
 

Ano letivo 2021/22: Candidaturas para 
mestrados e doutoramentos abertas 
Gostava de tirar um mestrado na área das Ciências 

Biomédicas, Parasitologia, Saúde Tropical ou Saúde 

Pública e Desenvolvimento? A primeira fase de 

candidaturas aos mestrados do IHMT-NOVA, está 

aberta até 27 de maio. Se pretende investir no 

doutoramento venha também conhecer os nossos 

cursos e inscreva-se na primeira fase até 21 de junho. 

Somos um instituto com provas dadas ao longo de 

mais de um século. Conheça a oferta formativa: 

https://bit.ly/3fC6stM.

Dia Aberto virtual: Um dia com a 
medicina tropical 
O Dia Aberto virtual 2021, do Instituto de Higiene 

e Medicina Tropical, vai decorrer a 28 de maio. Com 

estreia no site do IHMT (www.ihmt.unl.pt) convidamos 

alunos, professsores e todos os que se interessem por 

ciência para conhecer, através de pequenos filmes, 

cada uma das unidades de ensino e investigação do 

instituto. Durante todo o dia é possível assistir a sessões 

online sobre os mais variados temas científicos. 

Consulte o programa aqui: https://bit.ly/323OKsY 

Assista aos Webinares (28 de maio) gratuitamente: 

https://bit.ly/3wp8DYm.

Webinar: “A COVID-19 e as Doenças 
Respiratórias: preparar o futuro”
O webinar “A COVID-19 e as Doenças Respiratórias: 

preparar o futuro”, que conta entre os organizadores  

com a docente do IHMT-NOVA Cláudia Conceição, vai 

oferecer informação sobre a forma como a COVID-19 

afetou a abordagem das doenças respiratórias nos 

países da CPLP e como se poderão estruturar aspetos 

colaborativos para a recuperação da pandemia. Saiba 

mais aqui: https://bit.ly/3bH7aoA.

 

Dia Mundial da Língua Portuguesa: 
Ciência em Português 
O  Centro Ciência LP, a operar sob os auspícios da 

UNESCO, instalado no IHMT-NOVA e a Fundação 

para a Ciência e Tecnologia, promoveram no Dia 

Mundial da Língua Portuguesa (5 de maio) uma sessão 

comemorativa intitulada “Ciência em Português” que 

contou, entre outras individualidades, com a presença 

do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

Manuel Heitor. Assista aqui: https://bit.ly/3hFH5dt.
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DATA: c.1957                                               

DIMENSÕES: Concha a:  Alt. 5,50 cm. Lar. 7,00cm

                          Concha b:  Alt.3,80 cm. Lar. 4,10cm

INVENTÁRIO:  MUSEU IHMT.0000147

Representantes da Universidade de 
Cabo Verde visitam IHMT-NOVA
Com uma bolsa do projeto International Credit 

Mobility do Programa Erasmus + da União Europeia, 

coordenado pela Reitoria da Universidade Nova 

de Lisboa, deslocou-se ao Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical a equipa de coordenação da 

Pós-graduação/Mestrado em Saúde Pública da 

Universidade de Cabo Verde,  constituída pelos 

professores Isabel Inês Araújo, António Pedro 

Delgado e Deisa Semedo. A visita decorreu entre 

3 e 7 de maio e foi coordenada pelo professor 

do IHMT-NOVA Paulo Ferrinho, que integra a 

coordenação do mestrado juntamente com a 

Professora Elen Castanheira da UNESP, Brasil. Os 

visitantes apresentaram cumprimentos à Direção 

do IHMT-NOVA, visitaram as instalações, serviços e 

museu do Instituto, e tiveram reuniões de trabalho 

com o Conselho Pedagógico, com a Comissão 

Científica do GHTM e com os docentes do IHMT e 

outros colaboradores que participam na docência 

do mestrado..

 

2ª edição do Curso de Respostas 
Humanitárias
As inscrições para a segunda edição do Curso de 

Resposta a Emergências Hospitalares estão abertas 

até 9 de junho. O curso vai decorrer nos dias 23 e 

30 de junho e a 7, 14 e 21 de julho. Saiba mais aqui: 

https://www.ihmt.unl.pt/education/resposta-a-

emergencias-humanitarias/.
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Concha proveniente da Guiné-Bissau. Integra a 
coleção de Nutrição do Museu do Instituto de Higie-
ne e Medicina Tropical.  

Concha bivalve, de forma trapezoidal, com val-
vas iguais e espessas. O exterior, com cores matiza-
das do ocre ao castanho escuro, apresenta caneluras 
radiárias desde o vértice, cruzando as linhas de cres-
cimento, semicirculares. O interior é porcelânico 
mostrando as inserções dos músculos adutores. Per-
tence à família das Arcidae, com cerca de duzentas 
espécies distribuídas por todos os oceanos. A espé-
cie Senilia senilis (Linnaeus, 1758), que constitui a 
“peça do mês” é abundante nas águas tropicais da 
costa ocidental de África.  

As águas pouco profundas, com fundo arenoso, 
do estuário dos rios Geba e Corubal, na Guiné-Bis-
sau, águas que circundam as inúmeras ilhas do ar-
quipélago dos Bijagós, são ricas neste molusco, que 
constitui uma das importantes fontes alimentares da 
etnia Bijagó. As conchas da Arca Senilis (Combé) 
foram também utilizadas para pavimentar estradas, 
como sucede na via 38, que atravessa longitudinal-
mente toda a ilha, ligando a cidade de Bubaque à 
praia de Bruce. 
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Peça do Mês
Arca Senilis

   


