
 

Encontro Ciência 2020: Sessão especial 
sobre Cooperação com África 

O Centro Ciência LP organizou uma Sessão Es-

pecial para debater a “Cooperação com África”, no 

Encontro de Ciência 2020,  a 3 e 4 de novembro, no 

Centro de Congressos de Lisboa. Em cumprimento 

com os requisitos de segurança sanitária, a partici-

pação do público foi maioritariamente virtual, tendo 

sido acompanhado por cerca de 6000 pessoas. A ses-

são  reuniu um conjunto variado de intervenções que 

transmitiram iniciativas e perspetivas políticas, insti-

tucionais, académicas e científicas, quanto às novas 

dinâmicas de cooperação com África no contexto da 

abordagem de desafios locais num contexto global e 

de colaboração abrangente a nível internacional. As-

sista à sessão especial aqui: https://bit.ly/2GLFUZK.

Insetos com impacto biomédico: a 
coleção entomológica do IHMT

O centro Global Health and Tropical Medicine 

(GHTM), do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 

apresentou a demonstração virtual “Insetos com im-

pacto biomédico – a coleção entomológica do IHMT” 

no Encontro de Ciência 2020 (3 e 4 de novembro). 

Numa visita guiada à Entomoteca Henrique Ribeiro 

e Helena Ramos foram mostrados alguns dos exem-

plares que a constituem. Colecionados desde o início 

do séc. XX, resultam do trabalho de investigação no 

âmbito de doenças com agentes patogénicos trans-

mitidos por vetores: malária, febre amarela, dengue, 

doença do sono, leishmaniose. Visualize o vídeo aqui: 

https://bit.ly/3kkjGMh. 

Reemergência das espiroquetas: que 
implicações na Saúde Global?

O GHTM apresentou também no Encontro Ciên-

cia 2020 a demonstração virtual “Reemergência das 

espiroquetas: que implicações na Saúde Global?” As 

leptospiras e borrélias são as espiroquetas responsá-

veis pela leptospirose e borreliose de Lyme, doenças 

reemergentes no mundo global. 

Saiba mais aqui: https://bit.ly/2IqQp5c.

Comitiva da Guiné-Bissau visita IHMT 
O Diretor Geral da Administração dos Sistemas de 

Saúde da Guiné-Bissau, Silvino Ndafa, e a Diretora 

Geral do Estabelecimento e Cuidados de Saúde, 

Quinta Sanhá Insumbo,  visitaram a 2 de novembro  

o IHMT para debater o projeto IANDA GUINÉ que se 

destina a dinamizar a formação na área da saúde e a 

troca de experiências multilateral..
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Diana Machado vence prémio Pfizer 
para melhor poster

O trabalho intitulado “Targeting Mycobacterium 

tuberculosis membrane energetics with lipophilic 

efflux inhibitors as adjuvants of tuberculosis treat-

ment”, da autoria da investigadora da Unidade de 

Microbiologia Médica do Instituto de Higiene e Me-

dicina Tropical, Diana Machado, que tem como co-

-autores Marco Pieroni e Miguel Viveiros, venceu o 

Prémio Pfizer para Melhor Poster na III Conferência 

Internacional NOVAhealth Chronic Disease and Infec-

tion – Infection, Cancer and Global Health que decor-

reu no dia 9 de outubro. 

Saiba mais aqui: https://bit.ly/2UiZxeO.

Entrega de prémios aos melhores 
alunos do IHMT NOVA

No dia 28 de outubro assinalou-se a abertura ofi-

cial do ano académico 2020/21 com a entrega dos 

prémios aos melhores alunos de 2019. O Prémio de 

Excelência Garcia de Orta distinguiu o aluno Gonçalo 

Filipe Rochas Seixas, do 3º Ciclo em Ciências Biomé-

dicas. Confira os outros alunos premiados e a galeria 

de imagens aqui: https://bit.ly/35hJUuD.

COVID-19: Descobrir novos caminhos
A professora do IHMT NOVA, Isabel Maurício, 

apresentou a cinco turmas do 9º ano da Escola Se-

cundária António Inácio da Cruz, em Grândola, en-

tre 26 e 30 de outubro, a palestra “Descobrir novos 

caminhos de saúde e qualidade de vida: COVID-19”. 

A docente  universitária de Parasitologia Médica 

esclareceu sobre a história das epidemias por coro-

navírus, fatores que levaram à pandemia, a situação 

atual em Portugal, uma análise de vários mitos sobre 

COVID-19 e explicou as ferramentas utilizadas para o 

controlo da pandemia, assim como a importância e o 

papel de cada indivíduo nesse controlo. O IHMT man-

tém esta parceria com o Agrupamento de Escolas de 

Grândola desde há dois anos letivos através da rede 

de Bibliotecas Escolares e do programa lançado pelo 

Ministério da Educação intitulado: “Cientificamente 

Provável” 2018-2020. .
 

Aluno do Mestrado em Saúde Tropical 
publica conclusões sobre a COVID-19 
na África subsaariana

O médico e aluno do mestrado de Saúde Tropi-

cal, Tiago Martins Branco, é co-autor do artigo “CO-

VID-19 treatment in sub-Saharan Africa: If the best is 

not available, the available becomes the best" que 

reflete a experiência na qual participou para este es-

tudo na Serra Leoa. Este artigo pode ser lido na área 

“Informação Científicamente Relevante” da platafor-

ma COVID-360, que disponibiliza os mais diversos 

conteúdos, desde notícias a informação útil, com 

especial enfoque nos países africanos de expressão 

portuguesa. 

Venha conhecer este centro: 

https://bit.ly/32BudwE.
 

2
IHMT Boletim informativo | Nº 106 | 11.2020



 

Nova edição dos Anais dedicada 
às pandemias, epidemias e crises 
humanitárias

O IHMT disponibiliza a mais recente edição dos 

Anais do Instituto (V.19 – 2020), subordinada ao tema 

“Pandemias, epidemias e crises humanitárias: prote-

ger os recursos humanos em saúde”. Consulte aqui: 

https://bit.ly/3ePrNza.

Exposição Virtual: Marcas que ficam 
para a História do IHMT-2020: Máscaras 
e outros Objetos da era COVID-19
A pandemia COVID-19 provocou mudanças sociais, 

económicas, políticas e comportamentais na História 

da Humanidade. Em 2020 o mundo mudou para 

sempre. Fechou-se um ciclo e abrir-se-á outro, 

enquanto a nível planetário todos buscam uma cura.

Enquanto isso, a vida de todos os dias não pode 

parar, com reajustes, novas formas de ser e estar. 

Marcas ficarão para a História, de um tempo em 

que a maior riqueza é a Saúde e a Liberdade de se po-

der abraçar quem nos é próximo.

O Museu do IHMT neste início do ano letivo 

2020/2021 preparou a mostra virtual intitulada: “Mar-

cas que ficam para a História do IHMT-2020: Máscaras 

e outros Objetos da era COVID-19”, eternizando al-

guns elementos e objetos que se tornaram familiares 

a toda a comunidade IHMT neste tempo de pandemia 

COVID-19. Faça a visita virtual aqui: 

https://bit.ly/3nhjDT4.
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O Instituto de Medicina Tropical, sucessor da 
Escola de Medicina Tropical, esteve instalado na 
Cordoaria Nacional até 1958, data em que transitou 
para construção própria, na rua da Junqueira. 

O planeamento e projeto deste novo edifício foi 
preparado ao detalhe, nas áreas e no equipamento, 
não tendo faltado os estudos para o mobiliário 
que incluíram entrevistas com os funcionários 
do Instituto, na procura das melhores soluções 
ergonómicas e estéticas. Muito desse mobiliário 
foi desenhado pelo arquiteto José Luís Cruz da 
Silva Amorim (1924 - 1999), do Ministério das 
Obras Públicas / Delegação das Novas Instalações 
para os Serviço Públicos. 

Nesse conjunto de móveis incluem-se as 
cadeiras que aqui divulgamos, produzidas na 
fábrica Olaio. Existem a versão simples e versões 
com braços, fixa e giratória. Destinaram-se a 
equipar o refeitório no piso -1 (atualmente Sala 
Cambournac), a sala de leitura da Biblioteca, no 
piso 0 (agora adaptada a gabinetes da Direcção), 
e ainda alguns gabinetes de docentes, de 
investigadores e de técnicos. Decorridos mais de 
50 anos algumas destas cadeiras estão ainda em 
serviço, o que atesta a qualidade do desenho e a 
competência no fabrico. 

A Fábrica Olaio, que encerrou em 1998, teve a 
sua origem em 1886 numa oficina de marcenaria 
de José Olaio, situada no Bairro Alto, em Lisboa. 
Cresceu e ganhou fama. Em 1939 abriu Fábrica 
na Bobadela / Loures. A excelência das suas 
peças e dos desenhos inovadores distinguiram-na 
durante várias décadas na indústria portuguesa de 
mobiliário, projetando-a além-fronteiras. Ler mais 
aqui: https://www.ihmt.unl.pt/cadeiras-olaio/

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Cadeiras Olaio


