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Bem vind@s à FCSH/NOVA
É com satisfação que retomamos a
newsletter da Faculdade. Cada
edição apresenta destaques da
atividade académica, investigação e
mecenato, do passado recente e do
futuro próximo. Duas notas de
atualidade: preenchemos 100% das
vagas das nossas licenciaturas para
o ano letivo 2016/2017; na sessão
comemorativa do nosso 38.º
aniversário, será lançado o portal
FCSH +Lisboa: Conhecer e Contar a
Cidade. Contamos consigo. Siga as
nossas novidades no site e nas
redes sociais.
Saudações académicas,
Francisco Caramelo
Diretor

DESTAQUES

38.º aniversário da FCSH/NOVA
A sessão comemorativa terá lugar a
13 de outubro. Miguel Honrado,
Secretário de Estado da Cultura, é
o Antigo Aluno convidado.

Última Lição de Fernando Rosas
A 28 de abril na Reitoria da NOVA,
História, (des)memória e
hegemonia foi o tema exposto, pelo
Professor Catedrático do
Departamento de História da
FCSH/NOVA e fundador do Instituto
de História Contemporânea (IHC).

João Paulo Oliveira e Costa
condecorado pelo Imperador
japonês
Este docente e investigador da
FCSH/NOVA foi condecorado por
Akihito, o 125º imperador japonês,
com a Ordem do Sol Nascente
Raios de Ouro com Roseta, pelo seu
contributo na divulgação da história
do Japão e pela promoção do
entendimento mútuo e laços de
amizade com Portugal.

A Universidade, a Cultura e a
Cidade
A FCSH/NOVA organizou uma
conferência internacional para
debater de que forma é que, com o
seu conhecimento e investigação
acumulados, as Universidades se
podem afirmar como pólos de
dinamização cultural. Uma iniciativa
no âmbito da UNICA – Rede de
Universidades das Capitais
Europeias que contou com a
colaboração da Universidade Livre
de Bruxelas e o apoio da Câmara
Municipal de Lisboa.

Canção de Protesto e Mudança
Social
Esta conferência internacional
constituiu o primeiro grande evento
do Observatório da Canção de
Protesto. Incluiu a exposição Discos
na Luta, realizada com capas de
discos de vinil produzidos entre

1960 e 1979, e concertos com
participação de José Mário Branco,
Carlos Alberto Moniz, José Jorge
Letria, Carlos Mendes, Capicua,
João Afonso, Coral de Letras e
solistas da Metropolitana.

Cátedra UNESCO - O Património
Cultural dos Oceanos
Esta Cátedra em curso visa o
desenvolvimento de uma rede
inovadora de instituições e
investigadores nas áreas do
património cultural, da história
marítima e da história ambiental
marinha. A sessão de apresentação
teve lugar a 21 de junho com a
presença do Ministro dos Negócios
Estrangeiros e da Presidente da
Comissão Nacional da UNESCO.

INVESTIGAÇÃO

Estudo do IELT difundido por
todo o mundo
Sara Silva, investigadora do
Instituto de Estudos de Literatura e
Tradição (IELT), é coautora de um
trabalho publicado na Royal Society
Open Science. O artigo, que teve
grande repercussão mundial,
sustenta que alguns contos de
fadas têm mais de seis mil anos.

Prémio de Investigação
Colaborativa
Vincent Debut, investigador do
Instituto de Etnomusicologia –
Centro de Estudos em Música e
Dança (INET-md), e Rui Silva,
docente da Faculdade de Ciências e
Tecnologia (FCT/NOVA) venceram
distinção atribuída pela NOVA e
Santander Totta com um projeto
que visa reconstituir o som original
dos carrilhões de Mafra.

MECENATO

Bolsas de Estudo
No decorrer do ano letivo de
2015/2016, a FCSH/NOVA
disponibilizou, em associação com
entidades parceiras, 34 bolsas de
estudo. Foram atribuídas a
estudantes de licenciatura,
mestrado e doutoramento que
enfrentam dificuldades financeiras
no prosseguimento dos estudos.

Cátedra Santander de Ciências
Sociais e Humanas
Ray Hutchison, docente da
Universidade de Wisconsin-Green
Bay (EUA), proferiu no um ciclo de
conferências dedicado aos
problemas e resultados de
investigação em Estudos Urbanos.
Esta é a 2.ª edição da Cátedra
inscrita no âmbito desta iniciativa
de mecenato.
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