
 

A Academia Real das Ciências da Suécia 

concede um dos mais importantes reco-

nhecimentos a indivíduos ou instituições 

pelas suas descobertas, avanços e contri-

buições para a humanidade.   

Em 2019 o Novel da Física foi atribuído 

a James Peebles, Michel Mayor e 

Didier Queloz. Peebles recebeu o 

prémio pelas suas  pesquisas sobre a 

evolução e estrutura do Universo, e 

os outros dois, Mayor e Queloz, por 

serem os responsáveis pela descoberta 

do primeiro exoplaneta da Histó-

ria.  

O prémio Nobel da Química foi atri-

buído a Michael Stanley Whittin-

gham, John Goodenough e Akira 

Yoshino (da esquerda para a direita na 

figura acima), pelo desenvolvimento das 

baterias de iões de lítio, que contêm 

a promessa de um mundo energetica-

mente mais verde. (fonte LUSA) 

Prémios Nobel 2019 

Buraco Negro 

Segundo a Teoria da Relatividade Geral, 

um buraco negro é uma região 

do espaço da qual nada podem escapar, 

pois a sua velocidade é inferior à veloci-

dade de “fuga” desses corpos celestes 

infinitamente densos. No dia 30 de 

setembro de 2019 foi registado, atra-

vés do satélite TESS da NASA, a primeira 

imagem de um buraco negro, 6 mil 

vezes maior do que o Sol, a engolir uma 

estrela do tamanho do Sol. Este fenóme-

no que só acontece de 10 mil a 100 mil 

anos foi apelidado de “star-shredding”. 

Por ser um acontecimento tão raro e 

considerando o tamanho da estrela 

engolida foi posta a questão acerca de 

um buraco negro conseguir tal coisa 

(…). 

 

 

 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Buraco_negro 

https://www.publico.pt/2019/09/30/video/buraco-

negro-engole-estrela-20190930-170140 

https://tv i24.iol.pt/videos/tecnologia/nasa-

registou-a-primeira-vez-que-um-buraco-negro-

engoliu-uma-estrela/5d9208310cf2d9551376a7f2 

Beatriz Gonçalves, n.º 2, 11ºB 
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Lisboa: Capital Ver-

de 2020 

Vão ser muitas ativida-

des, debates e conver-
sas sob o mote 

“evoluir”, a palavra de 

ordem da Lisboa Capi-

tal Verde Europeia 

2020. 

A cidade recebe em 

2020 a Conferência 

dos Oceanos da ONU. 
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A “Partícula de Deus” 

Imagens da Década 

A última década foi rica na ciência, que conheceu avanços em várias frentes, da gené-

tica ao espaço ou à astrofísica. 

Aqui ficam dois, dos vários acontecimentos científicos marcantes, que são também 

uma sementeira para o futuro. 

  

A 1ª aterragem num cometa 

 

 

 

 

O Philae na superfície do cometa 

67P/Churyumov-Gerasimenko 

© ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS 

Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/

INTA/UPM/DASP/IDA 

In Diário de Notícias 

Numa manobra arriscada e nunca antes (nem 

depois) tentada, o Philae, o módulo europeu de 

aterragem que durante dez anos viajou através 

do espaço, acoplado à sonda Rosetta, fez histó-

ria quando a 12 de novembro de 

2014 mergulhou a caminho da superfície do 

cometa Tchourioumov-Guérassimenko. 

Foi uma demanda de cinco décadas, que exigiu o 

contributo de milhares de cientistas, engenheiros 

e técnicos, a realização de milhares de milhões de 

colisões de partículas lançadas a velocidades verti-

ginosas no Grande Colisionador de Hadrões (o 

LHC) do CERN, a organização europeia de inves-

tigação nuclear. Mas o resultado compensou. No 

dia 4 de Julho de 2012, os físicos do CERN 

anunciaram, finalmente, que tinham detetado a 

partícula que o físico britânico Peter Higgs previu 

na década de 1960, para explicar a massa das 

outras partículas. A descoberta do bosão de 

Higgs foi o facto científico do ano para a Scien-

ce e no ano seguinte valeu o prémio Nobel da 

Física ao próprio Higgs, pela sua antevisão teórica 

da tal "partícula de Deus", como também ficou 

conhecido o Bosão de Higgs. 

Colisão entre partículas no 

LHC, no CERN 

© 2012 CERN, for the benefit 

of the CMS Collaboration  
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