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58 Janeiro 2006 Segredos para Viver Mais (pág.2) - Os habitantes de Okinawa, da Sardenha e de Loma Linda pare-

cem ter descoberto acidentalmente o elixir da eterna juventude. 

59 Fevereiro 2006 Paleontologia- Em Português- Pelo Dedo se vê o Gigante!- O Centro de Acolhimento do Monu-

mento Natural das Pegadas de Dinossauro da Serra de Aire, é o ex-líbris dos museus de ar livre dedi-

cado à observação de pegadas de dinossauro. 

Amor (pág.32)- Os processos cerebrais inerentes à paixão começam aos poucos a ser descodificados. 

60 Março 2006 Escrita mais antiga da Península Ibérica-Em Português- Inscrição da I Idade do Ferro intrigam 

historiadores há mais de dois séculos. Retomando a uma origem fenícia, a escrita do Sudoeste 

(concelho de Silves) é a mais antiga da península Ibérica. 

Paradoxo do Carvão (pág.55)- Não podemos viver sem ele, mas sobrevivemos com ele? 

61 Abril 2006 Chernobyl(pág.2)- Vinte anos depois da explosão do reator nuclear de Chernobyl, a catástrofe parece 

ainda não ter terminado. 

Energia Nuclear(pág.24)-É controversa. É cara. Ninguém a quer perto de casa. Mas a energia 

nuclear pode resolver o problema do aquecimento global. 

62 Maio 2006   

63 Junho 2006   

64 Julho 2006 Costa Rica (pág.2)- Com um quarto do seu território protegido, a Costa Rica converteu-se na meca 

do ecoturismo. A protecção de mais áreas naturais contribuirá para a consolidação de um corredor 

transfronteiriço. 

Roma (pág.22)-Debaixo da superfícies da cidade eterna, espraia-se o maior museu inexplorado do 

mundo. 

O imperfeito homem bípede(pág.46)-A agilidade e inteligência adquiridos desde que os nossos 

antepassados se ergueram sobre dois pés também produziram desvantagens. 

65 Agosto 2006 Fúria no Céu (pág.26)- No futuro, é possível que as tempestades gigantescas se transformem numa 

rotina.Saber quando e onde irão ocorrer é uma questão de vida ou de morte. 

Panda, SA ( pág.38) – Os pandas-gigantes valem o seu peso em ouro e são talvez a mais valiosa 

exportação chinesa. 

66 Setembro 2006  À Luz do Dia (pág.2)-Numa ilha pantanosa do delta do Okavango, o comportamento de leões e 

búfalos modifica-se radicalmente. Predadores e presas adaptam-se às necessidades do ecossistema. 

Terror Fluvial (pág.48)- As grutas da Papua Nova-Guiné são o expoente máximo da espeleologia 

contemporânea. E um dos últimos espaços por desbravar. 

O Insecto Civilizado (pág.76)- As formigas guerreiras unem-se para superar rivais de maior dimen-

são. 

67 Outubro 2006 Especial- Parques Naturais- Terreno Sagrado; Parques em debate; Pulmões urbanos; Géneses de um 

novo parque e Canções do Sonora - O deserto do Sonora alberga enorme biodiversidade. Quase sem 

água, plantas e animais lutam arduamente pela sobrevivência. 

68 Novembro 2006 Menina de Dikika (pág.2)- Viveu há cerca de 3,3 milhões de anos no território que é hoje a Etiópia. 

Os seus ossos fossilizados fornecem pistas valiosoas sobre uma fase decisiva da evolução dos hominí-

deos. 

Das Barbatanas às Asas (pág.38)- A ciência procura identificar as origens de várias estruturas mor-

fológicas. 

Megacristais(pág.64)-Descoberta a maior cavidade de cristais de selenite. 

  

69 Dezembro 2006 Saturno, uma visão insólita (pág.2)- Em 2004, a sonda Cassini captou as primeiras fotografias de 

Saturno. A missão fornece agora indícios da formação do sistema solar. 

Imagens dos primórdios da Terra (pág.22)-A partir do estudo das rochas mais antigas e do magma 

mais profundo, os cientistas reconstituem os primórdios da Terra. 




