internacional de

dor Luís Lapão participaram no World Health Summit

Institutos Nacionais de Saúde Pública (IANPHI).

Regional Meeting, que se realizou nos dias 19 e 20 de

.

abril, em Coimbra. Maria do Rosário Oliveira Martins
participou com uma apresentação oral sobre o fortalecimento de comités de bioética na Região Africana
Lusófona e Marta Temido presidiu o painel “Translational and sustainable Innovation”. Jorge Simões coordenou a sessão “Access to healthcare: inequalities in
aglobal World”, na qual Luís Sambo participoiu como
palestrante, e Luís Lapão coordenou um Think Tank

No contexto do Programa University Development and Innovation Africa (UDIA-A), de que a Universidade NOVA de Lisboa foi parceira juntamente
com a Université Libre de Bruxelles, a Universiteit
Maastricht e o King’s College London, o IHMT recebeu, ao longo do mês de abril, 7 docentes da área
da saúde de universidades de Angola e Moçambi-

sobre Saúde Digital em Língua Portuguesa. João Pinto fez uma apresentação relacionada com controlo de
vetores e Silvana Belo participou, como palestrante,
no workshop “Reverting the dissemination of malaria
and neglected tropical diseases”.

.

Fotografia: Notícias Magazine

IHMT recebe docentes no âmbito do
programa UDIA-A

que, bem como elementos dos respetivos serviços
de gestão. Os docentes da Universidade Agostinho
Neto, Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Katyavala Bwila e Universidade de Lúrio tiveram oportunidade de reunir com os vários grupos
de investigação do IHMT, conhecendo o trabalho
realizado e discutindo oportunidades de colaboração mútua.

.

Jorge Atouguia preside Sociedade
Portuguesa de Medicina do Viajante
O colaborador do GHTM, Jorge Atouguia, renovou
o mandato como presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Medicina do Viajante.

.
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Vice-presidente da Fiocruz visita IHMT
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O subdiretor do IHMT, Henrique Silveira, e a pro-

Reunião de redes de investigação
sobre HIV/AIDS, Malária e Tuberculose

fessora Zulmira Hartz reuniram com o vice-presi-

O subdiretor do IHMT, Henrique Silveira, e os

dente de educação, informação e comunicação da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Manoel Barral-Netto, a 23 de abril, no âmbito da parceria entre
as duas instituições no doutoramento em Saúde

.

Global e Medicina Tropical.

professores Miguel Viveiros e Kamal Mansinho
participaram na “Reunião conjunta das Redes de
Investigação e Desenvolvimento em Saúde HIV/
AIDS, Malária e Tuberculose”, que se realizou a 5 e 6
de abril, na Fundção Oswaldo Cruz, em Brasília, no
Brasil. A reunião foi organizada pelo Ministério da
Saúde do Brasil em colaboração com a Comunidade

.

Fotografia: CPLP

dos Países de Língua Portuguesa.

Jorge Simões participa em seminário
no Brasil
O professor do IHMT Jorge Simões participou
num seminário sobre o futuro dos sistemas universais de saúde, com uma apresentação sobre o
sistema de saúde português. A iniciativa realizou-se nos dias 24 e 25 de abril, no Conselho Nacional
de Secretários de Saúde do Brasil – CONASS, em
Brasília, no Brasil, e contou com cerca de 380 participantes presenciais e com 55 mil visualizações

.

através de live streaming.

Secretária Executiva da CPLP
parabeniza edição dos Anais do IHMT
A Secretária Executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Maria do Carmo
Silveira, parabenizou o IHMT pela publicação de
mais um número dos Anais do IHMT, concedendo
a utilização da chancela da CPLP e dando apoio institucional à publicação pela sua pertinência e mérito. A última edição dos Anais do IHMT, dedicada ao
4º Congresso Nacional de Medicina Tropical – Sida,

/IHMT.NOVA

Tuberculose e Doenças Oportunistas, pode ser consultada aqui.

.
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Odete Afonso participa em seminário
em Coimbra
A 23 de abril, a professora do IHMT, Maria Odete
Afonso, foi convidada a participar, como palestrante, num seminário onde abordou temas relacionados com flebotomídeos, vetores de Leishmania sp,
e Glossinas, vetores de tripanossomas africanos. A
iniciativa realizou-se na Escola Universitária Vasco
da Gama, em Coimbra.

.

Olga Matos colabora na 5ª edição do
Manual sobre SIDA
A professora do IHMT, Olga Matos, é autora
de um capítulo publicado na 5ª edição do Manual
sobre SIDA da Permanyer Portugal, onde faz uma
revisão e atualização sobre a epidemiologia, clínica,
diagnóstico e terapêutica da pneumonia por Pneumocistis jirovecii ou pneumocistose e da toxoplasmose, duas importantes doenças oportunistas. O
Manual sobre SIDA é editado por Francisco Antunes e Fernando Maltez.

.

O IHMT colabora em ciclo de
conferências sobre saúde e cultura
O IHMT, através do Centro de Gestão de Informação e Conhecimento (CGIC), foi convidado pela
Direção Regional de Cultura do Algarve, pela Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, pela Universidade do Algarve e pela ARS Algarve a participar
na organização do ciclo de conferências “100 Anos
DEPOIS – Saúde e Cultura”, no âmbito do Centenário do Sanatório Vasconcelos Porto, do Centenário
da Pneumónica e do Centenário da 1ª Guerra Mundial. Neste âmbito, decorreu, no dia 6 de abril, uma
reunião preparatória no Museu do Traje de S. Brás
de Alportel, onde estiveram presentes Paula Saraiva e José Luís Dória.

.

Valdemir Zamparoni consulta
Biblioteca do IHMT
Em abril, a Biblioteca do IHMT recebeu a visita
de Valdemir Zamparoni, especialista em Estudos
Étnicos e Africanos do Centro de Estudos Afro-Orientais na Universidade Federal da Bahía. O
investigador procurou nas fontes primárias da Biblioteca relatórios de missão de campo, realizadas
por Firmino Sant’Ana e Alberto Soeiro, novas pistas
para a sua investigação, fazendo uma comparação
com fontes secundárias impressas.

.
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês

“Caça” e “Gado”. Pinturas de
Albano Neves e Sousa
Philip Havik coordena livro em
colaboração com a FCSH NOVA
O livro ‘Death on the Move: managing narratives, silences and constraints in a trans-national
perspective’, coordenado pelo investigador do IHMT
Philip Havik em colaboração com especialistas da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-

Ano: c. 1956
Museu: “Caça” IHMT.0001363 | “Gado” IHMT.0001362

versidade NOVA de Lisboa (FCSH NOVA), foi publi-

Dimensões: (sem moldura) “Caça” Alt. 75 cm; Larg. 91 cm |

cado em abril e pode ser adquirido aqui.

“Gado” Alt. 80 cm; Larg. 100 cm

.

As pinturas, “Caça” e “Gado”, sobre prensado de
fibras de madeira (Platex), sem data nem assinatura, completam com as “Peças do Mês” de
março de 2018, um conjunto de quatro pinturas
de Albano Neves e Sousa (1921-1995).
Na “Caça”, representam-se quatro figuras masculinas. Dois dos homens estão armados de lanças. Uma gazela jaz no solo e outras duas são
transportadas aos ombros dos caçadores.
A pintura “Gado” transmite um particular dramatismo. O cenário ilustra uma situação de
seca das pastagens, que uma caveira de antílope junto de arbustos secos, reforça. Uma figura
masculina, de braço caídos e abertos exprime a
impotência, olhando ao alto, o infinito, interpela
o Além.
Tal como o grande painel das “Cenas do Quotidiano numa Sanzala”, igualmente de Albano Neves e Sousa, estas pinturas foram executadas
em Angola e oferecidas a um professor do Instituto de Medicina Tropical. Foram recentemente
restauradas por Sara Babo e Diana Conde, do
Departamento de Conservação e Restauro da
Faculdade de Ciências e Tecnologia / NOVA mercê do patrocínio da Fundação Millennium BCP.
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