
Principais Temas National Geographic - 2005 

46 Janeiro 2005 Estuário do Sado – Salvar o Que Resta – Desde 1986, o número de golfinhos do Sado tem vindo a decair. 

Sem medidas de conservação nos próximos anos, o destino mais provável é a extinção. 

  
Cafeína (pág.2) – É a droga psicoactiva mais popular do mundo – excita o cérebro desgasta os nervos e tira 

o sono. Descubra porquê. 

  

Lvsitano- Ensinança de Bem Cavalgar- (pág.34) - As origens do puro sangue lusitano e seguimo-lo até às 

pastagens e feiras onde hoje é criado e exibido. 

47 Fevereiro 

  

  

2005 Terra volátil (pág.2) – As fronteiras de quatro países desaparecem sob as areias voláteis do Rub’al-Khali, 

ou Terra Vazia. Este enorme deserto de areia constitui um desafio de sobrevivência para as culturas beduínas 

que, contrariando os elementos, resistem nesta árida e inóspita. 

A Vida das Corujas-Cinzentas (pág.68)- Para este predador dos bosques, a sobrevivência depende da con-

centração. 

  

48 Março 2005 Os segredos da mente (pág.2) – O funcionamento da mente humana é um processo mais complexo e mais 

fantástico do que alguma vez se imaginara. Embrenhe-se nos segredos mais íntimos da mente. 

Magia na Ilha Verde (pág.58) – Perto dos pequenos ilhéus irlandeses, em pleno oceano Atlântico, um oásis 

de vida beneficia de condições propícias à elevada biodiversidade. 

Espécies Invasoras (pág.92) – Por todo o mundo, animais e plantas que evoluíram noutros lugares estão a 

aparecer em locais onde não são desejados. Este “cancro ecológico” ilustra um problema cada vez mais glo-

bal. 

  

49 Abril 2005 Dormindo com os Vulcões (Açores) – Viagem ao arquipélago da geodiversidade. Observados de São Jorge, 

a montanha e o sistema fissural do Pico constituem um dos onze vulcões activos do arquipélago. 

Onde será o próximo Tsunami – Com o perigo à espreita, o segredo está na detecção, ondas de dez metros 

varreram a costa de Khao Lak, na Tailândia. Na Indonésia, o tsunami produziu uma série de ondas de reben-

tação. No Sri Lanka e na Índia o tsunami traduziu-se numa maré crescente. 

Personalidade única (pág.62)- A orca não é uma assassina a sangue frio. O seu perfil revela um animal 

complexo com múltiplas identidades. Conheça a investigação. 

  

50 Maio 2005 O Norte Verdejante-Clima- Terá o Ártico sido uma sopa quente cheia de vida? A evolução do Ártico, o 

oceano sem gelo de há 50 milhões de anos. 

 Veneno (pág.2)- O princípio fundamental da aplicação de qualquer substância química é a dosagem. Doze 

histórias dão conta da aplicação dos venenos ou remédios consoante a dosagem. 

Para lá do Big Bang (86)- As teorias de Einstein, cem anos depois são aceites por físicos e astrónomos. 

51 Junho 2005 Hienas (pág.22)- Extraordinariamente adaptadas aos desafios do seu ecossistema, as hienas surpreendem ao 

conjugarem as personalidades do frio calculista, do caçador eficiente e do progenitor dedicado 

Meteorologia ( pág.62)- A atmosfera modifica-se em grande escala e em curtos intervalos de tempo tempo-

rais. 

Força do Ar (pág.82) – O investigador Tim Samaras dá conta da sua mais recente investigação tornados. 

52 Julho 2005 Células Estaminais (pág.2) – A investigação com células estaminais embrionárias apresenta possibilidades 

fascinantes para o tratamento de doenças, mas a controvérsia. 

Alforreca (pág.54)- O biólogo Jamie Seymour concebeu um antídoto poderoso para a picada  da temível 

alforreca da Austrália, cuja picada se não fosse tratada provocava a morte. 

Marte (pág.58)- Investigação sobre o subsolo de Marte onde procuram vestígios de água na superfície do 

planeta vermelho. 

53 Agosto 2005 Mais Poder (pág.2))- O futuro energético assentará no aproveitamento colectivo de várias fontes renováveis 

e “limpas”. 

Pantanal (pág.44)- Animais e Vaqueiros resistem aos intensos desafios do Pantanal selvagem do Brasil. 

Viver com a Bomba(pág.82)- 60 anos depois de Hiroxima, pelo menos oito países possuíram armas nuclea-

res, e os terroristas também as querem. Até que ponto está o mundo a salvo? 

54 Setembro 2005 África –Pegada Humana(pág.2)- Sobreviver sem prejudicar o equilíbrio natural. 

Nairobi(pág.40)- Um olhar único sobre uma metrópole africana em evolução. 

Petróleo Novo(pág.54)-A  África Ocidental poderá duplicar a sua produção petrolífera. Como será utilizada 

a nova riqueza? 

Quem manda na floresta? (pág.78)-Na África Central, guerra e inocência entram em colisão, numa história 

de pigmeus, rebeldes, feiticeiros e sonhadores. 

  



55 Outubro 2005 Inferno à face da Terra  - Deserto do Danakil -(pág.32)- É um dos locais mais inóspitos do planeta, onde 

a aridez dos solos e as elevadas temperaturas dificultam a sobrevivência humana. 

Hawai (pág.70)- As  ilhas remotas do Hawai escondem um espectáculo de vida marinha vibrante, tão 

abundante quanto ameaçada. 

  

56 Novembro 2005 Nepal (pág.20)- O pobre reino dos Himalaia está à beira do abismo. 

Lisboa 1755 (pág.82)-  A 1 de Novembro de 1755, o solo da cidade de Lisboa tremeu durante cerca de oito 

minutos. Dos escombros do terramoto, uma nova cidade. 

  

57 Dezembro 2005 Cogumelos- Em Português- Os cogumelos atuam como esponjas, concentrando nos seus tecidos os com-

postos químicos poluentes da atmosfera. 

Monstros Marinhos (pág.46)- Mais terríveis do que os monstros imaginados por Hollywood, répteis enor-

mes patrulham os mares. Mesmo hoje, ainda assombram a nossa imaginação. 

Visão Noturna (pág.100)- O telescópio cósmicos  espacial Spitzer da NASA vigia berçários cósmicos, 

onde as estrelas reflugem de vida e novos planetas são forjados. 


