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82 Janeiro 2008 Sob o vulcão (pág.2)-“Os deuses parecem agitados”- Na indonésia, a vida desenvolve-se à sombra dos 

vulcões ardentes. As crenças marcam o destino de um lugar onde os desastres naturais são interpretados 

como sinais divinos. 

Doenças zoonóticas (pág.36) - O Ébola, a doença das vacas loucas ou a febre amarela, são doenças que 

se transmitem dos animais aos seres humanos, podem provocar pandemias. 

83 Fevereiro 2008 Os faraós negros (pág.2) - Durante três quartos de século, os faraós núbios governaram o Egipto, reunifi-

caram-no e construíram um vasto império. 

Lixo tecnológico (pág.34) - Será que o televisor ou computador que deitou fora deitou fora acabam no 

Gana? 

Reciclagem (pág,56)) - A reciclagem traduz-se numa substancial poupança de energia. 

84 Março 2008 Para lá do Horizonte Azul- (pág.2) Como os navegadores da antiguidade colonizaram as ilhas do Pacífi-

co. 

Mentes brilhantes (pág.21)- Os animais são mais inteligentes do que pensamos. 

No coração de toda a matéria (pág.72)-O gigantesco acelerador de partículas, instalado sob a fronteira 

da Suíça com a França. O dispositivo ajudará a observar o Universo na sua menor escala. 

85 Abril 2008 Roma e os Bárbaros (pág.2) - O que foram as chamadas “invasões” bárbaras e como desencadearam a 

queda do império romano? 

Os bárbaros em Portugal (pág.20) - A fragmentação do império romano facilitaram a penetração na 

Península Ibérica de populações oriundas do Norte. 

Roterdão, o primeiro porto da Europa (pág.26) – Roterdão é o maior porto europeu e o terceiro do 

mundo, atrás apenas de Xangai e Singapura. 

Chimpanzés de Fongoli (pág.50) - Nas savanas do Senegal, os chimpanzés caçam galagos com paus 

semelhantes a lanças. Este viveiro de “tecnologia” chimpanzé fornece pistas sobre a nossa própria evolu-

ção. 

86 Maio 2008 Tesouros submersos do Antigo Egipto (pág.36)-  Uma equipa de arqueólogos encontrou vestígios de 

várias cidades do Antigo Egipto. 

Biomimetismo (pág.60)- -“Desenho Natural”- Qual é coisa, qual é ela com barbatanas de baleia, pele de 

lagarto e olhos de traça? É o futuro da engenharia. 

Camaleões (pág.84)- Estes répteis adaptáveis, praticamente surdos, comunicam entre si através de sinais 

visuais, formas e padrões cromáticos. 

87 Junho 2008 Lugar ao Sol (pág.3) - Num frenesim de investigação, Portugal aposta nas energias renováveis, desenvol-

vendo tecnologias em várias frentes de batalha. 

Esgotado (pág.48) - As reservas mundiais de petróleo vão esgotar. O aumento da procura contrasta com a 

quebra mundial de produtividade. 

  

88 Julho 2008 A grande viagem geológica – Arouca- Entre pedras parideiras e trilobites, minas romanas e cascatas 

infernais, Arouca prepara candidatura a geoparque da UNESCO. 

O verdadeiro Parque Jurássico (pág.72)-Os fósseis descobertos no limite ocidental do deserto de Gobi 

lançam luz sobre um período pouco conhecido da evolução dos dinossauros. 

89 Agosto 2008 O coração da China (pág.2)- As transformações sofridas pela China nas últimas décadas alteraram a 

escala de valores das novas gerações. 

90 Setembro 2008 Se as pedras pudessem falar- Em busca  do significado de Stonehenge (pág.2) – Achados arqueológi-

cos recentes na planície de Salisbury, no Sul de Inglaterra, dão pistas sobre o significado e origem do 

famoso conjunto megalítico. 

Meteoritos- (pág.78) - Em 2036, um asteróide de 274 metros poderá esbarrar com a Terra. 

91 Outubro 2008 A memória (pág.2) -Os cientistas continuam a investigar o funcionamento do órgão mais complexo do 

nosso organismo. 

Pérsia, a alma antiga do Irão (pág.24)- O passado glorioso inspira um país em conflito. 

92 Novembro 2008 Os Últimos Neandertais (pág.2) - Antes de desaparecerem, os nossos parentes pré-históricos coexistiram 

com os humanos modernos. 

A nossa Boa Terra (pág.62) - O futuro do mundo depende da nossa capacidade para proteger os solos. 

93 Dezembro 2008 Herodes (pág.2) -Durante séculos, Herodes foi caracterizado como um vilão, mas as descobertas arqueo-

lógicas recentes indiciam que o antigo rei da Judeia foi um governante astuto e um grande arquitecto. 

Bornéu: o momento da verdade (pág.32)- À medida que a floresta das terras baixas de Bornéu é destruí-

da, a sua biodiversidade é seriamente afectada. 




