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Investigação pioneira
dá prémio internacional
a professor do Técnico
Pioneer research gives Técnico professor an award

Mário Silveirinha quebrou a simetria entre passado e futuro. Estamos a falar
em fotónica. É muito possível que a expressão não lhe diga nada, mas é uma área
de pesquisa fundamental nas comunicações. Mário Silveirinha receives Harvey ITE prize
in the amount of 390 thousand euros.



As leis da física são, em geral, simé-
tricas no tempo. Isto quer dizer que
não permitem distinguir se o tem-

po flui em direção ao futuro ou em
direção ao passado. Mário Silveiri-
nha, licenciado em Engenharia Ele-
trotécnica por Coimbra e doutora-
do em Engenharia Eletrotécnica e

de Computadores pelo Técnico,
onde exerce a docência, acaba de

abrir uma brecha nesta verdade.
A descoberta valeu-lhe o reco-

nhecimento dos pares que o consi-
deram "um dos engenheiros mais

inventivos da sua geração" e o pré-
mio internacional A.F. Harvey para
Investigação em Engenharia no

prestigiado Instituto de Engenharia
e Tecnologia (lET) do Reino Unido.

A sua investigação mostra que
em sistemas fotónicos, materiais

que manipulam e controlam a luz, é

possível quebrar a simetria entre

passado e futuro. Esta quebra de si-

metria modifica as propriedades
destes materiais tornando-as úni-

cas, e permite conceber novas fon-
tes de luz, fibras óticas e guias de

onda mais eficientes, ou materiais

para captura de energia mais efi-
cientes.

Pioneiro no campo dos metama-
teriais e da fotónica - uma área de

pesquisa fundamental que terá im-
plicações importantes para aplica-
ções como rádio móvel, radar e re-
des de comunicação em fibra ótica

no futuro -, Mário Silveirinha
pode agora usar o valor do prémio,
390 mil euros, para financiar a sua

investigação durante mais cinco
anos. • AR

The Laws of physics are, in general,

symmetricaL in time. This means that

they do not allow one to distinguish
whether time fLows into the future or

into the past. Mário Silveirinha, who
holds a degree in Electrical Enginee-

ring from the University of Coimbra

and a doctorate in Electrical and

Computer Engineering from Instituto

Superior Técnico, where he teaches,

hasjustopened agap in this truth. His

discovery earned him the recognition
of peers who considered him "one of
the most inventive engineers of his

generation" and the A.F. Harvey for

Engineering Research at the Institute

of Engineering and TechnoLogy (lET)

UK, one of the most prestigious pro-
fessionaL institutions in the world. His

research shows that in photonic sys-

tems, materiais that manipulate and

control light, it is possible to break ths

symmetry between past and future.

This symmetry breaking modifies the

properties of these materiais making
them unique, alLowing to design new

light sources, optical fibbers and

more efficient waveguides, or more
efficient energy capture materiais. A

pioneer in the field of metamaterials

and photonics, a key research área
that will have important repercus-
sions for applications such as mobile

radio, radar and fibber optic commu-
nication networks in the future. Mário

Silveirinha has now 390,000 euros of

the prizG to fund his research for
another five years. The AF Harvey En-

gineering Research Award owes its

existence to AF Harvey, who left a ge-
nerous amount to the EIT to create a

fund in its name to finance the ad-

vancement of scientific research in

the fieLds of medicine, microwave en-

gineering, laser or radars. •


