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94 Janeiro 2009 Marte (pág.2) -Novas visões de robots dão a conhecer intimamente o Planeta Vermelho. 

Ouro (pág.20) - A crescente sede de ouro poderá pôr em perigo as reservas mundiais deste deseja-

do metal. 

95 Fevereiro 2009 As primeiras pistas de Darwin (pág.2) - Antes de chegar às Galápagos, Charles Darwin explorou 

a costa argentina, onde encontrou as pistas que mais tarde lhe permitiram formular a teoria sobre a 

origem e evolução das espécies. 

Darwins modernos (pág.22) -Avanços científicos que a sua teoria inspirou na investigação genéti-

ca. 

 O “erro” de Darwin (pág.40)- As ideias de Darwin chegaram tarde a Portugal. 

96 Março 2009 Cortiça (pág.2)- É a indústria perfeita. Agora, a genética vem dar mais um contributo. 

Wallace, o outro Darwin (pág.38) - O naturalista Alfred Russel Wallace criou as bases do evolu-

cionismo. Os estudos impulsionaram a teoria da evolução por selecção natural. 

97 Abril 2009 Hatchepsut, uma mulher no trono do Egipto (pág.2) – O que terá levado a rainha Hatchepsut a 

converter-se num faraó do Antigo Egipto? 

Chuvas e as alterações climáticas (pág.78) - À medida que a Terra aquece, produzem-se mais 

cheias em zonas de forte pluviosidade e mais secas nas regiões áridas. 

98 Maio 2009 Gago Coutinho- O navegador ecléctico- Inventou novas técnicas de navegação e foi um notável 

geógrafo. 

Clonagem de espécies (pág.24)- A ressurreição de uma espécie extinta deixou de ser ficção cientí-

fica. 

99 Junho 2009 Poupar energia (pág.2) -Três famílias submeteram-se a uma “dieta de energia” procurando modifi-

car os seus hábitos energéticos. 

Eficiência energética em Portugal (pág.24) - Começou a batalha pela eficiência energética em 

Portugal. 

100 Julho 2009 Afonso Henriques- O reinado mais longo (pág.2) – O primeiro rei de Portugal personifica o mito 

fundador da nação. Como distinguir os factos históricos da ficção? 

Visão Cósmica (pág.44) - Uma nova geração de telescópios gigantes levará o olhar humano aos 

confins do Universo. 

  

101 Agosto 2009 A conquista do espaço (pág.2)- Quarenta anos depois, a Lua volta a fazer parte da agenda espacial. 

Abundância em perigo (pág.42)- A quebra  de produtividade e o aumento da populacional agra-

vam a crise alimentar. 

  

102 Setembro 2009 Salvar Veneza (pág.2) -A subida do nível da +água e a afluência de turistas ameaçam Veneza. 

Golfinhos do Amazonas (pág.28)- Como chegaram ao Amazonas e por que razão os machos são 

rosados. 

103 Outubro 2009 Ligados ao Sol (pág.2) – Está em curso uma corrida para encontrar a fórmula adequada de transfor-

mação dos raios solares em energia que abasteça todo o planeta. 

Pinguins-rei- No verão, milhares destas aves apoderam-se da ilha Possessão para dar início ma um 

insólito ritual de acasalamento. 

104 Novembro 2009 Animais sagrados do antigo Egipto (pág.28) - As múmias de animais guardam pistas sobre a vida 

e a morte no antigo Egipto. 

Quando os crocodilos mandavam (pág.50) - Em tempos, os crocodilos dominaram o mundo. 

Resistiram a várias extinções, mas estão agora sob pressão. 

105 Dezembro 2009 À procura de outros planetas habitáveis (pág.2) - Todas as semanas, os cientistas descobrem 

novos e distantes mundos no universo. Existirá algum como o nosso? 

Pólen, a explosão de cor (pág.52) -Há mais de 375 milhões de anos, ocorreu a primeira poliniza-

ção e o mundo explodiu em tons coloridos. 




