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2012 O segredo dos gémeos (pág.2) - Genes iguais, pessoas diferentes. 

A cidade como solução (pág.58) – As cidades são o melhor remédio para as dores de crescimento do plane-

ta 

131 Fevereiro 

  

  

2012 Gronelândia em trenó (pág. 2) – Dois jovens Dinamarqueses enfrentou um desafio extremo: percvorrer 

durante dois anos os gélidos territóriod do Noroeste da Gronelândia num trenó puxado por treze cães; 

Os últimos nómadas da Nova-Guiné (pág. 16) – Uma equipa da National Geographic viajpou até Papua, 

Nova-Guiné, para conhecer um dos últimos povos que habitam grutas – os meakambut; 

O próximo tsunami (pág.32) – Quase todos os anos, em qualquer lugar do mundo, regista-se um tsunami. 

Os peritos pretendem averiguar quando e onde voltará a acontecer; 

A rocha e o tempo (pág. 58) – O Monumento Nacional dos Escarpados Vermilion, nos Estados Unidos, é 

uma maravilha geológica pouco conhecida; 

Astana, terra do ffuturo (pág 74) – As receitas ddo petróleo produziram uma próspera metrópole (capital 

do Cazaquistâo) com promessas de futuro para os jovens; 

O enigma de São Tomé (pág. 92) – Estudo sobre a evolução da espécie de uma ave que poderá conter pis-

tas fundamentais sobre a adaptação animal ao ambiente especializado das ilhas atlânticas. 

132 Março 2012 Leonardo da Vinci: La bella principesca (pág. 2) – O retrato de uma jovem nobre italiana adquirido por 

17 mil euros pode ter sido pintado por Leonardo da Vinci; 

A batalha perdida de Leonardo (pág.2)- Uma obra perdida do génio renascentista pode estar oculta atrás 

de uma parede do Palazzo Vecchio em Florença. 

Guerra dos Chifres (pág.21) - Desejado pelo mercado negro, o chifre de rinoceronte está no centro de uma 

guerra sangrenta e furtiva; 

Rochas rolantes (pág. 40) – Os glaciares transportam blocos erráticos ao longo de centenas de kilómetros 

até as depositarem nos mais insólitos lugares; 

Os mares da Arábia (pág.54) – A pesca, a contaminação e o desenvolvimento urbanístico de hoje estão a 

danificar os ecossitemas marinhos da Arábia; 

Nos passos dos apóstolos (pág.76) – O legado dos apóstolos continua ainda a atrair devotos de todo o mun-

do. 

133 Abril 2012 Titanic inédito (pág.2)- Cem anos depois do naufrágio, o Titanic ganha vida graças a novas tecnologias. 

Regresso às profundidades (pág. 24) – O famoso cientista James Cameron empreende uma reveladora 

viagem às entranhas do Titanic; 

A árvore que desabrocha à noite (pág. 34) – No Panamá, a balsa abre ao pôr do sol durante a estação seca 

despertando uma corrida ao néctar; 

Flamingos das caraíbas (pág. 48) – Os flamingos das Caraíbas deslocam-se em grandes bandos para 

aumentar as suas hipóteses de sobrevivência; 

Escalada ao K2 (pág.60) – Este artigo fala-nos sobre a primeira mulher a conqustar todos os cumes com 

mais de 8 mil metros sem ajuda de oxigéneo suplementar; 

Máscaras africanas (pág.88) - Em África e na diáspora, as máscaras podem representar forças espirituais, 

mensagens sociais ou identidade cultural de um grupo. 

134 Maio 

  

  

2012 Planeta sem gelo (pág.2) – Há 56 milhões de anos, um aumento brusco do nível de carbono na atmosfera 

provocou uma subida da temperatura em todo o mundo; 

Um desenho na sua época (pág. 22) – Na década de 1860, o dramatismo da guerra Secessão foi captado 

por ilustradores enviados para o campo de batalha e o seu legado foi recuperado por historiadores; 

Coalas cercados (pág.66)- Os coalas estão sob pressão. Poderá a Austrália salvá-los? 

A beleza resistente da Islândia (pág. 40) – Numa terra esculpida por glaciares e vulcões, os seres humanos 

e os animais transforaram a paisagem islandesa; 

A mão comum (pág.58) – Os cientistas descobriram que as diferenças entre as nossas mãos e as de outros 

animais são o resultado de pequenas variações produzidas num grupo específico de genes. 

Onde os escravos mandam (pág.84) - Escravos fugitivos ergueram comunidades secretas no Brasil colo-

nial. 

135 Junho 

  

  

2012 Vaticano secreto (pág.2)- Repositório dos documentos mais relevantes da história da Igreja Católica. 

Socotorá, a ilha misteriosa (pág.24) - Esta ilha é o lar de uma panóplia de plantas e animais estranhos, a 

meio caminho entre África e Ásia. 

Uma página dos Descobrimentos (pág.42) - A ilha de dividiu estratégias de expansão marítima portuguesa 

durante uma década do século XVI. 

Soldados de terracota a cores (pág.46) – Um exército de soldados de terracota enterrado no túmulo de Qin 

Shi Huand Di, o 1º imperador da China, destinava-se a proteger o soberano na sua viagem para o Além; 

Zooplâncton, o maná do oceano (pág. 60) – Uma expedição científica levou a a cabo uma viagem para 

recolher amostras e estudar a infinita variedade de organismos planctónicos que povoam as camadas mais 

superficiais do oceano; 

Marselha multicultural (pág.76) - À medida que os países europeus se tornam nações de imigrantes, será 

que a esta cidade representa uma visão do futuro? 



136 Julho 2012 Super tempestades solares (pág.2)- À mercê do Sol - Nos próximos anos, prevêem-se tempestades solares 

e apagões na Terra. Estamos preparados? 

Mortes misteriosas em Pompeia pág.18) - Semanas após a erupção do Vesúvio no ano 79 d.c., ladrões 

entraram numa casa rica de Pompeia. Que procurariam? Uma equipa de arqueólogos regressou ao local dos 

acontecimentos para resolver. Um mistério que remota à Antiguidade. 

Coruja dos Urales (pág. 42) – Feroz, com grande envergadura de asa, a coruja possui garras terríveis. No 

entanto, certa fêmea não se importou de se transformar em musa de um fotógrafo; 

Vozes em risco (pág.52) – A cada 2 semanas, uma língua extingue-se no mundo; 

Fogo antárctico (pág. 80) – No monte Erebus, o vulcão mais meridional do mundo, existem organismos 

que prosperam num ambiente inóspito. 

137 Agosto 2012 Ilha da Páscoa, se elas pudessem falar (pág.2)- Os arqueólogos continuam a discutir a forma como os 

moais terão sido esculpidos e transportados nesta ilha ,que pertence ao Chile. 

A outra Londres (pág. 22) – O East End, outrora descrito com uma das zonas mais castigadas e empobreci-

das da capital britânica, converteu-se num importante centro tecnológico que atrai jovens empreendedores; 

Gansos patolas (pág. 42) – Mergulham no mar a 110 km de velocidade e a 15 m de profundidade e prospe-

ram em grandes colónias no Atlântico; 

Caçador de raios (pág.50) - Tim Samaras propõe-se captar o momento exacto da eclosão de raio. 

Uma espécie, mil raças de cães (pág.66) - A ciência encontrou a explicação para a variedade de raças cani-

nas, informação que poderá ajudar a desvendar as complexas doenças genéticas humanas; 

Ouro tibetano (pág. 82) – Um fungo muito apreciado na China pelas suas alegadas propriedades medici-

nais desencadeou uma “febre do ouro” no ‘planalto do Tibete. 

138 Setembro 

  

  

  

2012 As Fronteiras do Império Romano (pág.2) - As mesmas defesas que durante séculos serviram para prote-

ção das invasões bárbaras acabaram por precipitar a queda do império. 

Pandas-gigantes (pág. 24) – A preservação do habitat do panda e a reprodução em cativeiro são essenciais 

para garantir o seu futuro; 

O tempo está louco! (pág.36) – Chuvas torrenciais, vagas de calor sem fim, tornados sucessivos e violen-

tos: o clima tem mudado ultimamente. O que se passa? 

O futuro de Hong Kong (pág. 60) – os habitantes desta metrópole teme pela sua identidade e liberdade, 

face ao crescente controlo exercido por Pequim e À influência do contínuo fluxo de trabalhadores oriundos 

da China continental; 

A ave que canta com as asas (pág. 82) – Uma espécie de piprídeo das florestas da Colômbia e Equador 

canta com as asas. 

139 Outubro 2012 Viagem ao fundo do oceano (pág. 2)- Montanhas no Oceano, centenas de milhares de montes submarinos 

erguem-se a partir do fundo do oceano. Uma expedição penetra nos fundos oceânicos do Pacífico para docu-

mentar a sua biodiversidade. 

Grutas no Nepal (pág.18) - No antigo reino de Mustang, no Nepal, persistem um dos mistérios mais intri-

gantes da arqueologia. As descobertas têm sido espantosas. 

A adoração do marfim (pág.40) - Milhares de elefantes morrem, para as suas presas possam ser esculpidas 

e transformadas em objectos religiosos. Será possível travar a carnificina? 

Tempestades épicas (pág. 72) – Um fotógrafo e um perseguidor de tempestades percorreram as grandes 

planícies dos Estado Unidos para fotografar e documentar tempestades espectaculares; 

O jogo do Rio (pág. 82) – Estará o Rio de Janeiro preparado para acolher o Campeonato do Mundo de 

Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016? 

140 Novembro 

  

 

2012 Salvar a chita (pág.2) - No fio da navalha – a chita trava uma luta constante pela sobrevivência. A expan-

são da agricultura, da criação de gado e dos povoados humanos reduziram mais de 90% da sua área de dis-

tribuição no último século. 

Um robot no Fórum Romano (pág.20) – Entre a realidade e a memória – na companhia de Lucius, um 

robot de última geração, desce às entranhas do Fórum para proporcionar uma nova perspectiva do lugar 

onde se forjou o mais importante centro de poder da Antiguidade Clássica. 

Navegando sobre dunas (pág. 44) – Há 15 anos que o fotógrafo George Steinmetz sobrevoa em paramotor 

os desertos mais árduos do planeta, guiado pelo incessante movimento da dunas; 

Pinguins-imperador (pág.60) – Os cientistas encontraram uma explicação para a incrível velocidade que 

estas aves alcançam na água e nos seus saltos espectaculares para o gelo marinho; 

A evolução de Cuba (pág.76) – Cuba está a mudar. A população responde às reformas, mas paira no ar um 

clima confuso de excitação, humor negro e muito cepticismo. Para onde caminha a ilha mais famosa das 

Caraíbas. 

141 Dezembro 2012 As maiores árvores do mundo (pág.2)- Uma equipa de cientistas mediu uma sequóia gigante com 3200 

anos e 75 metros de altura, e revela novos dados sobre o crescimento e o habitat destes gigantes da floresta. 

Regresso dos Xamãs – Mestres do Êxtase (pág.14)- Os xamãs são chamados pelos espíritos para curar os 

corpos, as mentes e as almas. E há cada vez mais. 

Aves-do-paraíso (pág. 36) – Documentário sobre as 39 espécies conhecidas de aves-do-paraíso; 

Vickings na América (pág.56) – Seguindo o rasto subtil de objectos descobertos no Ártico canadiano, uma 

arqueóloga propõe um capítulo perdido na Histórias do Novo Mundo; 

Folhas, prodígio da botânica (pág.70) – Todas as folhas desmpenham a mesma função: transformam a luz 

em vida; 

Metano - gás bom –gás mau (pág.80)-Se queimarmos gás natural, ele aquece-nos a casa. No entanto se se 

libertar para a atmosfera, aquecerá o planeta. 


