
 

Representantes da Universidade Aga 
Khan visitam IHMT  

O IHMT recebeu a visita, a 8 de janeiro, de dois 

representantes da Universidade Aga Khan: o reitor 

e vice-presidente Carl Amrhein e o professor do De-

partamento de Pediatria e Saúde Infantil, Asad Ali. 

O objetivo é criar sinergias científicas nas áreas de 

intervenção das instituições de ensino. A reunião 

contou com a presença do diretor do IHMT (Filo-

meno Fortes), dos subdiretores (Miguel Viveiros 

e Filomena Pereira), do antigo reitor do IHMT e da 

Universidade Nova de Lisboa, António Rendas, dos 

diretores das Unidades de Ensino e Investigação 

(Ana Abecasis, Celso Cunha, Dinora Ferreira, João 

Pinto, Jorge Seixas), das responsáveis do Gabinete 

de Relações Internacionais e Cooperação (Deolinda 

Cruz), de Apoio a Projetos (Sofia Santos) e Comuni-

cação (Ana Sofia Calaça)..

Professores do IHMT esclarecem 
população sobre coronavírus 

O professor da Unidade de Microbiologia Médi-

ca do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, do 

Grupo de Virologia, Ricardo Parreira, preparou um 

dossier, que tem sido permamentemente atualiza-

do, com as principais informações sobre o corona-

vírus de origem chinesa. Muito recentemente, no 

início do mês de dezembro de 2019, a cidade de 

Wuhan (na província de Hubei, na China) foi palco 

da emergência de um novo coronavírus causador 

de pneumonia potencialmente grave, o qual veio a 

ser designado 2019-nCoV (ou novo coronavírus de 

2019; do inglês novel coronavirus). Neste momento, 

este vírus já foi detetado em muitos países incluindo 

a China (território continental, Macau, ilha Formosa/

Taiwan, e Hong Kong), Japão, Coreia do Sul, Tailân-

dia, Vietname, Camboja, Nepal, Malásia, Singapura, 

Filipinas, Finlândia, Itália, França, Alemanha, Austrá-

lia, Emirados Árabes Unidos, Canadá e Estados Uni-

dos da América. O número de infetados e mortos 

não pára de aumentar e a OMS já considerou esta 

situação como uma emergência de saúde pública 

de interesse internacional. Diversos professores do 

IHMT, como Jaime Nina, Celso Cunha, Kamal Man-

sinho ou João Piedade têm marcado presença nas 

principais televisões, rádios, jornais e revistas de 

modo a contribuir para o esclarecimento do coro-

navírus de origem chinesa.  Para mais informações 

consulte o site do IHMT: https://www.ihmt.unl.pt/.

Sessão plenária na Aula Magna do IHMT
A segunda sessão plenária no âmbito da direção 

liderada por Filomeno Fortes aconteceu a 17 de ja-

neiro na Aula Magna do IHMT. Neste encontro foi 

apresentada formalmente a nova administradora 

executiva do instituto, Teresa Margarida Pires..
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Pró-reitor da Universidade NOVA 
debate estratégias de comunicação no 
IHMT

O pró-reitor da Universidade NOVA para a comu-

nicação, Luís Mergulhão, participou a 20 de janeiro 

numa reunião, que teve lugar na Sala dos Conselhos 

do IHMT, para se concertarem estratégias na área da 

comunicação. As pessoas e o planeta inspiram os 

principais eixos de comunicação da Universidade 

NOVA, que tem como meta potenciar as suas facul-

dades e centros de investigação como referências a 

nível mundial. No encontro estiveram presentes o 

diretor e os subdiretores do IHMT, o diretor da Uni-

dade de Parasitologia Médica e o diretor da Unidade 

de Microbiologia Médica, as representantes do Ga-

binete de Comunicação, de Relações Internacionais 

e Cooperação, de Apoio a Projetos e do Centro de 

Gestão da Informação e Conhecimento..

João Pinto nos EUA para debater 
medidas para controlo da malária

O diretor da Unidade de Parasitologia Médica, 

João Pinto, participou na “Annual UC Irvine Malaria 

Initiative Meeting”, de 28-29 de Janeiro, nos EUA. 

Nesta reunião, foram discutidos planos de interven-

ção piloto com mosquitos transgénicos para con-

trolo da malária, nas ilhas de São Tomé e Príncipe..

Paulo Ferrinho e Cátia Guerreiro na 
Cidade do Cabo 

O professor da UEI de Saúde Pública Internacio-

nal e Bioestatística, Paulo Ferrinho, e a investiga-

dora Cátia Guerreiro deslocaram-se à Universidade 

de Western Cape - de 27 de janeiro a 1 de fevereiro 

- para desenvolver trabalho relacionado com o pro-

jeto WHO HRM Course. 

Paulo Ferrinho visitou também durante esta via-

gem à Cidade do Cabo (África do Sul) os escritórios 

da EDCTP - European and Developing Countries Cli-

nical Trials Partnership na região. .

Tiago Correia: Editor-in-Chief do 
International Journal of Health Planning 
and Management  
O professor da Unidade de Saúde Pública 

Internacional e  Estatística, Tiago Correia, foi 

convidado pela editora Wiley para ser Editor-in-Chief 

do International Journal of Health Planning and 

Management..
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Uso das metodologias de coaching no 
ensino

No âmbito do projeto “Quintas Pedagógicas” de-

correu a 23 de janeiro o workshop “Sensibilização 

para o uso de metodologias de coaching na orienta-

ção de dissertações/teses de 2.º e 3.º ciclo”. A iniciati-

va teve como facilitadora Isabel Gonçalves, Coorde-

nadora do Núcleo de Desenvolvimento Académico 

no Instituto Superior Técnico da Universidade de 

Lisboa. .

Seminário sobre o Futuro da 
Telemedicina
O investigador e docente de Saúde Pública 

Internacional do IHMT, Luís Velez Lapão, organizou 

em colaboração com a Associação Portuguesa de 

Telemedicina, a 23 de Janeiro, a sessão de trabalho “O 

Futuro da Telemedicina e dos Modelos de Negócio 

em Saúde Digital”, com três principais objectivos: 

analisar a situação da telemedicina em Portugal, 

ouvir a perspectiva dos actores relativamente ao 

acesso a informação nos serviços de saúde, e analisar 

oportunidade de expansão dos serviços de Saúde, 

nomeadamente no Brasil e em África. Um relatório 

será produzido com as conclusões..
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Em Setembro de 1958 realizaram-se em Lisboa os VI Con-

gressos de Medicina Tropical e Malária. O evento, que teve gran-

de repercussão no país e além-fronteiras, serviu também para a 

estreia do novo edifício do Instituto de Medicina Tropical (só so-

lenemente inaugurado a 12 de Dezembro de 1958) e também 

para a inauguração da estátua de Garcia de Orta (ver IHMT. Peça 

do Mês – Novembro 2017). 

As actas - “Proceedings” - dos VI Congressos foram de segui-

da publicadas em 7 volumes que constituem suplementos dos 

Anais do Instituto de Medicina Tropical e detalham as reuniões 

cientificas e os eventos sociais. 

Ilustrações no volume I dessas actas mostram , em esque-

ma, a nova área edificada do Instituto, na Junqueira, e a então 

Feira das Industrias de Lisboa, inaugurada em 26 de Maio de 

1957, cerca de ano e meio antes dos Congressos. As actividades 

dos VI Congressos de Medicina Tropical e Paludismo decorre-

ram em ambos os edifícios.

As “Peças do mês – Janeiro 2020” do Museu do IHMT são 

duas das placas que serviram como matriz gráfica para a im-

pressão dos Proceedings of the Sixth International Congresses 

on Tropical Medicine and Malaria, Vol. 1, Lisbon, 1958 (5-13 

Sept). Anais do I.M.T, Vol. 16, supl. Nº 5 1959. Uma das placas ilus-

tra a localização do Instituto e da FIL e a outra mostra as plan-

tas interiores dos três principais pisos do Instituto de Medicina 

Tropical, com referências às salas onde decorreram as atividades 

dos VI Congressos.

 

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Placas para impressão gráfica
   

DATA: 1958 DIMENSÕES:

Cada placa: A.19 cm X L.13 cm 

INVENTÁRIO MUSEU: 

Planta da Junqueira: IHMT.00001630

Plantas dos pisos do Instituto:

IHMT.00001631


