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22 Janeiro 2003 Tesouros Secretos do Egipto – (pág.7) Após 40 anos num armazém em Guiza, recuperaram-se 

alguns objectos há muito esquecidos e agora expostos no museu Egípcio do Cairo 

Gatos- Obra Prima da Natureza- (pág.18)- Do leão ao gato doméstico, todos os membros da 

família dos felídeos partilham semelhanças inconfundíveis. Retrato de uma família elegante e 

carismática, com uma extraordinária capacidade de chamar a nossa atenção, seja através de um 

assustador rugido ou de um simpático ronronar. 

Árvore Genealógica – A Relação entre Homens e Felinos – (pág.39) - Uma equipa de investiga-

dores lançou-se na hercúlea tarefa de cartografar o DNA felino. O resultado foi, no mínimo, sur-

preendentes existem bastantes semelhanças genéticas com os seres humanos. 

 Quando a Neve Cobre a Terra (pág.65)- Um palco enregelado junta grous ( animal que faz parte 

da cultura sagrada) do Japão, cisnes, veados e macacos endémicos. Estes animais partilham a capa-

cidade de resistir ao ambiente inóspito do Inverno japonês e à crescente pressão humana sobre os 

seus habitats. 

23 Fevereiro 2003 Galáxias- (pág.7)- A astronomia sofreu uma revolução, e uma nova geração de investigadores 

procura pistas que sustentem as novas teses sobre criação do Universo. 

Aves de Voos Extremos (pág.30)- As Seixoeiras são aves que se reproduzem no Árctico siberiano 

e voam depois mais de 12 mil quilómetros até à Austrália, onde passam o Verão. Que mecanismos 

possuem para passar do clima gélido do Inverno às temperaturas sufocantes do Verão? 

Sudão Destroçado (pág.37) – Extrair petróleo, aguardar a paz. 

A guerra civil mais antiga do mundo está a ser travada, de um dos lados da barricada, por homens 

que vagueiam pelo território infindável do maior país de África como auxiliares dementes num 

manicómio. 

24 Março 2003 Dinossauros (pág.5)- Uma nova geração de investigadores oriundos de áreas de conhecimento tão 

distintas como a física ou a biomecânica despontou e retirou alguma da poeira que envolvia o estu-

do dos fósseis. 

Porto Rico (pág. 34) – Para um porto-riquenho, o dilema tem mais de cinco décadas e continua 

sem uma solução consensual: a ilha é, ou não, o 51º estudo oficioso americano? 

Qatar (pág.84)-Este pequeno país esconde riquezas naturais invejáveis, mas é o processo revolu-

cionário em curso que o coloca sob os holofotes da curiosidade ocidental. 

25 Abril 2003 Jane Regressa à Selva (pág.2) – Esta história começa há mais de quarenta anos. Na década de 

sessenta, a jovem Jane Goodall aceitou a missão espinhosa de registar o quotidiano dos chimpanzés 

da Tanzânia e deu a conhecer ao mundo aspectos comportamentais difíceis de imaginar nestes pri-

matas. 

O Poder Maternal (pág.72) - Adaptação, Evolução e Sobrevivência. Os fósseis continuam a 

fornecer indícios sobre o processo de evolução, adaptação e sobrevivência dos mamíferos, enquan-

to as tecnologias genéticas proporcionam novas respostas e perguntas antigas sobre o nosso percur-

so evolutivo. 

26 Maio 2003 Evereste - 50 anos depois (pág.2)- Edmund  Hillary e Tenzing Norgay foram os primeiros. Depois 

disso, 1.200 homens e mulheres de 63 países alcançaram o cume. Mas como se chega lá; A Histó-

ria (pág.16) –Desde o século XIX que o Evereste fascina os ocidentais; O Edema Assassino 

(pág.30) - O ser humano não responde bem aos desafios da altitude; O Herói (pág.34)- Edmund 

Hillary   -o primeiro homem a atingir o cume do Evereste 

A Lenda (pág.38)- Hoje em dia  Edmund Hillary é lembrado no Nepal pela sua preocupação com 

os problemas das comunidades sherpas e pela sua própria tragédia familiar; Os Sherpas (pág.42)- 

Vivem em altitudes elevadas  e dependem de Evereste. 

Efemerópteros (pág.72)- São insectos e despertam a admiração humana desde o período clássico, 

pelo trabalho em equipa. 

27 Junho 2003 Índia- A Via Sacra dos Intocáveis- (pág. 2) Constitucionalmente, a discriminação é ilegal, mas 

tentem explica-lo a um dos 160 milhões de intocáveis que enfrenta diariamente o drama da violên-

cia se se esquecer do seu lugar. 

Bagdade Antes das Bombas- Na capital do Iraque, a repórter sentiu o pulso a uma cidade pertur-

bada. Metrópole de contrastes, onde as tendências se cruzam com tradições islâmica, Bagdade pre-

parava-se para a guerra, dias antes das bombas que modificaram a cidade para sempre. Lagartas 

Letais –  (pág. 98) A olho nu, parecem inofensivas, mas há lagartas letais, que usam técnicas de 

predação inteligentes e mortíferas. A arte de camuflagem é usada com mestria por alguns destes 

invertebrados. 

  

28 Julho 2003 A Fronteira Perigosa (pág.2)- Embora a Coreia do Norte tenha reconhecido o seu plano de desen-

volvimento de um arsenal nuclear, o anúncio não provocou pânico na Zona Desmilitarizada. Cin-

quenta anos depois da guerra da coreia, dois exércitos mais mortíferos do mundo confrontam-se na 

linha de cessar-fogo. 

Instinto Sexual- (pág.29) No reino animal, os machos cantam, dançam, exibem-se, lutam com 

rivais, constroem ninhos ou presenteiam as fêmeas com presas. Ele faz o espectáculo, mas ela faz a 

escolha. 

O Troféu dos Três Picos (pág.82) – Esta é a reportagem de paradoxos, nasceram alguns dos 

melhores alpinistas do mundo. 



29 Agosto 2003 Através da Amazónia (pág.2) – As tribos perdidas da Amazónia. 

A história do homem que arrisca a vida para salvar os últimos Índios escondidos na floresta. 

Paris-Marais (pág.37) - O Maris é o espelho de um bairro que não se rende mesmo na adversida-

de. Paris é uma cidade de modas e, nesta fase da vida da metrópole, o Matais é o lugar onde as cul-

turas e os estilos de vida se cruzam e se toleram e onde a diversidade é estimulada. 

Deserto de Atacama (pág.54) – O Lugar mais seco da Terra. Os mortos vivem para sempre e a 

esperança nunca morre. 

Refúgio Selvagem no Alasca (pág. 80) – A sobrevivência de tudo o que voa ou nada ao longo 

desta costa depende das dádivas do mar…) 

Zimbabwe (pág.108) – A Terra Maldita, no passado, os brancos tiraram as terras aos negros. Ago-

ra, os negros recuperaram-nas. O Zimbabwe passa fome. 

30 Setembro 2003 Escravo do Século XXI (pág.2) – Falamos de 27 milhões de pessoas que, em todo o mundo, 

incluindo Portugal, são compradas e vendidas, exploradas e brutalizadas para dar lucro. 

Salvar a África Verde (pág.36) – Michael Fay entrega ao presidente do Gabão, Omar Bongo, um 

plano para criar 13 parques nacionais neste país onde não havia um único. A área visada é equiva-

lente a um terço de Portugal continental. 

Vida no Aquário (pág.66) - Vinte metros abaixo do nível do mar, há cientistas que vivem no 

Aquaris, único habitáculo de investigação no fundo dos oceanos. Os estudos realizados revelam 

novos dados sobre o reino dos mares, ambiente tão inexplorado como o espaço. 

31 Outubro 2003 Arábia Saudita (pág.2) –Futuro dos Sauditas faz tremer o planeta. 

Atravessar a Mongólia (pág.82)- Todos os anos, os pastores da Mongólia percorrem 110km à 

procura de pastos verdes para o gado passar o Inverno rigoroso. Será o fim da tradicional migração 

dos nómadas? 

  

32 Novembro 2003 Cuba ao Natural (pág.50)- A vida selvagem cubana ainda guarda muitos mistérios e reserva 

segredos, dos crocodilos voadores às cobras capaz de emboscar os morcegos. 

O Enigma do Servo do Deus Sol (pág.74) – No Egipto, os mortos ainda revelam mistérios, milha-

res de anos após o apogeu de uma das civilizações mais emblemáticas da história. 
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Dezembro 2003 Rosa Choque (pág.60) – Nos lagos alcalinos da África Ocidental, uma espécie de aves prospera 

em condições muito próprias. Dependentes de uma alga que cresce nestes lagos, milhões de fla-

mingos deambulam à procura de alimento, beneficiando da ausência quase total de predadores. 

Samurai – (pág.80 )- O lendário guerreiro japonês tem vivido as vicissitudes da história do país 

com sobressaltos, mas manteve sempre o fascínio da sua personalidade reservada e apaixonante. 

  


