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Esta exposição, inaugurada no dia 14 de Outubro de 2015, por ocasião do 2º Encontro Luso-Brasileiro de História da 
Medicina Tropical, propôs-se divulgar o património material em saúde relacionado com o tema do congresso. Integrou 
peças do Museu Maximiano Lemos (Universidade do Porto), do Museu da Saúde do Instituto Nacional de Saúde Dr. 
Ricardo Jorge, do Museu do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (Universidade Nova de Lisboa) e do acervo his-
tórico da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz (Rio de Janeiro). Reuniu ainda alguns objetos de coleções particulares, 
emprestados por familiares de investigadores ou médicos que fizeram carreira nas colónias portuguesas no século XX.

A exposição “Trópicos: conhecimento e práticas médicas no século XX” foi organizada em 9 núcleos temáticos. Neste 
guião reproduzimos apenas algumas fotografias dos objetos presentes, de forma a dar uma ideia geral desta mostra.

This exhibition, inaugurated on 14 October 2015, during the 2nd Portuguese-Brazilian Meeting on the History of Tropical Medicine, 
aimed at showing the heritage of this medical field. The items displayed in it came from the Museum Maximiano de Lemos (University 
of Porto), Museum of Health of the National Institute of Health Dr. Ricardo Jorge and the Museum of the Institute of Hygiene and 
Tropical Medicine (New University of Lisbon) and the historical collection of the Oswaldo Cruz Foundation (Rio de Janeiro). In addi-
tion, this exhibition showed some objects belonging to private collections borrowed from families of researchers and doctors who worked 
in the former Portuguese African colonies, in the twentieth century. 

The exhibition “Tropics: knowledge and medical practices in the 20th century” was organized into nine thematic groups. This catalogue 
includes photographies of some objects with the aim of giving a general idea of the exhibition. 

Catálogo 
Exposição
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Introdução | Introduction

Entre sanzalas, sertões, campos e cidades desenvolveram-se os conhecimentos e as práticas da medicina tropical no sé-
culo XX. Associando rituais, crenças, tradições e costumes ao conhecimento gerado pelo laboratório e o microscópio, 
os “trópicos” transportam-nos para um universo de registos multifacetados de agentes, cenários, objetos e práticas.

In the 20th century, the methods, theories and practices of tropical medicine developed in the wilderness, plantations, villages and cities.
By combining local rituals, beliefs and traditions with knowledge generated in the laboratory and from the microscope, the ‘tropics’ take us 
to a multifarious universe of landscapes, agents, objects and practices.

1. Cenas do quotidiano numa sanzala em África. Reprodução de uma pintura de Albano Neves de Sousa, 1956. Original pintado em aglomerado de ma-
deira (restaurado pelo Departamento de Conservação e Restauro da FCT/UNL, em 2013).
Scenes from daily life in an african sanzala. Reproduction of an oil  painting. Original painted on chipboard by Albano Neves de sousa, 1956 (restored by the Departamento 
de Conservação e Restauro, FCT/UNL, in 2013). 
Proveniência/Provenance:  Instituto de Higiene e Medicina Tropical, IHMT.0000646.

2. Bastão em madeira e marfim apresentando uma serpente em espiral. Moçambique. Fotografia de autor desconhecido.
Wood and ivory cane decorated with a serpent. Mozambique. Photo by unknown author.
Proveniência/Provenance: Museu de História da Medicina Maximiano Lemos, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto.
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3. Figa em madeira, metal e pedras semipreciosas. 
Sul do Brasil. Fotografia de autor desconhecido.
Wood charm with decorations in metal and semiprecious stones. Sou-
thern Brazil. Photo by unknown author.
Proveniência/Provenance: 
Museu de História da Medicina Maximiano Lemos, 
Faculdade de Medicina, Universidade do Porto.

4. Aplicação de ventosas escarificadas em Angola 
(Guanhamas). Reprodução de fotografia de autor 
desconhecido.
Application of scarified suction cups. Angola (Guanha-
mas). Reproduction of a photo by unknown author.
Proveniência/Provenance: 
Museu de História da Medicina Maximiano Lemos, 
Faculdade de Medicina, Universidade do Porto.

5. Mulher guineense exibindo como adereço 
o símbolo do Serviço de Luta Antituberculose 
(SLAT), c.1950. Reprodução de fotografia de 
autor desconhecido.
Woman showing an adornment with the symbol of the 
Anti-Tuberculosis Service (SLAT). Guinea-Bissau. Repro-
duction of a photo by unknown author.
Proveniência/Provenance: Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical, IHMT 0000754.

6. Chegada dos médicos de uma missão na Guiné-Bissau, c.1950. Reprodução de fotografia 
de autor desconhecido.
Arrival of doctors from a mission. Guinea-Bissau. Reproduction of a photo by unknown author.

Proveniência/Provenance: Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
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7. Mala de cartão utilizada pelos médicos em missão do Instituto de Medicina Tropical, 
em viagens aéreas. 
Suitcase used by doctors in missions of the portuguese Institute of Tropical Medicine.

Proveniência/Provenance: Instituto de Higiene e Medicina Tropical IHMT.0000805. 

8. Mala metálica com reagentes e corantes para identificação de 
microrganismos ou parasitas, incluindo uma fotografia do último 

de 4 tabuleiros). Utilizada na Guiné-Bissau por investigadores 
médicos do Instituto de Medicina Tropical (c. 1930 -1940).

Metal suitcase with reactive dyes for the identification of microorganisms 
or parasites. Used in Guinea-Bissau by medical researchers of the portu-

guese Institute of Tropical Medicine (c. 1930 -1940).
Proveniência/Provenance: 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, IHMT.0000674.

9. Capacete com abas de sombreamento, utilizado nas campanhas em África por 
investigadores do Instituto de Medicina Tropical. 

Helmet used in African missions by researchers of the Portuguese Institute of Tropical Medicine. 
Proveniência/Provenance: 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, IHMT.0000746.

10. Botas de campo utilizadas nas missões médicas por investigadores 
do Instituto de Medicina Tropical. 

Boots used in medical missions by researchers of the portuguese Institute of 
Tropical Medicine.  

Proveniência/Provenance: 
 Instituto de Higiene e Medicina Tropical, IHMT.0000748.
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11. Estojo de cirurgia ambulatória, utilizando cautérios em platina (1930), propriedade de João Bento Paradinha (1904-1990), médico do Quadro das 
Colónias, aluno da Escola de Medicina Tropical de Lisboa, em Cabo Verde e em Moçambique.
Surgical kit with platinum cauteries (1930), belonging to João Bento Paradinha (1904-1990), physician and former student of the Lisbon School of Tropical Medicine, in 
Cape Verde and Mozambique.

Proveniência/Provenance: gentilmente cedido por Teresa e António Paradinha./ Collection of Teresa and António Paradinha.

12. Estojo de seringas em aço inoxidável utiliza-
do em procedimentos dentários, propriedade de 
João Bento Paradinha (1904-1990). Composto 
de 2 seringas, 2 tubos com agulhas, 2 ampolas 
de Novocaina e 1 de adrenalina, utilizadas como 
anestésicos. 
Stainless steel syringes kit used in dental procedures, 
belonging to João Bento Paradinha (1904-1990). Com-
posed of 2 syringes, 2 tubes with needles, 2 ampoules  of 
Novocain  and another of adrenaline used as anesthetics.
Proveniência/Provenance: 
gentilmente cedido por Teresa e António Paradinha. 
Collection of Teresa and António Paradinha.

13. Selos postais policromados em esmalte comemorativos do 1º Congresso Nacional 
de Medicina Tropical, realizado em Lisboa, em 1952, emitidos em cada uma das provín-
cias ultramarinas portuguesas.
Polychrome enamel commemorative postage stamps issued for the 1st National Meeting of Tropical 
Medicine, held in Lisbon in 1952, in the portuguese overseas provinces.
Proveniência/Provenance: 
Coleção de/Collection of  Isabel Amaral.
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1. Edifício da Real Fábrica da Cordoaria onde foi instalado o Hospital Colonial e a Escola de Medicina Tropical de Lisboa (1903). 
Reprodução de fotografia de autor desconhecido.
Building of the Real Fábrica da Cordoaria (Royal Rope Factory) where the Colonial Hospital and the Lisbon School of Tropical Medicine of Lis-
bon (1903) were installed. Reproduction of photo by unknown author.

Proveniência/Provenance:  Instituto de Higiene e Medicina Tropical, IHMT.0000336.

Instituições | Institutions

As imagens selecionadas permitem estabelecer uma genealogia das principais instituições portuguesas associadas ao 
ensino, investigação e clinica tropical, desde a fundação da Escola de Medicina Tropical de Lisboa em 1902, até à inau-
guração do Instituto de Medicina Tropical, em 1958. 

The selected images portray the genealogy of the main portuguese institutions associated with education, research and tropical clinic, from the creation 
of the Lisbon School of Tropical Medicine, in 1902, to the inauguration of the Institute of Tropical Medicine, in 1958.
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2. Sala de aula prática da disciplina de parasitologia da responsabilidade de 
Ayres Kopke (de óculos, em pé à direita), na Escola de Medicina Tropical 
de Lisboa (c. 1920). Reprodução de fotografia de autor desconhecido.
Laboratory lecture on parasitology delivered by Ayres Kopke (figure on the right, 
wearing glasses), Lisbon School of Tropical Medicine (c. 1920). Reproduction of 
photo by unknown author.
Proveniência/Provenance:  Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 
IHMT.0000334.

3. Sala de aula prática da disciplina de parasitologia da responsabilidade 
Daniel Marques Perdigão (em pé à esquerda), preparador de Ayres Ko-
pke, na Escola de Medicina Tropical de Lisboa, c.1920. Reprodução de 
fotografia de autor desconhecido.
Laboratory lecture on parasitology oriented by Daniel Marques Perdigão (standing 
on the left), Ayres Kopke’s laboratory assistant. Lisbon School of Tropical Medicine, 
c. 1920. Reproduction of photo by unknown author. 
Proveniência/Provenance:  Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 
IHMT.0000333.

4. Instituto de Medicina Tropical inaugurado em 1958, durante a reali-
zação do VI Congresso Internacional de Medicina Tropical e Malária, em 
Lisboa, entre 5 e 13 de Setembro. Reprodução de fotografia de autor 
desconhecido.
Institute of Tropical Medicine inaugurated in 1958, during the VI International 
Congress of Tropical Medicine and Malaria, in Lisbon (September 5-13). Repro-
duction of photo by unknown author.
Proveniência/Provenance:  Instituto de Higiene e Medicina Tropical, IHMT 

0000339.

5. Na cerimónia de inauguração do Instituto de Medicina Tropical em 
1958, o diretor do Instituto Oswaldo Cruz (Brasil) proferindo o seu 
discurso. Reprodução de fotografia de autor desconhecido.
At the Inaugural ceremony of the Institute of Tropical Medicine Lisbon, 1958, the 
director of the Institute Oswaldo Cruz (Brazil) delivering his speech. Reproduction 
of photo by unknown author.
Proveniência/Provenance:  Instituto de Higiene e Medicina Tropical, IHMT 

0000535.

6. Selos postais emitidos por ocasião do VI Congresso Internacional de 
Medicina Tropical e Malária, realizado em Lisboa, em 1958. 
Commemorative postage stamps of the 4th International Congress of Tropical 
Medicine and Malaria held in Lisbon, in 1958. 
Proveniência/Provenance:  Colecção de/Collection of  Isabel Amaral.
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1. Expedição do Instituto Oswaldo Cruz ao Amazonas e Acre. Embarcação utilizada 
na expedição. Ao centro, Carlos Chagas; à esquerda dele, Pacheco Leão. São Gabriel 

da Cachoeira, Rio Negro (AM), 1913.

2. Expedição do Instituto Oswaldo Cruz ao 
Amazonas e Acre. Os cientistas João Pedro de 
Albuquerque e Pacheco Leão (2º e 3º à esquerda) 
no vapor Rio Jamari, com um pirarucu pescado 

no rio Juruá, 1912.

Reveladas a partir de negativos de vidro, as 
imagens do acervo histórico da Fundação 
Oswaldo Cruz reunidas nesta exposição 
remontam às origens da instituição, que 
nasceu como Instituto Soroterápico Federal 
em 1900, em Manguinhos, no Rio de Janei-
ro, para produzir soros e vacinas contra a 
peste bubónica. Em curto espaço de tempo, 
rebatizado de Instituto Oswaldo Cruz, 
transformou-se no maior centro de medici-
na experimental da América Latina. 
Este acervo ímpar da primeira metade do 
século 20 retrata práticas de instituciona-
lização da microbiologia no Brasil e ações 
pioneiras na área da saúde pública. 

Manguinhos revelado | Manguinhos uncovered

As imagens aqui apresentadas integram o acervo histórico da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, sob a guarda da Casa de Oswaldo 
Cruz. São várias as temáticas presentes nas imagens produzidas na primeira metade do século XX, referentes à institucionalização 
da microbiologia no Brasil e/ou às ações pioneiras da administração federal na área de saúde pública.

The images here presented are part of the historical collection of the Oswaldo Cruz Foundation - Fiocruz, in the custody of the House of Oswaldo Cruz. 
The topics addressed in these images produced in the first half of the 20th century, correspond to the period of institutionalization of microbiology in 
Brazil and/or the implementation of public health measures by the federal administration.
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6. Expedição do Instituto Oswaldo Cruz ao Nordeste e Centro-Oeste. Be-
lisário Penna atende à população de Lages (PI), sob a sombra de juremas. 
1912.

5. Expedição do Instituto Oswaldo Cruz ao Nordeste e Centro-Oeste. 
Acampamento dos integrantes da expedição, entre eles Belisário Penna e 
Arthur Neiva (2º e 3º à esquerda). Bebe-Mijo (PI), 1912.

7. À esquerda da imagem, o Pavilhão Arthur Neiva; à direita, hangar do aeródromo de Manguinhos, do Aeroclube do Brasil; 
ao fundo, à esquerda, Hospital de Bonsucesso. Década de 1940.

4. Os cientistas Henrique da Rocha Lima e Ezequiel Caetano Dias (em 
primeiro plano) na Fazenda de Manguinhos, onde foi instalado o Instituto 
Soroterápico Federal, jun. 1904.

3. Henrique da Rocha Lima em pombal no campus de Manguinhos. Ao 
fundo, chaminé dos fornos de incineração de lixo, da prefeitura do Distrito 
Federal, antiga função da Fazenda de Manguinhos.
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10.  Demonstração, publicada em manual, de abertura de ovo e retirada de embrião 
para preparo da vacina anti-amarílica, produzida pelo Serviço Nacional de Febre Ama-
rela. Foto Sílvio Cunha, 1943.

11. Exame de tecido ao microscópio, no Laboratório de Histopatologia do Serviço 
Nacional de Febre Amarela. Foto A. Fialho, 1942.

9. Procedimento de vacinação antirrábica em Santa Catarina.

8. Medicamentos em processo de embalagem, entre eles a vacina da manqueira, no 
Instituto Oswaldo Cruz. c.1920/1930.
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15. Professores e alunos do Curso de Aplicação do Instituto Oswaldo Cruz, 
no Pavilhão Mourisco. Entre eles,José Monteiro Sampaio, Walter Oswal-
do Cruz, Herman Lent, João Ferreira Teixeira de Freitas, Antonio Cardoso 
Fontes e Fábio Leoni Werneck. 1931-1932.

14. Sessão da Sociedade de Biologia do Rio de Janeiro, na biblioteca do 
Instituto Oswaldo Cruz. Presidindo a sessão, à cabeceira da mesa, Carlos 
Chagas (de perfil, na extrema esquerda da imagem). Em sentido horário, 
a partir de Chagas: Gilberto Guimarães Villela (2º), Alvaro Ozorio de Al-
meida (4º), Olympio da Fonseca Filho (5º), Julio Muniz (6º), Leocádio Cha-
ves (7º), João Carlos Nogueira Penido (8º), Antonio Eugenio de Arêa-Leão 
(10º), Carlos Burle de Figueiredo (11º, parcialmente encoberto), Herácli-
des César de Souza-Araújo (12º), Carlos Bastos Magarinos Torres (13º), José 
Guilherme Lacôrte (14º), Adolpho Lutz (15º) e Miguel Ozorio de Almeida 
(16º). 1928.

13. Cais que servia de acesso ao Instituto de Manguinhos. 1904.

12. Cientistas em charrete, no campus de Manguinhos. Entre eles, a partir da esquerda, Oswaldo Cruz (2º), Gustav Giemsa (3º) e Stanislas von Prowazek 
(4º). Ao fundo, o Pavilhão Mourisco em construção, 1908.
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19. Campus de Manguinhos. No sentido horário: anexo do Cara-
manchão (atual Casa de Chá), antiga Cavalariça (demolida), Cava-
lariça, Aquário (demolido), Quinino e Pavilhão Mourisco. Década 
de 1910.

Créditos da exposição:
Presidente da Fiocruz - Paulo Gadelha
Diretor da Casa de Oswaldo Cruz - Paulo Roberto Elian dos Santos
Organização, seleção de imagens e elaboração do texto: Aline Lopes Lacerda; Paulo Pedro Soares
Design gráfico: Comunicação da Casa de Oswaldo Cruz

18. Campus de Manguinhos. Quinino (atual Pavilhão Figueiredo 
Vasconcelos), Pavilhão Mourisco e, em primeiro plano, a torre do 
Pavilhão da Peste (atual Pavilhão do Relógio). c.1919.

16. Carlos Chagas ladeado por seus filhos Evandro Chagas e Carlos Chagas Filho, no 
Pavilhão Mourisco. Foto J. Pinto. década de 1910; Os cientistas Alcides Godoy e Henrique 
de Figueiredo Vasconcellos no Caramanchão (atual Casa de Chá), que servia de refeitório, 
no campus de Manguinhos. 1907.

17. Visita de Albert Einstein ao Instituto Oswaldo Cruz. Em 
primeiro plano, Arthur Getulio das Neves, Carlos Chagas, Albert 
Einstein, José Carneiro Felipe; em segundo plano, Alcides Go-
doy, Astrogildo Machado, Roberto Marinho de Azevedo e Leocá-
dio Chaves. Foto J. Pinto. 9 maio 1925.
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Doenças tropicais | Tropical diseases

As doenças tropicais nunca foram exclusivas dos trópicos e são muito poucas aquelas que se manifestam apenas nessas zonas. Atual-
mente a OMS considera oito doenças que ocorrem exclusiva ou especialmente nos trópicos, consideradas apenas como doenças 
infeciosas que proliferam em condições climáticas quentes e húmidas.
Neste grupo estão contempladas algumas dessas doenças que foram objeto de reflexão no 2º Encontro Luso-Brasileiro de História 
da Medicina Tropical: 
 • Lepra; 
 • Tripanossomíase (doença do sono);
 • Malária.

Tropical diseases have never been exclusive of the tropics and there are very few that manifest only in those areas. Currently  WHO considers eight tropical 
diseases that occur solely or especially in the tropics, considered as infectious diseases which proliferate in hot and humid climate conditions.
This group includes some of the diseases that were addressed in the 2nd Portuguese-Brazilian Meeting on the History of Tropical Medicine:
 • Leprosy;
 • Trypanosomiasis (sleeping sickness);
 • Malaria.

1. Reprodução fotográfica de 
um cartaz árabe de origem des-
conhecida, da autoria de Mofid 
Jaid, representando um doente 
atingido pela lepra (doença do 
leão). Tradução de Danielle 
Aramouni.
Photographic reproduction of an 
Arab poster of unknown origin 
authored by Mofid Jaid, repre-
senting a leprosy patient (lion’s 
illness). Translation by Danielle 
Aramouni.
Proveniência/Provenance:  
Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical, IHMT.0000750.

2. Modelo de cera do rosto de um paciente de Lepra 
lepromatosa. Fotografia de autor desconhecido.
Wax model of the face of a patient affected by Lepromatous 
leprosy.
Proveniência/Provenance: 
Museu de História da Medicina Maximiano Lemos, 
Faculdade de Medicina, Universidade do Porto.
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Doenças tropicais e vetores| Tropical diseases and vectors

A emergência da medicina tropical, na Europa, no dealbar do século XX está associada à descoberta da etiologia das doenças 
tropicais e do mecanismo da sua transmissão à espécie humana por intermédio de vetores, geralmente, um inseto hematófago.

The emergence of tropical medicine, in Europe, in the early 20th century is associated with the discovery of the etiology of tropical diseases and their 
transmission mechanism to humans by means of vectors, usually a hematophagous insect. 

1. Reprodução fotográfica  de um cartaz 
árabe de origem desconhecida, da autoria 
de Mofid Jaid, representando o mosquito, 
vetor da leishmaniose. Tradução de Danielle 
Aramouni.
Photographic reproduction of an Arab poster of 
unknown origin authored by Mofid Jaid, repre-
senting the mosquito, vector of leishmaniasis. 
Traduction de Danielle Aramouni.
Proveniência/Provenance:  Institu-
to de Higiene e Medicina Tropical,  
IHMT.0000751.

2. Coleção de insetos recolhidos no 
âmbito dos estudos desenvolvidos pelo 
Instituto de Malariologia de Águas de 
Moura (c. 1930-1950). Coleção do Mu-
seu de Águas de Moura. 
Collection of insects gathered in the context 
of research developed by the Malaria Institute 
of Águas de Moura (c. 1930-1950). Collec-
tion of the Museu de Águas de Moura. 
Proveniência/Provenance:  
Museu da Saúde INSA, 
MS.EQP.00462.
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3. Coleção de insetos recolhidos pelo Instituto de Malária 
do Paquistão (Karachi). Coleção do Museu de Águas de 
Moura. 
Collection of insects gathered by the Pakistan Malaria Institute 
(Karachi). Collection of the  Museu de Águas de Moura. 
Proveniência/Provenance:  
Museu da Saúde INSA, MS.EQP.00464.

4. Caixa com preparações microscópicas de larvas de Cabo Verde, recolhidas em 1951. Coleção do Museu de 
Águas de Moura.  
Box with microscopic preparations of Cape Verde larvae collected in 1951. Collection of the Museu de Águas de Moura.
Proveniência/Provenance:  
Museu da Saúde INSA, MS.EQP.00474.
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Tripanossomíase (doença do sono) | Trypanosomiasis (sleeping sickness)

Uma doença tipicamente tropical, hoje negligenciada.
Uma catástrofe sanitária e um problema de saúde pública para a qual concorrem, numa complexa agenda de interesses internacio-
nais, saberes médicos, mas também condições económicas, sociais e culturais que favorecem o recrudescimento de uma doença 
considerada erradicada em África no final dos anos 60. 

A typical tropical disease now neglected.
A health disaster and a public health problem for which a complex agenda of international interests, encompassing not only medical knowledge but 
also economic, social and cultural factors compete. This competition concurred to the resurgence of the disease considered eradicated in Africa, in the 
late 60s .

1. Brigada de serviçais envergando fatos brancos com uma 
superfície de visco nas costas, para captura de glossinas. 
Método utilizado pela primeira vez na Ilha do Príncipe em 
1911. Reprodução de fotografia de autor desconhecido.
Brigadier servants wearing white suits with a viscous surface 
on their back used to captures tse tse flies. Method first used in 
Príncipe Island, in 1911. Reproduction of a photo of unknown 
author.
Proveniência/Provenance:  Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical, IHMT.0000610.

2. A Missão Permanente de estudo das tripanossomíases na Guiné (1945-1974). Peça realizada em 2014 por um 
artesão guineense a pedido de Luís Costa no âmbito do seu projeto de doutoramento. 
The Permanent Mission of study of trypanosomiasis in Guinea (1945-1974).  Artefact performed in 2014 by a guinean crafts-
man at the request of Luís Costa as part of his PhD project. 
Proveniência/Provenance:  Coleção de/Collection of  Isabel Amaral.
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Malária | Malaria

Imagens da luta anti-malárica em Portugal, nas primeiras décadas do século XX, por influência de Ricardo Jorge (1858-1991). 
As populações mais desfavorecidas deslocavam-se para zonas de cultura de arroz onde se multiplicavam os mosquitos transmisso-
res da doença, sendo a zona de Setúbal uma das mais fustigadas pela doença na região. Neste espaço, surgiu, com o patrocínio da 
Fundação Rockefeller, a escola portuguesa de malariologia, destacando-se nela Francisco Cambournac (1903-1994), o primeiro 
diretor da OMS para África, em 1952.

Images of the anti-malaria fight, in Portugal, in the first decades of the 20th century, under the influence of Ricardo Jorge (1858-1991).
The most disadvantaged people commuted to rice growing areas where mosquitoes that transmit the disease multiplied. The Setúbal area was one of the 
most stricken by the disease in the region.  With the sponsorship of the Rockefeller Foundation, the portuguese school of malariology has emerged, in 
which stood out Francisco Cambournac (1903-1994), the first OMS director for Africa, in 1952.

1. Aula de campo do curso de malariologia, realizada nos arrozais de 
Águas de Moura. Reprodução de fotografia de autor desconhecido. Co-
leção do Museu de Águas de Moura. 
Fieldwork lecture of the course on malariology, in the rice fields of Águas de 
Moura.  Reproduction of a photo by unknown author. Collection of the Museu 
de Águas de Moura. 
Proveniência/Provenance:  Museu da Saúde INSA, MS.FOT.02479.

2. Trabalhadores num campo de cultivo de arroz, em primeiro plano e 
técnicos do Instituto de Malariologia (2º plano), possivelmente fazendo 
recolha de larvas e mosquitos. Coleção do Museu de Águas de Moura. 
Workers and technicians of the Malariology Institute in a rice field, possibly col-
lecting mosquitoes larvae. Collection of the Museu de Águas de Moura. 
Proveniência/Provenance:  Museu da Saúde INSA, MS.FOT.02509.

3. Deslocação para uma saída de campo nos arrozais do Sado, 
realizada pelo Instituto de Malariologia. Coleção do Museu de 
Águas de Moura. 
Fieldwork trip to Sado rice fields, carried out by the Malariology Institute. 
Collection of the Museu de Águas de Moura. 
Proveniência/Provenance:  Museu da Saúde INSA, MS.FOT.02486.
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4. Maleta para consulta médica domici-
liária, ou para realização de trabalho de 
campo pelos malariologistas do Instituto 
de Malariologia de Águas de Moura. Co-
leção do Museu de Águas de Moura.
Portable kit for home medical consultation 
or conducting the fieldwork by malariologists 
from the Malariology Institute of Águas 
de Moura. Collection of Águas de Moura 
Museum.
Proveniência/Provenance:  
Museu da Saúde INSA, 
MS.ATF.00320.

5. Mala utilizada nas saídas de campo 
para recolha e acondicionamento de in-
setos, e controlo da eficácia na utilização 
de DDT sobre os mosquitos. Coleção do 
Museu de Águas de Moura. 
Bag used in field trips to collect insects and 
packaging, and monitor the effectiveness in 
the use of DDT on mosquitoes. Collection of 
Águas de Moura Museum.
Proveniência/Provenance:  
Museu da Saúde INSA, 
MS.ATF.00358.

6. Lupa binocular frontal, modelo Magni-Focuser, utili-
zada em trabalhos entomológicos. Coleção do Museu de 
Águas de Moura. 
Frontal binocular magnifying glass, Magni-Focuser model, 
used in entomological work. Collection of Águas de Moura 
Museum.
Proveniência/Provenance:  
Museu da Saúde INSA, MS.EQP.00397.

7. Termómetro utilizado para medir a tempera-
tura da água no momento de captura de larvas. 
Coleção do Museu de Águas de Moura. 
Thermometer used to measure the water temperature 
when capturing larvae. Collection of Águas de Moura 
Museum.
Proveniência/Provenance:  
Museu da Saúde INSA, MS.EQP.00420.
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8. Rede para captura de gambusias. Coleção do Museu de 
Águas de Moura. 
Net to capture Gambusia. Collection of Águas de Moura Mu-
seum.
Proveniência/Provenance:  
Museu da Saúde INSA, MS.EQP.00452.

9. Selos postais comemorativos do programa internacional da OMS (1955-1962), destinado a promover a erradicação 
do paludismo (malária), emitidos pelo Ministério do Ultramar nas províncias ultramarinas portuguesas, em 1962.
Commemorative postage stamps of international program of WHO (1955-1962), to promote the eradication of malaria, issued 
by Ministry of Overseas in the portuguese provinces, in 1962.
Proveniência/Provenance:  Coleção de/Collection of  Isabel Amaral.
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Educação e saúde  | Education and health

A propaganda educacional difundindo normas de combate à malária em Portugal e nas províncias ultramarinas até aos anos 60, 
com enfoque na proteção contra os vetores e na defesa de opções terapêuticas eficazmente testadas pela medicina europeia.

Educational propaganda disseminating standards to fight malaria on mainland Portugal and portuguese colonies in the 1960s. Special emphasis was 
given to protection from vectors and therapeutic options effectively tested by european medicine.

1. Pulverizador manual de DDT utilizado no Instituto de 
Malariologia de Águas de Moura. Coleção do Museu de 
Águas de Moura.
DDT sprayers used in the Malariology Institute of Águas de 
Moura. Collection of Águas de Moura Museum.
Proveniência/Provenance: Museu da Saúde INSA, 
MS.EQP.00368.

3. Frasco de vidro com rolha de cortiça contendo Verde de Paris, fabri-
cado em Inglaterra. Coleção do Museu de Águas de Moura.

Glass jar with cork stopper containing ‘Greenglide’ manufactured in England. 
Collection of Águas de Moura Museum.

Proveniência/Provenance: Museu da Saúde INSA, MS.EQP.00506.

4. Cartazes de divulgação de 
medidas de proteção contra a 
Malária, utilizados no Instituto de 
Malariologia de Águas de Moura, 
Portugal (1940). Coleção do Mu-
seu de Águas de Moura. 
Posters publicizing protective measures 
against malaria used in the Malariolo-
gy Institute of Águas de Moura, Portugal 
(1940). Collection of Águas de Moura 
Museum.
Proveniência/Provenance: Museu 
da Saúde INSA, MS.CRT.00391, 
MS.CRT.00393, MS.CRT.00394.

2. Caixa metálica para DDT Técnico, utilizado em Águas 
de Moura. Coleção do Museu de Águas de Moura. 

Metal Box for Technical DDT used in the Malariology Institute 
Águas de Moura. Collection of Águas de Moura Museum.

Proveniência/Provenance: Museu da Saúde INSA, 
MS.EQP.00455.
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5. Cartaz utilizado na sensibilização dos europeus para a proteção 
contra a malária, em África. 
Poster publicizing protective measures against malaria in Africa.
Proveniência/Provenance: Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 
IHMT000460c.

6. Um enfermeiro local certificando-se de que o paciente tomava o medi-
camento. Angola. Reprodução de fotografia de autor desconhecido.
A local nurse making sure that the patient was taking the tablet. Reproduction of 
a photo by unknown author.
Proveniência/Provenance: Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 
IHMT.0000689.

8. Frasco de confeitos de Sulfato de 
quinina de cor azulada, doseados a 
0,10 grs. Produzido pelo laboratório 
J. Neves & Cª, fundado pelo farma-
cêutico José Vicente das Neves em 
1892. Coleção do Museu de Águas 
de Moura. 
Bottle of confectionery bluish color 
quinine sulfate, dosed at 0.10 grams. 
Produced by the laboratory J. Neves 
& Cª, founded by the pharmacist José 
Vicente das Neves, in 1892. Collection 
of Águas de Moura Museu.
Proveniência/Provenance: Museu da 
Saúde INSA, MS.MDC.00521.

7. Caixa de Quinino 0,10 g utilizada 
pelos Serviços Anti-Sezonáticos - D. G. S. 

Coleção do Museu de Águas de Moura. 
Quinine box 0.10g used by Anti-Malaria 
Services – D.G.S. Collection of Águas de 

Moura Museum.
Proveniência/Provenance: Museu da Saú-

de INSA, MS.MDC.00518.

10. Embalagem de ampolas de 150mg de dicloridrato 
de amopiroquina, fabricado pela Parke & Davis, África do 

Sul. Coleção do Museu de Águas de Moura. . 
150 g ampoules packaging  of  amopyroquine dichlorhydrate 

manufactured by Parke & Davis, South Africa. Collection of 
Águas de Moura Museum.

Proveniência/Provenance: Museu da Saúde INSA, 
MS.MDC.00531.

9. Embalagens de ampolas de 5c.c de Solvoquina-Cálcio para 
injeções intraglúteas, provenientes de Hamburgo, Alemanha. 

Coleção do Museu de Águas de Moura.  
Box of 5c.c ampoules of Calcium Solvoquina for intragluteal injec-
tions. Hamburg, Germany. Collection of Águas de Moura Museum.

Proveniência/Provenance: Museu da Saúde INSA, 
MS.MDC.00527.
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Publicações  | Publications

Do vastíssimo espólio documental sobre a história da medicina tropical e da saúde global nos séculos XIX e XX selecionaram-se 
a título ilustrativo algumas obras, com o objetivo de retratar as principais problemáticas que foram objeto de análise neste 2º En-
contro Luso-Brasileiro de História da Medicina Tropical, cruzando doenças, atores, instituições, saberes e práticas na constelação 
dos diferentes significados de “trópicos”.

A few publications of the vast documental collection and publications on nineteenth and twentieth century tropical medicine were selected, covering 
the main topics associated with the 2nd Portuguese-Brazilian Meeting on Tropical Medicine, discussing, illnesses, actors, institutions, knowledge and 
practices associated with the different meanings of the “tropics.”

1. Firmino Sant’Anna, Rapport d’une mission 
d’étude en Zambézie, Archivos de Hygiene e Patho-

logia Exoticas, 1912, Vol. III, fasc 2º, 115-213 - Coleção de/Collection of  Isabel 
Amaral.2. Luiz Fontoura de Sequeira, Glossinas e Tripanosso-

mas da Guiné Portuguesa (primeira parte – tripanos-
somiase humana), Casa Portuguesa, Lisboa, 1935 - Coleção 
de/Collection of  Isabel Amaral.

3. Charles Joyeau, A. Sicé, 
Précis de Médecine 
Coloniale, Masson et 
Cte, Éditeurs, 2ème edi-
tion, Paris, 1937 – Espólio 
de João Bento Paradinha, 
gentilmente cedido por 
Teresa e António Paradi-
nha. Collection of  Teresa e 
António Paradinha.

4. Francisco Cambournac, Pitta Simões, Santana Queiroz, Novo Método de 
Combate às Larvas de Anopheles, nos arrozais, por meio de substân-
cias do Grupo DDT, Anais do Instituto de Medicina Tropical, 1945, Vol II, 
103-139 – Coleção de/Collection of  Isabel Amaral.
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5. Fernando Cruz Ferreira, Anofelismo e Sezonismo 
em S. Vicente de Cabo Verde, Lisboa, 1945 - Coleção 
de/Collection of  Isabel Amaral.

7. João Fraga de Azevedo, O Lançamento da 1ª 
pedra para o novo edifício do Instituto de 

Medicina Tropical, Anais do Instituto de Medicina 
Tropical, 1952, número especial dedicado ao Congresso Nacional de Medicina Tropical 

(celebrado em Lisboa, de 24 a 29 de Abril de 1952) – Discursos – sessão inaugural e de encerramento, 
cerimónias e organização, 3757-3764 – Coleção de/Collection of  Isabel Amaral.

6. João Fraga de Azevedo, The 
Anglo-Portuguese Contribu-
tion to Tropical Medicine, Anais 
do Instituto de Medicina Tropical, 
1951, Vol VIII, nº 4, 689-721 – Cole-
ção de/Collection of  Isabel Amaral.
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8. Alexandre Medcalf, Sanjoy Battacharya, Tropical Diseases – Les-
sons from History, Orient BlackSwan, 2014 - Coleção de/Collection 
of  Isabel Amaral.

Isabel Amaral, Philip Havik (coordenação), Retratar as 
Doenças Tropicais – imagens escolhidas de histórias diver-
sas, catálogo da exposição realizada de 10 de Novembro 
a 19 de Dezembro de 2014 na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia/UNL
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