
Ciência, Cultura e
Inovação em debate

Paul Nurse Nobel da Medicina é o
convidado de honra do encontro

fl[ O Nobel da Medicina Paul
Nurse é o convidado de honra e
orador principal da conferência
Ciência, Cultura e Inovação, que
se realiza esta sexta-feira, 24,
no Salão Nobre da Reitoria da
Universidade de Lisboa (UL) .

O geneticista britânico, atual
presidente da Royal Society
e diretor do Francis Crick
Institute, vem apresentar
uma comunicação intitulada

' Making Science Work' , às 15
e 15. A sua intervenção abre
o primeiro painel - Ciência e
Cultura -, que conta também
com a presença de João Lobo
Antunes. O neurocirurgião,
prof . catedrático da Faculdade
de Medicina da UL e presidente
do Instituto de Medicina
Molecular fala sobre 'A Ciência
como Cultura', às 16 e 15.

A conferência, promovida
pela Fundação Francisco Manuel
dos Santos (FFMS) com a

colaboração da UL, tem início às

14 e 30, estando os discursos de
boas-vindas a cargo de António
Cruz Serra, reitor da UL, e
António Barreto, presidente da
FFMS. Às 15, intervém o físico,
prof. universitário e divulgador
de ciência Carlos Fiolhais, em
jeito de introdução aos trabalhos.

Ciência e Inovação é o mote
do segundo painel, também com
dois oradores. Às 17, José Brandão
de Brito, do Instituto Superior de
Economia e Gestão, traz para de-
bate a 'Ciência e cultura económica
no Portugal do pós-guerra' . E às 17

e 30, 'Quatro equações que muda-
ram o mundo', por Carlos Salema,
do Instituto Superior Técnico. Estas
sessões são presididas por Elvira

Fortunato, da Universidade Nova
de Lisboa e membro do Conselho
de Ciência da FFMS.

A deputada europeia Maria
da Graça Carvalho encerra o

encontro com uma análise sobre
'Ciência, Europa e Futuro', às

18, numa sessão presidida por
Maria Mota, do Instituto de
Medicina Molecular e membro
do Conselho de Ciência da FFMS.

"Qual a contribuição da
ciência para a construção do
futuro humano? Material e

intelectualmente falando? Para
além das aplicações directas no
quotidiano, como é a ciência
também cultura? E como se

cruzam entre nós ciência, cultura
e inovação em Portugal? À luz
da experiência e das melhores
práticas internacionais, onde o
Reino Unido e a Royal Society
pontificam, que caminhos
podemos e devemos, em
Portugal, tomar?", são, segundo
a instituição organizadora,
algumas das questões que estarão
em cima da mesa.

A conferência integra
o programa de Ciência e

Inovação da FFMS, seguindo -
se à conferência sobre Ciência,
Economia e Crise, que teve lugar
na Universidade do Porto, no
dia 22 de novembro passado. A
entrada é livre mediante pré-
inscrição no sítio da Fundação:
www.ffms.pt. jl


