
 

GHTM obtém classi�cação excelente

No âmbito da Avaliação das Unidades de I&D 

2017/2018, da responsabilidade da Fundação para a 

Ciência e Tecnologia (FCT), o GHTM - Centre for Global 

Health and Tropical Medicine recebeu a classi�cação 

excelente. O painel de avaliadores de Ciências da Saú-

de - Saúde Pública, Enfermagem, Tecnologias da Saúde 

e Desporto elogia as quali�cações excecionais da equi-

pa, o desempenho de sucesso deste centro e conside-

ra “o GHTM único em Portugal. Além disso, a ligação à 

CPLC (Community of Portuguese-Language Speaking 

Countries) confere ao centro um papel e responsabi-

lidade únicos entre outros centros de saúde global. 

Construir  parcerias equitativas com parceiros CPLC é 

uma estratégia forte que está profundamente incorpo-

rada no centro e é reforçada por um histórico excecio-

nal nesta área entre os investigadores séniores”. .

Membros externos do Conselho do 
IHMT tomaram posse

O subdiretor do IHMT, Henrique Silveira, deu pos-

se aos membros externos do Conselho do IHMT, a 6 

de junho. Passam a integrar este órgão do Instituto 

Ana Jorge, Coordenadora da Unidade de Missão para 

os Cuidados Continuados Integrados da SCML, Fer-

nando Cupertino, professor na Faculdade de Medici-

na da Universidade Federal de Góias e consultor em 

Saúde Coletiva, Filomeno Fortes, professor da Facul-

dade de Medicina da Universidade Agostinho Neto 

de Angola e investigador do Ministério da Ciência e 

Tecnologia de Angola e Rui Marques, presidente do 

Instituto Padre António Vieira..

Processo de eleição do novo diretor a 
decorrer

No dia 6 de junho de 2019 teve lugar a primeira reu-

nião do novo Conselho do IHMT, em que foi iniciado o 

processo de eleição do novo diretor do instituto, cujo 

procedimento pode ser consultado na página online 

do IHMT (https://www.ihmt.unl.pt/)..
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IHMT e Universidade de Cabo Verde 
reforçam parcerias

O IHMT recebeu a visita de Isabel Araújo, da Uni-

versidade de Cabo Verde – Faculdade de Ciências 

e Tecnologia, para reforçar parcerias entre as duas 

instituições. Isabel Araújo participou também numa 

GHTM Session, no dia 19 de junho, com uma palestra 

intitulada “Investigação em Saúde na Universidade 

de Cabo Verde (Uni-CV)”.

Paulo Ferrinho participa em 
homenagem a Marinho Falcão

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 

Jorge (INSA) e a Associação Portuguesa de Epide-

miologia promoveram, a 3 de junho, no auditório do 

INSA, em Lisboa, a Reunião da Primavera intitulada 

“Nunca, nunca se esqueçam das pessoas”. Neste âm-

bito, o diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, participou na 

homenagem póstuma a José Carlos Marinho Falcão, 

Diretor do Instituto Ricardo Jorge entre 1999-2000 

e �gura incontornável da Saúde Pública e da Epide-

miologia em Portugal. .

Diretor do IHMT profere conferência 
inaugural

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, proferiu a con-

ferência inaugural  “A Epidemologia nos Serviços de 

Saúde em Portugal: Onde Estamos e para Onde De-

vemos Ir?” nas  primeiras Jornadas de Epidemologia 

Hospitalar e Controlo de Infeção, organizadas pela 

APIH – Associação Nacional de Controlo de Infeção, 

em parceria com a Administração Regional de Saúde 

de Lisboa e Vale do Tejo. A iniciativa decorreu no dia 6 

de junho na Escola Superior de Tecnologias da Saúde 

de Lisboa..

IHMT reforça compromisso com 
sustentabilidade ambiental  

Realizou-se a 4 de junho a cerimónia simbólica, 

que formalizou o reforço do compromisso do IHMT 

com o consumo da água da torneira. Esta iniciativa 

enquadra-se no âmbito da implementação das Boas 

Práticas amigas do Ambiente com vista a uma maior 

sustentabilidade ambiental. A cerimónia contou com 

a presença do Diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, da 

Subdiretora Maria do Rosário Martins, do Subdiretor 

Henrique Silveira, da Consultora Deolinda Cruz e da 

Responsável de Marketing da EPAL, Diana Constant..
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Miguel Viveiros participa no I Seminário 
de Pesquisa em Tuberculose no Brasil

Miguel Viveiros, professor catedrático da Unidade 

de Microbiologia Médica, particiou no I Seminário de 

Pesquisa em Tuberculose da Fundação de Medicina 

Tropical de Manaus e da Universidade do Amazonas, 

tendo abordado as novas tecnologias de diagnóstico 

da Tuberculose no âmbito da instalação e equipamen-

to do novo Laboratório de Referência do Estado do 

Amazonas. O seminário realizou-se na Fundação de 

Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, entre 19 e 

21 de junho..

Maria do Rosário Oliveira Martins 
participa em Assembleia Geral da 
TropEd na Suécia

A subdiretora do IHMT, Maria do Rosário Oliveira 

Martins, participou na Assembleia Geral da TropEd – 

Network for Education in International Health, que 

decorreu de 13 a 15 de junho, na Universidade de 

Umeå, na Suécia..

Jorge Seixas participa em júris em 
Limoges

Jorge Seixas, professor de Clínica das Doenças 

Tropicais, participou como membro do Júri e como 

arguente da defesa de duas dissertações do Master 

2 Neuroépidemiologie et Parasitologie Tropicales, da 

Faculdade de Medicina de Limoges, em França, entre 

os dias 12 a 14 de junho..

Subdiretora do IHMT prepara 
investigação em Cabo Verde

A subdiretora do IHMT, Maria do Rosário Oliveira 

Martins, deslocou-se a Cabo Verde, de 23 a 29 de ju-

nho, para preparar o arranque do estudo �nanciado 

pelo Instituto Nacional de Saúde Pública sobre CAP 

do cancro do cólo do útero. .
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Inaugurada exposição de fotogra�a sobre 
mulheres do IHMT

A inaguração da exposição de fotogra�a de Michael 

Goldblatt e Adele Gordon intitulada “Continuidade. 

Compromisso. Colaboração: Parte II – A balancing Act?”, 

que retrata algumas mulheres que trabalham no IHMT, 

teve lugar na galeria lateral da Aula Magna a 27 de ju-

nho e vai �car patente ao público até 15 de setembro..

Parceria entre IHMT e Fio Cruz na área da 
saúde de precisão 

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho e o subdiretor 

Henrique Silveira, reuniram com o vice-presidente da 

Fundação Oswaldo Cruz, Mário Moreira, para �rmar a 

colaboração no âmbito de projetos de saúde de preci-

são. O encontro decorreu no dia 27 de junho no IHMT..

Paulo Ferrinho como observador na Joint 
Coordinating Board do Programa TDR

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, participou como 

observador na 42ª sessão do Joint Coordinating Board 

do Programa TDR, da Organização Mundial de Saúde, 

que decorreu em Genebra, de 25 a 26 de junho..
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DATA – 1952 (?)    

DIMENSÕES: C. 1,48 cm, A. 38 cm

INVENTÁRIO  MUSEU: IHMT.0001618

Instituída por Carta-de-lei de 24 de Abril de 1902, 
a Escola de Medicina Tropical funcionou até 1934 e, 
em 1935, a sua designação mudou para Instituto de 
Medicina Tropical. Ocupou uma parte das Instalações 
da Cordoaria Nacional, na Junqueira, em Lisboa, onde 
dispunha de laboratórios, biblioteca, salas para aulas 
teóricas e práticas e instalações administrativas.

O grá�co com a estatística do número de alunos 
que se matricularam em cada ano letivo na Escola de 
Medicina Tropical, foi provavelmente executado para a 
exposição que acompanhou as comemorações do seu 
cinquentenário, em 1952. 

No grá�co, uma mesma fotogra�a com diversos 
alunos de uma aula prática com observação ao micros-
cópio, é reproduzida em dimensões proporcionais, se-
gundo o número de alunos inscritos anualmente para 
o Curso de Medicina Tropical. 

No primeiro ano de funcionamento matricularam-
-se apenas 7 alunos. Nos anos letivos de 1919/1920, 
1920/1921 e 1927/1928, houve um signi�cativo incre-
mento de matriculas, que ultrapassou as seis dezenas 
em cada período. Contudo, foi nos dois últimos anos 
(1932/33 e 1933/34) que antecederam a mudança do 
nome da Escola, que se registou o maior número de 
matriculas, próximo dos noventa alunos por ano letivo.

 

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Alunos Matriculados na Escola 
de Medicina Tropical. Grá�co 
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