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70 Janeiro 2007 O Fim da Amazónia (pág.2)- O Brasil enfrenta o dilema: prosseguir a lucrativa e generalizada destruição 

da sua floresta tropical ou intensificar os esforços para a sua conservação. 

Dubai, cidade cogumelo(pág.54)- Dubai deixou de ser uma aldeia piscatória e transformou-se num porto 

franco e na capital mundial da ostentação. 

71 Fevereiro 2007 Remendos e Consertos do Coração (pág.2)- Quando as doenças cardíacas alcançam proporções epidémi-

cas em todo o mundo, os investigadores dirigem os seus estudos para factores de predisposição genética. 

A Maldição do Ouro Negro (pág.50) - O delta do Níger contém um  dos depósitos petrolíferos mais ricos 

do mundo, mas os nigerianos estão mais pobres do que nunca. O que correu mal no sonho nigeriano? 

72 Março 2007 A Guerra do Marfim (pág.2)- Enquanto os caçadores furtivos abatem alguns dos últimos elefantes sobre-

viventes na região central de África para lhes retirarem as presas, no Chade existe um refúgio que propor-

ciona protecção a esta espécie ameaçada de extinção. 

A morte das Estrelas (pág.68)- Nos últimos anos, os cientistas começaram a compreender a forma como 

as estrelas morrem e produzem as explosões mais ofuscantes do Universo. 

73 Abril 2007 Águas Mortas (pág.2)– Os oceanos defrontam-se com problemas profundamente graves. Do extremo norte 

do mar da Gronelândia ao turbilhão do círculo polar antárctico, andamos a esvaziar os nossos mares de pei-

xe. 

  

74 Maio 2007 No ventre materno (pág.38) – Através das mais avançadas técnicas de imagem, uma equipa de especialis-

tas recriou, num documentário impressionante, o processo de gestação de futuros gémeos, trigémeos ou 

quadrigémeos. 

O Mapa escondido do cão- A investigadora Elisabete Pires, terminou um projecto de avaliação da diversi-

dade genética das raças dos cães portuguesas. 

75 Junho 2007 Zâmbia, Paraíso dos Hipopótamos (pág.2)- No fim da estação seca, hipopótamos, leões e elefantes jun-

tam-se no Luangwa, um dos últimos grandes rios do Sul de África. 

Lineau e a Árvore da Vida (pág.54)- Carl Lineu acreditava que cada espécie de planta e animal da Terra 

deveria ser classificada. Para tal criou um sistema que ainda perdura 300 anos depois do seu nascimento. 

76 Julho 2007 Malária (pág.2)- A doença afeta mais seres humanos do que nunca em todo o mundo, mas até agora ainda 

ninguém fez soar o sinal de alarme. 

Aves do Paraíso (pág.52)- As aves do paraíso da Nova Guiné, a capacidade de atrair parceiros é uma arte. 

77 Agosto 2007 Mistérios Maias (pág.2)- Glória e ruína do império Maia , cujas raízes pré-clássicas remontam ao primeiro 

milénio antes de Cristo. 

Dharavi (pág.44)-Cidade sombra de Mumbai- Alguns consideram Dharavi uma visão chocante no centro 

da capital financeira da Índia. 

78 Setembro 2007 O vulcão que mudou os Açores- Capelinhos (pág.2)- Há 50 anos, a ilha do Faial testemunhou o nasci-

mento de um vulcão submarino. 

Descobertas na escuridão (pág.88) -Aranhas sem olhos, miriápodes translúcidos, caranguejos com 175 

anos de idade e outros insólitos habitantes das cavernas enfrentam um futuro incerto. 

79 Outubro 2007 Adeus ao Gelo (pág.26) – A prova das alterações climáticas está a derreter os glaciares, mas ninguém espe-

rava que isso sucedesse tão depressa. 

Espaço, a próxima geração (pág.74) - O Sputnik abandonou a Terra há exactamente 50 anos. Agora, pro-

curam-se pretextos para uma nova corrida espacial. 

80 Novembro 2007 As novas contas do carbono (pág.2) - Embora o aquecimento global seja irreversível, a sua aceleração 

pode ser mitigada com medidas concretas. 

Biocombustíveis- Sonhos Verdes- (pág.8) - A produção de biocombustíveis é benéfica, mas, como todas 

as tecnologias, tem vantagens e inconvenientes. 

Hubble, visões do espaço (pág.86) - Quase vinte anos depois do seu lançamento, o telescópio espacial 

Hubble continua a desvendar segredos da expansão do Universo. 

81 Dezembro 2007 Dinossauros insólitos (pág.2) - A descoberta sistemática de fósseis de dinossauro revela que a evolução 

dotou algumas espécies de características singulares, como cristas tubulares, estranhas dentições e grandes 

garras em forma de foice. Os cientistas estudam a possível função destes dispositivos anatómicos. 

Belém  2007 d.c. (pág.28)- O lugar onde Jesus nasceu é um dos pontos mais conturbados da Terra.O futuro 

da cidade é cada vez mais incerto. 

Terras de gelo (pág.88) -Vastas extensões do planeta bloqueadas durante milénios por solos gelados come-

çam a ver luz devido às alterações climáticas. 




