
 

Subdiretor do IHMT participa no 
primeiro retiro da rede Wanetam-2 

O subdiretor do IHMT-NOVA, Henrique Silveira, 

participou no primeiro retiro da rede WANETAM-2 

West African Network for TB, AIDS and Malaria 

(https://wanetam.org), patrocinado pelo EDCTP 

(European and Developing Countries Clinical Trial 

Partnership) que decorreu no Noguchi Memorial 

Institute for Medical Research (NMIMR), no Gana, 

de 14 a 16 de janeiro de 2019.  .

Assembleia Geral do tropEd reuniu no 
IHMT 

Assembleia Geral do tropEd teve lugar nos dias 

24, 25 e 26 de janeiro no IHMT. A subdiretora do 

IHMT, Maria do Rosário Oliveira Martins, que foi 

eleita, por unanimidade, presidente da TropEd 

– Network for Education in International Health, 

em março passado,  apresentou na abertura da 

iniciativa a sessão subordinada ao tema “Current 

education and research programmes at IHMT Lis-

bon”, logo após mensagem de boas-vindas do di-

rector do  IHMT, Paulo Ferrinho. .

Paulo Ferrinho nomeado membro 
efetivo do Comité Científico Consultivo 
do EDCTP

A Assembleia Geral do Comité Consultivo da 

EDCTP (SAC), aprovou a nomeação de Paulo Fer-

rinho, diretor do IHMT, como membro efetivo do 

Comité Científico Consultivo do EDCTP em janeiro 

de 2019. .
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Paulo Almeida em conferência 
internacional sobre vetores

Paulo Almeida, da Unidade de Parasitologia 

Médica do IHMT, proferiu a convite uma palestra 

plenária na sessão especial sobre Biologia e Eco-

logia de Vetores, que teve lugar no International 

Conference on Vectors and Vector Borne Diseases 

- ICOV 14, de 8 a 11 janeiro, em Bhubaneswar , na 

qual a partilha de experiências e conhecimentos 

em biologia vetorial beneficiou a comunidade 

científica, em especial os jovens, os responsáveis 

pelo programa e os decisores políticos.  .

Jorge Seixas preside a reunião da OMS 
para eliminação da THA

Jorge Seixas presidiu à IX reunião do sub-grupo 

“Integration of new tools into national and global 

policies” da rede da OMS para a eliminação da Tri-

panossomíase Humana Africana (THA), que teve 

lugar em Genebra a 24 de Janeiro.  O encontro vi-

sou fazer o ponto da situação sobre o acesso aos 

novos medicamentos orais (fexinidazol e acozibo-

rol) para o tratamento da THA. .

Luís Lapão participa na sessão 
comemorativa dos «20 anos de 
Telemedicina em Portugal e na CPLP»

O investigador de Saúde Pública Internacio-

nal no IHMT, Luís Lapão, participou na sessão 

comemorativa sobre os «20 anos de Telemedi-

cina em Portugal e na CPLP», a 25 de janeiro, 

como moderador da mesa redonda sobre “O 

Papel Pioneiro e Inovador do Serviço de Car-

diologia Pediátrica do CHUC (Centro Hospitalar 

Universitário de Coimbra)” no desenvolvimento 

da Telemedicina. .

Investigador Kenneth Rochel de 
Camargo visita IHMT 

Kenneth Rochel de Camargo, professor titular do 

Instituto de Medicina Social da UERJ – Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, visitou o IHMT na últi-

ma quinzena de janeiro. No dia 30 deste mês profe-

riu a palestra “A economia política da produção e o 

papel do investigador na difusão do conhecimento 

biomédico” no âmbito das GHTM Sessions..
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Ponte entre o IHMT e a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte

O IHMT recebeu a 14 de janeiro a visita de Janete 

Castro e Rosana Alves, coordenadoras do Observa-

tório de Recursos Humanos em Saúde da Universi-

dade Federal do Rio Grande do Norte. No encontro, 

estiveram presentes Paulo Ferrinho, diretor do IHMT, 

e Zulmira Hartz, professora catedrática da UEISPIB .

Alunos do IHMT tomam posse na 
Associação Nacional de Médicos de 
Saúde Pública

A tomada de posse dos alunos do Curso de Espe-

cialização em Saúde Pública (CESP) 2018, Sara Duar-

te, Ana Beatriz Nunes e Duarte Brito como membros 

da Direção da Associação Nacional de Médicos de 

Saúde Pública aconteceu no dia 4 de janeiro, nas ins-

talações da Secção Regional Sul da Ordem dos Mé-

dicos. Maria de Belém Roseira, presidente do Con-

selho Consultivo do IHMT, foi convidada de honra e 

reforçou a importância da Saúde Pública na defesa 

de um sistema de saúde sustentável. .
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DATA: 1958

DIMENSÕES:  Revestimento total: c.31m2.

Parede norte: azulejos retangulares de 29 x15 cm

Paredes nascente e sul: azulejos de 14,5x14,5 cm

Inventário: HMT.0001605

O ano de 2019 abre com mais uma “peça do mês” 
para divulgação do património do IHMT: Os painéis 
cerâmicos de Lino António, para o refeitório do Ins-
tituto de Medicina Tropical, atualmente a sala Cam-
bournac.

O conjunto cobre, em todo o pé-direito, metade 
da parede norte da sala; desenvolve-se depois, a meia 
altura (1,02m), percorrendo a parede nascente, entre 
portas e janelas; e termina revestindo, igualmente a 
meia altura, a parede sul. Os painéis formam, assim, 
uma extensa superfície policromada, de cores vivas, 
que emprestam vida e luminosidade à sala, mas tam-
bém, funcionalmente, facilitavam a manutenção e 
limpeza das paredes, nesta área para refeições.

Foram executados possivelmente na Escola An-
tónio Arroio, ou em barracão adaptado. O painel 
principal está assinado e datado de 1958, ano da 
inauguração do edifício.

Têm como tema geral cenas do quotidiano 
das atividades humanas em África, de permeio 
com animais e plantas. São, igualmente, uma ho-
menagem à herança legada à Humanidade: – a 
família, a descoberta do fogo, a pintura primitiva, 
a manufatura de utensílios domésticos, a caça, a 
preparação e confeção dos alimentos.

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Painéis  de azulejos de Lino 
António 
   


