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DFÍSICA

Apresentação dos laureados pelo 
Prémio Nobel 2016:

• Física 
• Química 
• Fisiologia ou Medicina 
• Literatura 
• Economia 
• Paz

Seis opiniões sobre os seus feitos e 
descobertas

f i s i c a . u t a d . p t
Com o alto patrocínio da Reitoria da

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Os Prémios Nobel são os galardões mais conhecidos 
atribuidos por uma academia científica, Real Academia 
Sueca de Ciências, e que suscitam anualmente grande 
interesse da sociedade em geral e da comunidade cientí-
fica em particular. Os prémios distinguem contributos e 
descobertas extraordinárias para o progresso e o conhe-
cimento, de acordo com que foi a vontade testamentária 
de Alfredo Nobel. Contudo, a especialização do conheci-
mento e a complexidade de alguns contributos nem sem-
pre permite compreender a importância ou a pertinência 
de algumas distinções, mesmo para um cidadão informa-
do. A Sessão Nobel na UTAD, também realizada anual-
mente, ilustra as ideias e obras distinguidas, explicando 
o impacto na sociedade das descobertas científicas e 
revendo os trabalhos desenvolvidos pelos laureados ao 
longo de uma carreira.
A Sessão Nobel é uma apresentação para o público em 
geral, realizada por iniciados ou especialistas convida-
dos, em cada área dos prémios. Desta forma a UTAD 
dá um contributo importante à comunidade de Vila Real 
divulgando a Ciência e o Conhecimento Científico, um 
dos deveres fundamentais da Academia.

UTAD ilUsTrA A ATribUição Dos Prémios Nobel



Prémio Nobel em FísicA

David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane, J. Michael Kosterlitz

“for theoretical discoveries of topological phase 
transitions and topological phases of matter”

Fonte: Nobelprize.org

orADor
André Gama Oliveira

Departamento de Matemática - ECT - UTAD
Centro de Matemática da Universidade do Porto  - CEMUP

Prémio Nobel em QUímicA

Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart, Bernard L. Feringa

"for the design and synthesis of molecular ma-
chines"

orADor
Luís Filipe Ferreira Morgado

Departamento de Física - ECT - UTAD
IT, Instituto de Telecomunicações

Prémio Nobel em meDiciNA oU FisiologiA

Yoshinori Ohsumi

“for his discoveries of mechanisms for autophagy”

orADorA
Ana Margarida de Oliveira Martins Guerreiro Calado

Departamento de Ciências Veterinárias - ECAV - UTAD

Prémio Nobel em liTerATUrA

Bob Dylan

“for having created new poetic expressions within 
the great American song tradition”

orADores
Isabel Maria Fernanda Alves e José Eduardo Reis

Departamento de Letras, Artes e Comunicação - ECSH - UTAD
Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa  - CEAUL
Instituto de Literatura Comparada - ILC

Prémio Nobel DA PAz

Juan Manuel Santos

“for his resolute efforts to bring the country’s more 
than 50-year-long civil war to an end”

orADor

Augusto Rogério Leitão

Professor aposentado da Faculdade de Economia, no ramo de 
Relações Internacionais da Universidade de Coimbra

Prémio Nobel em ecoNomiA

Oliver Hart, Bengt Holmström

“for their contributions to contract theory”

orADorA
Capitolina Patrícia de Brito António

Departamento de Economia, Sociologia e Gestão - ECHS - UTAD
Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento - 
CETRAD


