
IHMT-NOVA: Certificação COVID-OUT
O IHMT-NOVA recebeu a certificação COVID 

OUT que consiste num serviço do ISQ – Instituto 

de Soldadura e Qualidade que garante a 

segurança das pessoas através da identificação, 

análise, avaliação e tratamento do risco de 

transmissão do Coronavírus SARS-CoV-2 nas 

instituições. Saiba mais: https://bit.ly/2NmhJnQ.

Curso de Resposta a Emergências 
Humanitárias
A sociedade cooperativa sem fins lucrativos La 

Cooperativa Humanitária e o IHMT-NOVA vão 

promover  um  Curso  de  Respostas a Emergências 

Humanitárias. O objetivo deste curso de curta 

duração é capacitar e formar profissionais para a 

atuação em situações de emergência humanitária, 

dando a conhecer os principais elementos e os 

problemas de saúde e humanitários que sofrem as 

populações vítimas de conflitos, epidemias, crises 

nutricionais e desastres naturais nos países em 

desenvolvimento. No próximo boletim e no site do 

IHMT(www.ihmt.unl.pt) serão dadas informações 

mais detalhadas sobre este curso..

Conselho de gestão alargado sobre 
medidas de segurança COVID-19
O Conselho de gestão alargado do IHMT-NOVA 

decorreu  a  29  de janeiro, através de sessão Zoom,     

com  o objetivo de transmitir as principais linhas 

orientadoras do IHMT-NOVA no que respeita às 

medidas de segurança COVID-19..

Reuniões com alunos de mestrado e 
doutoramento do IHMT-NOVA
A subdiretora do IHMT-NOVA, Filomena Martins 

Pereira, e a presidente do Conselho Pedagógico, 

Maria do Rosário Oliveira Martins,  foram as 

interlocutoras das reuniões com os alunos de 

mestrado e doutoramento do IHMT-NOVA. O 

encontro virtual, que decorreu a 3 fevereiro, 

teve como objetivo esclarecer as dúvidas dos 

estudantes e dar a conhecer as medidas tomadas 

pela direção do instituto durante o período 

de confinamento  decretado  pelo Governo 

Português..
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DATA: 1958

DIMENSÕES: Alt. 4,5 m 

INVENTÁRIO: IHMT.0001757 e IHMT.0001757a

Vacinas COVID-19: Verdades e Mitos
No âmbito do Projeto “IANDA Guiné Saúde” 

financiado pela União Europeia, gerido 

e cofinanciado pelo Camões I.P. e com 

cofinanciamento da Fundação Calouste 

Gulbenkian (FCG),   o IHMT-NOVA e a APAH, 

em parceria com o Ministério da Saúde e Alto 

Comissariado para a Covid-19 da República da 

Guiné-Bissau, organizam o Webinar #3 dedicado 

às “VACINAS COVID-19: VERDADES E MITOS”. A 

sessão virtual decorrerá a 26 de fevereiro às 14h00 

(hora de Lisboa). 

Inscrições aqui: https://bit.ly/2OuwSUq.

Curso Internacional de Avaliação 
Participativa em Saúde
O “Curso Internacional de Avaliação Participativa 

em Saúde – Abordagens e Perspectivas Teórico-

Metodológica e Práticas” vai decorrer de 9 a 5 

de abril através de sessões virtuais via Zoom. As 

inscrições estão abertas a partir de 18 de fevereiro. 

Saiba mais aqui: https://bit.ly/3jIXsVy.

Newsletter do Gabinete de Apoio a Projetos 

AQUI: https://bit.ly/3qkGWxl
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Ladeando a escadaria de acesso ao edifício do 
Instituto de Higiene e Medicina Tropical estão 
dois grupos escultóricos, talhados pelo cinzel de 
Euclides Vaz. Em pedra de lioz de Pero Pinheiro 
(canteiro P. Raimundo), assentam em plintos 
quadrangulares e estão datados de 1958.

À esquerda representam-se Hipócrates e 
Higeia. Hipócrates, o fundador da medicina 
científica, segura na mão direita um pergaminho 
evocativo do “juramento médico” e apoia a 
mão esquerda num bastão onde se enrola uma 
serpente, ambos, símbolos dos poderes da 
Medicina. Higeia, filha de Esculápio, o deus 
grego da medicina, é a divindade tutelar da saúde 
e da higiene, associando-se também à farmácia. 
Ergue na mão direita uma taça e a esquerda exibe 
um ramo de louro, simbolizando o triunfo.

Do lado direito ficam as estátuas, também de 
corpo inteiro, da Ciência protegendo o Homem 
- as Ciências Biológicas e o Vigor Humano. A
Ciência mostra na mão direita um microscópio em
alegoria à investigação e apoia a esquerda sobre o
ombro da figura masculina, cobrindo-a com o seu
manto em sinal de proteção. O Homem repousa
a mão direita numa coluna e, de mão esquerda
entreaberta em posição adotada durante a marcha,
parece indicar a evolução do desenvolvimento
médico-científico em benefício da humanidade.
No solo, junto da coluna, podem ver-se alguns
manuscritos desenrolados, referências aos pilares
do conhecimento e da ciência.
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Peça do Mês
Hipócrates e Higeia. A Ciência e o Ho-
mem. Esculturas


