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IHMT apoia primeiro doutoramento em
Ciências Biomédicas em Angola

Maria do Rosário Oliveira Martins
eleita presidente da rede TropEd

O primeiro curso de doutoramento em

A subdiretora do IHMT, Maria do Rosário Oli-

Ciências Biomédicas ministrado em Angola,

veira Martins, foi eleita, por unanimidade, pre-

no Centro de Estudos Avancados em Edu-

sidente da TropEd – Network for Education in

cacão e Formacão Médica da Universidade

International Health, na reunião da assembleia

Agostinho Neto (UAN), sob direção de Mário

geral da rede, que se realizou entre 1 e 3 de mar-

Fresta, conta com a colaboração do IHMT e

ço, em Hanói, no Vietname. A TropEd é uma rede

vai permitir a formação avançada de 25 mé-

internacional de 29 Instituições da Europa, África,

dicos durante quatro anos. O doutoramento é

Ásia, Austrália e América Latina, das quais fazem

coordenado por Filomeno Fortes, da Faculda-

parte o Institute of Tropical Medicine de Antuér-

de de Medicina da UAN e por Miguel Viveiros,

pia, o Instituto de Medicina Tropical e Saúde In-

do IHMT. O diretor do Instituto, Paulo Ferri-

ternacional de Berlim, o Instituto de Saúde Global

nho, participou na cerimónia solene de aber-

da University College London, a London School of

tura, a 9 de março, presidida pela Ministra do

Hygiene and Tropical Medicine, a Universidade de

Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inova-

Bergen, o ISGlobal de Barcelona, o Royal Tropical

ção de Angola, Maria do Rosário Sambo.

Institute de Amsterdão, o Swiss Tropical and Pu-

.

blic Health Institute, entre outros.

.
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Dia Aberto com mais de 400 visitantes
Mais de 400 pessoas visitaram o IHMT em mais

2

Ana Abecasis e Jorge Simões

Tomada de posse dos membros
eleitos do Conselho Geral da NOVA

uma edição do Dia Aberto, que se realizou a 23 e 24

A 26 de março, realizou-se a sessão pública de

de março sob o lema “um dia com a medicina tropi-

tomada de posse dos membros eleitos do Conselho

cal”. Os visitantes tiveram oportunidade de participar

Geral da Universidade NOVA de Lisboa. Na sessão,

em diversas atividades, como extração de ADN; ob-

tomaram posse os representantes dos Professores

servação de células infetadas com vírus, assim como

e Investigadores, os representantes dos Estudan-

bactérias, fungos, vermes, parasitas, moluscos, inse-

tes e o representante do pessoal não Docente e

tos e outros vetores causadores de doenças tropicais

não Investigador. A investigadora Ana Abecasis e o

e de conhecer o trabalho desenvolvido no Biotério. A

professor Jorge Simões foram dois dos candidatos

relação entre peixes e parasitas esteve em destaque

efetivos eleitos para representar os docentes e in-

numa palestra proferida por Silvana Belo, professora

vestigadores e os professores Cláudia Conceição e

no IHMT, que teve como objetivo informar os visitan-

João Pinto foram eleitos suplentes. As alunas Inês

tes sobre o tema e o envolvimento do Instituto na

Rego e Daniela Alves foram eleitas suplentes para

deteção de parasitas. A 7ª edição do Dia Aberto foi

representantes dos estudantes. A lista de candida-

coordenada por Isabel Maurício.

tos eleitos pode ser consultada aqui.

.

Diretor do IHMT reúne com Secretário de
Estado para a Saúde Pública de Angola

.

Participação na conferência anual do
CUGH
O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, foi convidado a

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, reuniu com o

participar, como palestrante, na 9ª Conferência Anual

Secretário de Estado para a Saúde Pública de Ango-

de Saúde Global do Consórcio de Universidades para

la, José Manuel Vieira Dias da Cunha, para apresentar

Saúde Global (CUGH), que se realizou entre 16 e 18

cumprimentos no seguimento da sua recente no-

de março, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da

meação. O professor auxiliar da Faculdade de Medici-

América. Paulo Ferrinho participou em duas sessões,

na da Universidade Agostinho Neto, Filomeno Fortes,

entre elas uma plenária com a comunicação “Moldar

e a assessora do Secretário de Estado, Filomena Go-

os Sistemas de Saúde para reduzir disparidades -

mes da Silva, também participaram na reunião.

foco na força de trabalho em saúde”.

.

.
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Reunião com diretor dos Serviços de
Saúde das Forças Armadas de Angola
A 9 de março, o diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, apresentou cumprimentos ao Tenente
General Médico Alberto de Almeida, diretor dos
Serviços de Saúde das Forças Armadas de Angola, numa reunião que contou, ainda, com a participação do Brigadeiro Rui Ferreira e de Filomeno
Fortes, Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, em Angola.

3

Reynaldo Dietze inicia funções no
IHMT
O IHMT dá as boas-vindas a Reynaldo Dietze,
que iniciou funções a 19 de março, como professor
catedrático convidado, integrando a Unidade de
Ensino e Investigação da Clínica Tropical. Reynaldo
Dietze espera contribuir para a melhoria da qualidade da investigação clínica em Medicina Tropical
no IHMT e em países africanos com os quais o Instituto colabora.

.

O diretor mostrou intenção de dar continuidade
às atividades de colaboração entre as duas Instituições.

.

Maria de Belém Roseira profere palestra
na Conferência APIFARMA 2018
Inaugurada nova sala de aulas
práticas

A 1 de março, Maria de Belém Roseira, presidente do Conselho Consultivo do IHMT e da
Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saú-

Foi inaugurada, a 26 de março, a nova sala de

de, participou na Conferência APIFARMA 2018,

aulas práticas, situada no segundo piso do IHMT.

com uma palestra sobre o estado da saúde em

A aula prática de Biologia Molecular aplicada à

Portugal.

.

Tuberculose e outras Micobactérias, da oitava
Edição do Mestrado em Microbiologia, foi a primeira aula ministrada no novo espaço, que vem
reforçar as infratuturas de apoio à atividade letiva do Instituto.

.
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês

“Pesca Rio” e “Pesca Mar”.
Pinturas de Albano Neves e Sousa
Colaboradores do SIC participam em
formação sobre biossegurança
A 7 de março, 15 colaboradores dos Serviços
de Interesse Comum (SIC) e técnicos superiores
de diferentes Unidades do IHMT, participaram
numa ação de formação sobre biossegurança,
ministrada pela Unidade Militar Laboratorial de
Defesa Biológica e Química do Exército. A formação foi organizada pela diretra do SIC, Odete Afonso, e por Dinora Lopes, que contactou a
equipa de formadores.

.

Ano: c. 1956
Museu: “Pesca Rio” IHMT.0001360 | “Pesca Mar” IHMT.0001361
Dimensões: (sem moldura) Pesca Rio: A. 80 cm; L.100,5 cm /
Pesca Mar: A. 75 cm; L.97cm

Além do grande painel pintado em 1956, por
Albano Neves e Sousa (1921-1995), representando as “Cenas do Quotidiano numa Sanzala”,
em Angola, que foi “Peça do Mês” em dezembro de 2014, o IHMT possui mais quatro pinturas, de menores dimensões, indubitavelmente
também daquele pintor, embora não estejam
assinadas nem datadas.
Pintadas em painéis de fibras de madeira prensadas (Platex), duas dessas pinturas têm, respetivamente, a inscrição: “Pesca Rio” e “Pesca
Mar”.

Participação no Portugal eHealth
Summit
A 21 de março, Luís Lapão integrou uma mesa
sobre telessaúde em língua portuguesa, realizada
no âmbito do Portugal eHealth Summit, que decorreu entre 20 e 23 de março, no Altice Arena, em
Lisboa.

.

Na “Pesca Rio”, onde predominam as cores
sépia, representam-se três figuras femininas
em pé, dentro de água. Uma delas recolhe para
num cesto (balaio) o peixe capturado por uma
armadilha que outra mulher manuseia. A terceira observa, transportando na mão direita
uma alfaia.
Na “Pesca Mar”, com tons azuis, ocres, castanho e brancos estão representadas sete figuras. Um grupo de homens iça para a margem
uma rede de pesca e três outros personagens
observam, duas mulheres e um jovem. Sobre a
areia algum do pescado já recolhido.
Estas obras foram recentemente restauradas
no Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNL
com patrocínio da Fundação Millennium BCP.
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