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Nobel para Herta Mueller
Foto@EPA/JACK MIKRUT

A escritora Herta Mueller,
nascida
na
Roménia,
naturalizada alemã, foi hoje
galardoada com o prémio Nobel
da Literatura. O júri destacou
no seu trabalho a «densidade da
poesia e a franqueza da prosa,
que descreve a paisagem dos
desapossados».
http://noticias.sapo.pt
8 de Outubro de 2009

Prémio Nobel da Medicina
Foto@EPA/Ho

A cientista norte-americana Carol
Greider foi uma das três pessoas
laureadas com o Prémio Nobel da
Medicina, pelos seus trabalhos
relacionados
com
a
enzima
telomerase
que
protege
os
cromossomas do envelhecimento e
tem implicações para a investigação
do cancro.
http://noticias.sapo.pt
5 de Outubro de 2009

Os investigadores Charles K. Kao (nascido em
Xangai, mas com cidadania britânica e dos EUA),
George E. Smith (EUA) e Willard S. Boyle (EUA /
Canadá) foram hoje distinguidos com o Prémio
Nobel da Física, pelas suas contribuições no
desenvolvimento da fibra óptica, no domínio da
transmissão da luz através de fibras para a
comunicação óptica (Charles Kao) e pela invenção
do CCD (semi-condutor de imagens), um sensor
utilizado em inúmeras aplicações, desde máquinas
fotográficas a telescópios.

http://noticias.sapo.pt
6 de Outubro de 2009

Nobel da Paz para Barack Obama
09.10.2009 - PÚBLICO

O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama,
recebeu hoje o Prémio Nobel da Paz "pelos esforços
diplomáticos internacionais e cooperação entre povos".
Obama "acolheu com humildade a selecção do comité",
disse o assessor de imprensa da Casa Branca, Robert
Gibbs.
"O comité deu muita importância à visão e aos esforços de
Obama com vista a um mundo sem armas nucleares",
declarou o presidente do comité, Thorbjoern Jagland. "Só
muito raramente uma pessoa conseguiu como Obama
capturar a atenção do mundo e dar às pessoas esperança
para um futuro melhor", afirmou ainda o comité, avaliando
que “a diplomacia [de Obama] é fundada no conceito de que aqueles que lideram o
mundo têm de o fazer tendo por base valores e atitudes que são partilhados pela
maioria da população mundial”.

