
 

Professor da Palestina Nabil El 
Alia visita IHMT-NOVA
O professor Nabil El Aiia, responsável pelas 

Relações Internacionais da Universidade  Al 

Aqsa de Gaza (Palestina) e professor Associado 

de Microbiologia Molecular do Departamento 

de Ciências Laboratoriais Médicas da mesma 

instituição esteve em Lisboa, no final de 

julho, para lançar uma nova parceria entre a 

universidade Al-Aqsa e a NOVA. O IHMT recebeu 

a visita de Nabil El Aila que ficou a conhecer 

os laboratórios, museu, biotério e o novo novo 

VIASEF - In Vivo Arthropod Security Facility..

IHMT-NOVA: Ministro da 
Saúde da Guiné-Bissau debate 
iniciativas da CPLP
Em articulação com o Embaixador da Guiné-

Bissau em Portugal, Hélder Vaz, realizou-se 

no dia 16 de julho a visita ao IHMT-NOVA do 

Ministro da Saúde da Guiné-Bissau, Dionísio 

Cumba. Durante a reunião em que participou 

toda a Direção, foi debatido o Projeto IANDA 

Guiné Saúde, em curso, e o envolvimento do 

IHMT-NOVA, bem como a possibilidade de se 

avançar com outras iniciativas, nomeadamente 

as que estão inseridas no contexto da CPLP 

cuja Presidência rotativa foi assumida por 

Angola no passado dia 17 de julho..

 

Filomeno Fortes alerta para 
necessidade de reforçar cuidados 
de saúde primários
O diretor do IHMT-NOVA defendeu numa 

entrevista à agência de notícias angolana 

ANGOP que uma das soluções para a saúde na 

CPLP está ligada aos seus cuidados primários 

nas componentes das doenças endémicas e 

na luta contra as negligenciadas. Leia aqui: 

https://bit.ly/3k13qmv.

 

“Pólio: O Caminho para a 
Erradicação” 
O diretor do Instituto de Higiene e Medicina 

Tropical, Filomeno Fortes, e o diretor clínico 

da Consulta do Viajante ADMT/IHMT, 

Abílio Antunes, foram entrevistados para 

o documentário “Pólio: O Caminho para a 

Erradicação”, transmitido na RTP África no dia 

24 de agosto. Veja aqui: https://bit.ly/3lgLjbl.
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Mais de 40 especialistas debatem 
dimensões sócio-culturais da 
doença do sono
Teve lugar no dia 19 de Julho o workshop/

webinar “Sociocultural dimensions and 

community perspectives on HAT Elimination” 

com base numa colaboração entre a Unidade 

de Ensino e Investigação da Clínica Tropical 

do IHMT/Grupo Individual Health Care (IHC) 

do GHTM e o Human African Trypanosomiasis 

Elimination Network. 

Liderada pela OMS, a iniciativa contou 

com de mais de 40 participantes, 

incluindo académicos, consultores, peritos 

internacionais, representantes de programas 

de eliminação da THA (Tripanosomíase 

Humana Africana) e representantes de 

parcerias internacionais e organizações 

filantrópicas envolvidas no processo de 

eliminação da doença do sono. 

Foi a primeira vez que se encontaram neste 

formato investigadores ativos no terreno e 

representantes de instituições envolvidas 

em programas de controle e eliminação 

da THA. Philip J. Havik moderou várias 

sessões, enquanto Jorge Seixas apresentou 

um resumo de temáticas associadas às 

discussões sobre o tópico para fechar o 

encontro. Os organizadores do IHMT-NOVA 

e da OMS pretendem agendar um segundo 

workshop/webinar para o ano no intuito de 

estreitar a colaboração entre os participantes 

e desenvolver iniciativas na área da 

investigação, formação e intervenção sobre 

a eliminação da THA no continente africano..

Henrique Silveira no NOVA 
Innovation Day 
O professor do IHMT-NOVA Henrique Silveira 

participou na mesa redonda “Transferência 

de Conhecimento e Impacto na Sociedade” 

do NOVA Innovation Day, que decorreu a 

8 de julho. O tema da palestra foi o projeto 

inovador que lidera que tem como objetivo 

criar uma refeição artificial para os mosquitos, 

sem recorrer à utilização de sangue. Veja aqui 

ao minuto 2:30:35: https://bit.ly/3E8OFpy.

Livro Branco: Responsabilidade em 
Saúde Pública no Mundo Lusófono
O  professor do IHMT-NOVA, Jorge Simões, deu 

a conhecer o Livro Branco “Responsabilidade 

em Saúde Pública no Mundo Lusófono - 

Fazendo Justiça Durante e Além da Emergência 

Covid”. A sessão de lançamento decorreu a 15 

de julho. O Livro Branco é um dos resultados 

do projeto “Responsibility for Public Health 

in the Lusophone World: doing justice in and 

beyond the Covid emergency”, liderado pelo 

Instituto Jurídico e financiado pela OMS. A 

equipa responsável pelo livro foi composta 

por investigadores do Instituto Jurídico da 

Universidade de Coimbra, da Universidade 

dos Açores, da Fundação Oswaldo Cruz 

(Brasília), da Universidade Eduardo Mondlane, 

da Universidade José Eduardo dos Santos e da 

Universidade de Macau. Consulte aqui:  https://

bit.ly/3tu7zCs.
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Biblioteca e Direção do IHMT-NOVA 
despedem-se de Luís Tavira
A subdiretora Filomena Pereira em nome 

da direção do IHMT-NOVA, o presidente do 

Conselho Científico e a equipa da Biblioteca 

despediram-se, a 9 de agosto, de Luís Tavira, 

por motivo da sua aposentação, depois de 

várias décadas ao serviço do instituto onde 

também desempenhou funções durante alguns 

anos no Conselho Científico. Em ambos os 

serviços, desempenhou com extrema dedicação 

e excelência as atividades que lhe foram 

confiadas. O gosto que tinha pela profissão de 

bibliotecário e pelos documentos históricos da 

Biblioteca do IHMT fizeram com que mesmo em 

tempo de pandemia desenvolvesse o trabalho 

de digitalização dos Anais e separatas do IHMT. 

Este deve ser continuado, embora deixe desde 

já a sua marca futura que muito contribuirá para 

melhorar a investigação e a pesquisa de todos 

os que procuram estas fontes únicas no mundo 

e que agora ficarão mais facilmente acessíveis..

Estudo “Fatores associados à 
prática de chemsex em Portugal 
durante a pandemia da COVID-19” 
com consequências mediáticas no 
Brasil 
Álvaro de Sousa, coordenador deste estudo, foi 

entrevistado pelo jornal brasileiro Folha de São 

Paulo.  Saiba mais aqui: https://bit.ly/2YCyBvY.
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Em dezembro de 1958 o Instituto de Medicina 
Tropical mudou-se da Cordoaria Nacional, instala-
ções provisórias que ocupou desde o início da Esco-
la de Medicina Tropical, para o edifício próprio onde 
ainda permanece, projetado pelo arquiteto Lucínio 
da Cruz.

O cuidado no planeamento do edifício foi de-
talhado, a nível arquitetónico, mas também do seu 
equipamento, nomeadamente do mobiliário que, na 
sua maioria, foi expressamente desenhado em fun-
ção da sua específica utilização. É o caso das pol-
tronas forradas a veludo azul, que integravam um 
conjunto com outros móveis: sofá, cadeiras e mesas 
destinados às salas da Direção, nomeadamente para 
a sala de espera. 

Este projeto de mobiliário esteve a cargo da Dele-
gação para as Novas Instalações dos Serviço Públi-
cos, uma dependência do então Ministério das Obras 
Públicas.

Com outro mobiliário do Instituto, a poltrona 
integrou, em 2014, a exposição “O Respeito e a 
Disciplina que a Todos se Impõe. Mobiliário para 
Edifícios Públicos em Portugal. 1934 - 1974”, que 
decorreu no Museu do Design e da Moda, em Lis-
boa. A pedido do Museu, após a exposição, a poltro-
na ali permanece em depósito de empréstimo. Está 
representada no livro / catálogo da referida exposi-
ção, coordenado pelo arq. João Paulo Martins, uma 
edição MUDE e Caleidoscópio, de 2015, que a do-
cumenta também com os desenhos do projeto. 

Ler mais aqui: https://bit.ly/3uNPa35

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Poltrona

   


