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Marte – (pág.2) - Há muito que se sabe que o planeta Marte contém volumosas camadas de gelo, o que, por 

si só, destruiu a noção ancestral de um planeta vermelho árido e amorfo. 

Talvez daqui para a frente tenhamos de modificar a terminologia e passar a considerar Marte como o novo 

planeta branco do sistema solar! 

Patagónia – (pág.32) - Região mítica e simbólica da luta árdua do ser humano contra a força dos elemen-

tos, a Patagónia reinventa-se a cada década. 

Oceano Árctico (pág.84) – O isolamento do oceano árctico é a sua riqueza para os oceanógrafos. Uma 

expedição partiu à descoberta de uma estranha concavidade do oceano e de um reservatório de vida inexplo-

rada. 
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Dinastia Han (pág.2) – Há dois mil anos, a dinastia Han era tão poderosa no Oriente como a civilização 

romana no Mediterrâneo. 

Ainda hoje, as pessoas de etnia Chinesa dão a si próprias o nome Han, num eco de uma idade de ouro em 

que, na arte, na política e na tecnologia, a china rivalizou com o império Romano. 

Refúgio Inca (pág.48) – A descoberta de um povoado remoto, levantou novas questões sobre o mundo inca 

no Sul do Peru. 

O caso da fuga do carbono (pág.70) – Anualmente, o homem despeja oito mil milhões de toneladas de 

carbono na atmosfera. 

Porém, menos de metade permanece aí. Com o planeta a aquecer, urge perguntar: e o resto para onde vai? 
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A Floresta Tropical à porta do Rio de Janeiro- (pág.2)- Lugar ameaçado devido à sua proximidade do 

Rio de Janeiro. Proposta para devolver a floresta à sua glória passada. 

A Nova vida da Arménia (pág.28) – Há três mil anos que os arménios suportam todo o tipo de calamida-

des. Independente desde o colapso da União Soviética, a Arménia ergue-se novamente das ruínas. 

Focas na Gronelândia (pág.50) – Os pescadores chamam-lhe lobos do mar, devido ao seu apetite voraz e 

ao seu impacte predatório nos “stocks” de pesca; os ambientalistas, defendem que as actuais quotas de caça 

colocam em risco a sobrevivência da espécie 
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Tornados (pág.2)- Caçador de tornados – Samaras e uma equipa da National Geographic passaram meses a 

investigar tempestades na linha da frente. A sua missão era colocar sondas de medição no trajecto de um 

tornado e… fugir rapidamente. 

Grous (pág.38) – Aves imperiais que fazem a humanidade sonhar desde tempos imemoriais. Elegante, o 

grou é venerado pela sua graça e beleza e pelas suas árduas migrações de longa distância. 
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Pedras Erguidas (pág.44) – Em Takalik Abaj, Guatemala, esta floresta de pedra. Os arqueólegos descobri-

ram aqui uma das mais antigas sepulturas reais da época maia: O túmulo luxuosos de um monarca que rei-

nou Há de 1800 anos. 

China (pág.90) –O mercado aberto trouxe dinheiro e mais poluição. Procuram-se soluções. 
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Xitas do Iraque (pág.2) – Sob a administração de Saddam Hussein, os XITAS DO IRAQUE foram violen-

tamente reprimidos. 

Hoje, estão prontos a governar o país. Serão ele os líderes de que o Iraque precisa? 

O Petróleo Está no Fim (pág.86) – Acha que o preço da gasolina é alto? Espere mais uns tempos. Prepare-

se para a nova realidade. As reservas naturais baratas estão à beira do esgotamento. 
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Sol (pág.2)- A estrela que alimenta todos os processos biológicos na Terra não é o corpo celeste calmo que 

imaginávamos. As tempestades solares registadas. Os novos telescópios e os satélites já em órbita são os 

olhos dos cientistas. 

Maldita Cocaína (pág.34)- Com acesso raro às selvas do Sul da Colômbia, sob controlo dos rebeldes, o 

fotojornalista Carlos Villalón revela o  impacte  de uma cultura proibida. 
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Ilhas Fénix (pág.2) – Recife de coral em estado puro, num ponto remoto do Pacífico. Estas ilhas consti-

tuem uma rara oportunidade de dissecar a história geológica em tempo real. 

Porque Somos Tão Gordos (pág. 20) – Metabolismo mais lento? Demasiadas tentações gastronómicas? 

Ausência de exercício físico? Estilos de vida mais sedentários? Todos estes factores justificam o problema 

global da obesidade. 
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 Regresso ao Faroeste (pág.2) – No velho Oeste americano, o abandono das terras por parte de agricultores 

e fazendeiros desencadeia uma nova configuração territorial. 

Renascimento Índios (pág.30)- Contrariando séculos de opressão e de Negligência, os nativos Norte-

Americanos regressam sem medo. 
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Vulcões do Hawai (pág.2)- Rios de lava correm com violência, a superfície terrestre renova-se  e apresenta 

um quadro impressionante da geologia do planeta. 

Quem eram os Fenícios?( pág.26) – Do Líbano à Tunísia, uma equipa de arqueólogos e geneticistas lan-

çou-se na tarefa de recolher amostras de DNA, procurando descobrir os verdadeiros herdeiros deste povo de 

marinheiros e comerciantes. 
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Teoria de Darwin – Teria Darwin Errado? (pág.2)- A investigação científica de Charles Darwin no sécu-

lo XIX ainda hoje provoca intensa polémica. 

Sobrenatural (pág.36)- A descoberta regular de sítios arqueológicos de cultura maia colocou novas ques-

tões aos investigadores. 

Recifes de Fiji (pág.54)- No arquipélago das ilhas Fiji, um conjunto de recifes de coral con-

traria a tendência alarmante registada pela maioria destes ecossistemas no resto do mun-

do. 
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Parque Natural de Montesinho – O ciclo da vida no parque de Montesinho. 

  
Outras Terras – À medida que se sucedem as descobertas de planetas distantes que, tal como a Terra, orbi-

tam em torno de um sol, os cientistas rejubilam. Afinal algures no universo, deverá haver um mundo pareci-

do com o nosso. 


