
 

Ana Paula Martins reeleita bastonária 
da  Ordem dos Farmacêuticos  

A marcar o mês de fevereiro a reeleição de Ana 

Paula Martins, que pertence ao Conselho Consulti-

vo do IHMT, para o segundo mandato à frente da 

Ordem dos Farmacêuticos. A atual bastonária foi 

reeleita para o triénio 2019/2021 com 91,28% dos 

votos. .

Paulo Ferrinho reúne com o secretário 
Executivo da CPLP

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, reuniu com o se-

cretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), embaixador Francisco Ribeiro Telles, 

no dia 4 de fevereiro de 2019, na sede da CPLP, em Lis-

boa, para uma sessão de cumprimentos pela tomada de 

posse do novo secretário Executivo ..

Diretor do IHMT e presidente do INEM 
assinam protocolo

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, e o presidente do 

INEM, Luís Meira, assinaram, a 6 de fevereiro, um pro-

tocolo entre o IHMT, a ADMT e Instituto Nacional de 

Emergência Médica com o objetivo de possibilitar aos 

profissionais do INEM, quando integrados em missões 

oficiais, acesso à consulta do viajante e à vacinação in-

ternacional..

Vice-chanceler da Universidade 
Mohammed Bin Rashid visita IHMT  
Amer Sharif, o vice-chanceler da Universidade 

Mohammed Bin Rashid, visitou o IHMT a 28 

de fevereiro, a convite do Conselho Científico, 

para participar em provas de doutoramento e 

aprofundar laços de cooperação. .
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Isabel Maurício partilha conhecimentos 
com jovens sobre genética

A professora de parasitologia do IHMT, Isabel 

Maurício, visitou no dia 6 de fevereiro a Escola Se-

cundária António Inácio da Cruz, em Grândola, para 

uma palestra sobre “A genética no meu percurso 

profissional” destinada a alunos do 11º ano e 12º 

ano no âmbito da disciplina de biologia..

André Beja participa em encontro da 
OMS em Copenhaga

Em representação do Centro Colaborador da 

OMS de Políticas e Planeamento da Força de Tra-

balho em Saúde, o bolseiro de investigação, André 

Beja, participou no encontro da Organização Mun-

dial de Saúde (OMS) sobre Enfermagem, Obstetrí-

cia e Recursos Humanos para a Saúde que decorreu 

no dia 5 de fevereiro, em Copenhaga, Dinamarca.

Além da análise dos últimos desenvolvimentos 

na área dos Recursos Humanos da saúde na região 

Europeia e dos processos de elaboração do 1º rela-

tório mundial sobre o estado da Enfermagem e o 

3º relatório mundial sobre o estado da Obstetrícia, 

ambos a publicar em 2020, debateram-se formas 

de organização e coordenação entre centros cola-

boradores, com vista ao aprofundamento de rela-

ções de trabalho e cooperação..

Missão de Jorge Seixas no Malawi

Jorge Seixas deslocou-se ao hospital distrital de 

Rumphi, no Malawi, para participar na formação dos 

investigadores do projeto  financiado pela EDCTP “To-

wards na arsenic-free oral treatment for human African 

trypanosomiasis due to Tb rhodesiense as a tool for di-

sease elimination”.  O encontro realizou-se de 19 a 21 

de fevereiro. .

Henrique Silveira representa IHMT em 
Angola

À luz da cooperação entre Portugal e Angola, o 

subdiretor do IHMT, Henrique Silveira, integrou uma 

missão de “Apoio de Capacitação e Treinamento” a 

Angola, entre 27 fevereiro a 1 de março, que tem 

como objetivo realizar um diagnóstico em várias 

áreas da saúde e auscultar as necessidades da po-

pulação..
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Visita guiada à III Mostra da Entomoteca 
Henrique Ribeiro e Helena Ramos – A 
Entomologia Médica e a Medicina Tropical 
portuguesa (1901-1966)

A investigadora Rita Lobo conduziu uma visita comen-

tada no dia 22 de fevereiro à III Mostra da Entomoteca 

Henrique Ribeiro e Helena Ramos – A Entomologia Médi-

ca e a Medicina Tropical portuguesa (1901-1966). A expo-

sição pretende olhar para a Entomoteca Henrique Ribeiro 

e Helena Ramos e refletir sobre a íntima relação entre a 

entomologia médica e a medicina tropical portuguesa, 

entre 1902 e 1966. .

Introdução à investigação de 
implementação (DIA INTEIRO)
• M.ª Rosário Oliveira Martins, Portugal  
• Jorge Arroz, Moçambique

Encontro de internos de saúde pública 
– Investigação em serviços de saúde 
(DIA INTEIRO)
• Ana Sottomayor, Portugal 
• Inês Fronteira, Portugal 
• Pedro Leite, Portugal 
• Maria da Luz Lima, Cabo Verde 

3º Encontro Luso-brasileiro de 
Avaliação em Saúde e Gestão do 
Conhecimento: DA TEORIA À PRÁTICA nos 
Estados Membros da CPLP  (DIA INTEIRO)
• Zulmira Hartz, Portugal 
• Isabella Samico, Brasil 
• Marly Cruz, Brasil 
• Artur Correia, Cabo Verde 
• Martinho Dgedge, Moçambique

Para mais informações consulte o site 
http://5cnmt.admeus.pt/

INSCRIÇÕES NAS SESSÕES
PRÉ-CONGRESSO 

9 abril
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DATA –1952     DIMENSÕES: Diâmetro :1,5 cm

INVENTÁRIO  MUSEU: IHMT.0001606

O I Congresso Nacional de Medicina Tropical de-
correu em Lisboa, entre 24 e 29 de Abril de 1952, co-
memorando também o cinquentenário da fundação 
da Escola de Medicina Tropical. À data, a Escola de 
Medicina Tropical estava ainda alojada na Cordoa-
ria Nacional, pelo que algumas das atividades do 
Congresso decorreram no Palácio Burnay, à rua da 
Junqueira, onde se realizou, em simultâneo com o 
Congresso, a “Exposição das Actividades Sanitárias 
do Ultramar”. Durante o Congresso decorreu tam-
bém o lançamento da 1ª pedra para o novo edifício 
do Instituto de Medicina Tropical, localizado em ter-
renos contíguos aos do palácio Burnay, e que seria 
inaugurado em 1958.  O Museu e Arquivos do IHMT 
possuem relevante documentação desse I Congres-
so e da referida Exposição.  

O emblema do Congresso é uma peça circular 
em latão, na face visível com esmalte policromado. 
Além das inscrições circundantes, de referência ao 
Congresso e aos 50 anos da Escola tem, no centro, a 
imagem de uma cobra envolvendo uma taça, colo-
cadas sobre um fundo de folhas de palmeira, e ainda 
as inscrições - Lisboa e 1952. Serviu para identifica-
ção dos Congressistas, cujo nome figurava numa 
pequena moldura de latão com alfinete, de onde 
pendia uma fita com o emblema. 

O emblema foi executado na Casa João Anjos, 
cita na rua da Misericórdia, em Lisboa. Este emblema 
serviu de base para as medalhas comemorativas dos 
2º Congresso Nacional de Medicina Tropical – 2013 e 
dos 3º e 4º Congressos Nacionais de Medicina Tropi-
cal - 2015 e 2017.

Entre 10 e 12 de Abril de 2019 realiza-se o 5º Con-
gresso Nacional de Medicina Tropical. 

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Emblema do I Congresso 
Nacional de Medicina Tropical
   


