
 

COVID-19 E-BOOK:  Conhecer,   
Organizar, Vencer, Diagnosticar e 
Investigar
O e-Book com o resumo de todos os Webinares 

sobre COVID-19, com especial enfoque nos PALOP, 

que decorreram entre maio e julho com 70 peritos 

convidados, mais de 2000 participantes e mais 

de 100 mil visualizações no Zoom e Facebook, já 

se encontra online. A iniciativa resultou de uma 

parceria entre o IHMT NOVA e a APAH, com o 

apoio do Centro de Ciência LP e da Comunidade 

Médica dos Países de Língua Portuguesa. 

Leia o e-book aqui: https://bit.ly/33Fkx4R.

IHMT NOVA e OEI estreitam cooperação
O IHMT NOVA e a Organização dos Estados Ibero-

Americanos (OEI)  reuniram-se com o objetivo de  

iniciar cooperação,  em especial no que respeita à 

vinda de alunos e colaboração entre professores 

e investigadores de instituições universitárias de 

Portugal e daquela região do globo. No encontro, 

que decorreu a 8 de setembro, estiveram presentes 

o diretor do IHMT NOVA, Filomeno Fortes, os 

subdiretores Miguel Viveiros e Filomena Martins 

Pereira, a responsável pelo Gabinete de Relações 

Internacionais e Cooperação, Deolinda Cruz, a 

Diretora da OEI  Portugal, Ana Paula Laborinho 

e a Coordenadora da Ciência e Ensino Superior 

na mesma organização, Ana Ribeiro Alves..

I Curso Europeu sobre Informação em 
Saúde: ajudar a formar novas gerações 
de especialistas em Saúde Pública
O I Curso Europeu sobre Informação em Saúde, 

no âmbito do projeto InfAct-Joint Action on 

Health Information, financiado pela União 

Europeia, envolvendo vários Institutos Europeus  

de Saúde Pública, arrancou no dia 1 de outubro.  

A iniciativa é coordenada pelo IHMT NOVA. 

Saiba mais na notícia: https://bit.ly/2GwtCEG..

 

Cientista cabo-verdiano descobre chave 
da vida procurada há anos
Jailson Brito Querido, estudante de Doutoramento em 

Ciências Biomédicas no IHMT NOVA (2013-2015), está 

a trabalhar com o Nobel da Química e recentemente 

descobriu uma questão fundamental da vida procurada 

há décadas que poderá ajudar na cura de doenças 

como o cancro. Saiba mais em https://bit.ly/3iIVT7Y.
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DATA: c.1950   e   1966    

DIMENSÕES: 5,5 cm X. 4 cm e 5,5 cm X. 3,7cm  

INVENTÁRIO: IHMT 0001753 e IHMT 0001754

Estudo IHMT NOVA: Crianças imigrantes 
em Portugal têm risco acrescido de 
problemas de saúde mental
As crianças imigrantes de primeira geração têm 

um risco acrescido de problemas emocionais 

e comportamentais e são mais vulneráveis a 

perturbações de saúde mental, conclui um 

estudo que resultou do acompanhamento de 

420 crianças no âmbito de um projeto do IHMT 

em colaboração com nove centros de saúde 

da Amadora e o Hospital Amadora-Sintra. “Se 

compararmos duas crianças do mesmo sexo, que 

pertençam a famílias com iguais rendimentos, 

onde os pais têm níveis de educação idênticos, 

a criança imigrante de primeira geração tem 

uma probabilidade 2,5 vezes maior de vir a 

desenvolver problemas de saúde mental”, afirmou, 

em declarações à agência Lusa, a professora 

catedrática do IHMT NOVA Maria do Rosário 

Martins. Saiba mais aqui: https://bit.ly/2GQ70hW.

NOVA Science Day aproxima 
comunidade científica 
O NOVA Science Day regressou no dia 22 de 

setembro para a sua terceira edição, transmitida 

em direto no canal de Youtube da NOVA, para 

reunir e aproximar a comunidade científica, 

bem como dar a conhecer a investigação 

que é produzida nesta universidade.

O professor do IHMT NOVA, Tiago 

Correia, foi autor de uma apresentação 

sobre desenvolvimento sustentável..
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Ex-libris, que significa “dos livros de”, é 
uma marca colocada nos livros indicativa do 
seu proprietário. Pode ser um nome ou um 
monograma inscrito, mas também um carimbo 
com desenho, com símbolo ou com um nome, 
ainda, no caso dos ex-libris móveis, uma etiqueta 
impressa para depois ser colada e que, por vezes, 
tem espaço para se escrever a cota que localiza o 
livro na biblioteca a que pertence (ex-biblioteca 
– “da biblioteca de)”. É a estes últimos, às 
etiquetas, que mais frequentemente se restringe 
em linguagem comum, a designação de ex-libris. 

Como marca de posse, para os livros da 
Biblioteca da Escola de Medicina Tropical e das 
instituições que se lhe seguiram utilizou-se mais 
frequentemente o carimbo, contudo, conhecem-
se etiquetas autocolantes, de ex-libris do Instituto 
de Medicina Tropical (19351966) e da Escola 
Nacional de Saúde Publica e de Medicina 
Tropical (1966-1972). Em ambas o nome da 
Instituição está inscrito num círculo que envolve 
as insígnias da Instituição - a cobra enrolada no 
globo terrestre e, em baixo, o escudo de Portugal 
seguido da divisa Sanitatem Quarens in Tropicos, 
tendo ainda a palavra Biblioteca impressa junto 
ao bordo inferior. 

 
Ler mais aqui: https://bit.ly/36SkPr4
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