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2013 A nova era de exploração (pág. 2) – As origens do nosso espírito inquieto; 

Genes irrequietos (pág. 16) – O impulso irresistível de querer ver o que existe para além de uma cumeeira 

distante; 

Pioneiros do risco (pág.30) – Entrevistas a hoimens e mulheres que vão para além do limite das suas for-

ças, arriscando a vida em nome da exploração; 

Loucamente longe (pág. 40) – Longe como as estrelas. Seremos um dia suficientemente loucos para viajar 

até lá? 

Floresta tropical à venda (pág. 52) – A procura de petróleo está a sugar a vida de um dos lugares mais 

bravios do planeta; 

Os micróbios que habitam entre nós (pág. 86) – Estreptococos - São invisíveis. Estão por toda a parte. E 

mandam em nós. 

143 Fevereiro 2013 Nefertiti –“A Bela Chegou” (pág.2)- Quem foi na realidade esta mulher lendária que reinou no Egipto ao 

lado do marido, o faraó Akhenaton, e que hoje, volvidos mais de 3.300 anos, continua a fascinar o mundo? 

A mordedura que cura (pág.24) – A comunidade científica está a desenvolver novos fármacos a partir das 

substâncias tóxicas de vários animais. 

No tecto do mundo (pág.44)- Os nómadas quirguizes do Afeganistão sobrevivem numa das mais remotas 

paragens da Terra: uma faixa estreita e montanhosa encravada entre o Tajiquistão, o Paquistão e a China. 

Arqueologias por satélite (pág.72) – As imagens por satélite ajudam os cientistas a localizar e a cartografar 

tesouros arqueológicos ocultos; 

Cartógrafo de crises (pág. 74) – Em 2010, Patrick Meier idealizou um mapa online para ajudar as vítimas 

do sismo do Haiti. Esta iniciativa provavelmente salvou centenas de vidas; 

A alegria é redonda (pág. 76) – Em todo o território africano, os sacos de plástico, a roupa velha e os pneus 

usados têm o poder de se transformar em bolas de futebol e os meninos voltam a ser meninos; 

Era uma vez uma casa (pág. 88) – Na Finlândia rural, a natureza recupera antigos domínios: casas abando-

nadas converteram-se num novo habitat para animais selvagens. 

144 Março 

  

  

2013 Bonobos, os chimpanzés pacifistas (pág.2) - Uma investigação revela novas pistas sobre a vida sexual e o 

comportamento social destes primatas. 

Veículos aéreos não tripulados (pág.22)- Entre outras funções , está a patrulha de fronteiras, a pulveriza-

ção de colheitas... e, quem sabe? , a vigilância de todos nós. 

O esplendor da amiga Líbia (pág. 36)-  O país do Norte de África viveu durante décadas submetido a um 

ditador . Agora, após a queda do regime de Kadhafi, a Líbia inicia a difícil tarefa de projectar o futuro. 

Em busca de Doggerland (pág. 62) – Vestígios de um mundo desaparecido são arrastados por marinheiros 

do mar do Norte; 

Conservação e redes sociais (pág. 74) – Tecnologias da era digital podem ajudar na conservação das espé-

cies; 

Exploradora de águas geladas (pág. 76) – Bióloga marinha estuda corais nas águas gélidas dos fiordes do 

Alasca; 

Jardins nocturnos (pág. 78) – Cerejeiras japonesas, nenúfares franceses e tílias americanas iluminam-se 

sob a luz da lua. 

145 Abril 2013 Recuperação de espécies – E se os Trouxessem de Volta? (pág.2)- A ressurreição de uma espécie extinta 

já é viável. Mas será boa ideia? Os investigadores tentaram clonar o último bucardo vivo. O clone morreu 

poucos minutos depois do parto. 

O Regresso do Mamute(pág.18)- Os antigos caçadores matavam os mamutes-lanudos pela carne. Agora, 

no Árctico russo, procuram-se as suas valiosas presas. 

A Última Floresta de Mogno (pág.38) - O abate ilegal de árvores quase provocou a extinção do mogno no 

Peru. 

Os madeireiros exploram agora espécies menos conhecidas, mas cruciais para a floresta tropical. 

As Caça das espécies (pág. 56) – Ainda existem milhões de espécies por descobrir; 

Record de aviação (pág. 58) – O mais jovem piloto a dar a volta ao mundo em voo solitário; 

Figuras rituais da Europa (pág. 60) – Tradições antigas revividas nos tempos modernos; 

Meso espantoso (pág. 72) – O extraordinário recife mesoamericano. 

146 Maio 2013 Neandertais mais próximos de nós (pág.2) – Novos achados em vários pontos da Europa sugerem que os 

nossos “parentes” neandertais decoravam os corpos com penas e garras de aves. 

Ilha Wrangel(pág.16)-A ilha de Wrangel é uma das reservas naturais mais inacessíveis da Rússia. Santuá-

rio da vida selvagem, constitui também o maior santuário da procriação do urso-polar. 

O nosso mundo adubado (pág.38) - Se não tomarmos cautela, a agricultura pode destruir o planeta. Eis 

algumas pistas para uma agricultura sustentável e com menos químicos. 

As novas fronteiras da matéria (pág. 60) – Os diferentes tipos de átomos – os conhecidos e os novos; 

A ciência da longevidade (pág.70) – A ciência desvenda segredos sobre longevidade e qualidade de vida; 

A mão invisível da evolução (pág. 92) – Projecto leva biólogos portugueses às florestas do Gabão para 

testar um dos enigmas da evolução das espécies. 



147 Junho 2013 O mistério do risco (pág.2) - O que leva um explorador a enfrentar o perigo e a seguir em frente no 

momento em que outos voltariam para trás? 

Fossa das Marianas (pág.14) -O explorador e cineasta Cameron atingiu o ponto mais profundo de todos os 

oceanos do planeta, na fossa das Marianas, a bordo do DESPESA CHALLENGER, um submersível futuris-

ta que ele próprio desenhou. 

Primeiros australianos (pág. 28) – Durante 50 mil anos, foram os únicos habitantes da Austrália, mas hoje 

representam apenas 3% da população. Os aborígenes estão em risco. 

Lotação esgotada no Everest (pág. 50) – O laxismo regulamentar e as expedições comerciais saturam o 

Everest; 

Os últimos baleeiros vikings (pág. 70) – Alguns baleeiros noruegueses continuam a caçar baleias nas suas 

águas; 

O renascimento da Gorongosa (pág. 94) – Biodiversidade no Parque Nacional da Gorongosa. 

148 Julho 2013 Um robot em Marte (pág.2) – O Curiosity, o mais recente e mais sofisticado veículo explorador da NASA, 

percorre a superfície de Marte à procura de indícios que provem a existência de vida no planeta vermelho. 

O sistema solar (pág. 16) – As origens do nosso sistema solar foram caóticas e violentas, mas investigações 

recentes sugerem que a sua juventude também foi tempestuosa: os planetas gigantes mudaram as suas órbi-

tas, projetando grandes rochas e cometas em todas as direções. 

O Grande Canal da China (pág. 34) – A colossal obra de engenharia que durante séculos ligou o Norte e o 

Sul da China ainda está em uso. 

O caso do antepassado perdido – (pág.50) – O DNA de um fóssil encontrado na Sibéria poderá revelar a 

existência de um novo membro da família humana e importantes sinais de miscigenação com os já conheci-

dos neandertais e humanos modernos. 

Caimões e jacarés (pág. 62); - Estratégia de conservação da espécie; 

Manatins (pág. 80) – Espécie ameaçada multiplica-se na Florida. 
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Julho 2013 ENERGIA, o grande dilema do nosso futuro 

149 Agosto 2013 Maias, os segredos dos cenotes sagrados (pág.2) - Os poços naturais eram portais de acesso a um mundo 

sobrenatural. O seu estudo produz novas pistas sobre o mundo espiritual dos antigos maias. 

A irresistível atração do açúcar (pág. 26) – O consumo excessivo de açúcar é uma das principais causas 

de obesidade, diabetes, hipertensão e doença cardíaca. Se é assim tão mau, por que razão é tão irresistível? 

Vulcão de Kamchatka (pág. 46) – Uma equipa de cientistas deslocou-se ao vulcão de Tolbachik para 

registar a sua última erupção em imagens e documentar todo o processo eruptivo. 

A última canção das aves canoras (pág. 62) – A aves canoras do Mediterrâneo sofre perseguições constan-

tes; 

Os novos desafios da espeleologia (pág.90) – Últimos avanços tecnológicos na exploração das entranhas 

da Terra; 

O peculiar primata branco (pág. 92) - Primatóloga promove debate sobre a conservação dos símios. 

150 Setembro 2013 Leões do Serengeti (pág.2) – O leão é o único felino verdadeiramente social. Caça em grupo e vive em 

bandos ou coligações. Uma equipa do National Geographic passou vários meses no Parque Nacional do 

Serengeti, acompanhando os cientistas que estudam continuamente grupos destes grandes predadores. 

Viver entre leões (pág.30) – O choque entre seres humanos e leões dizimou as populações selvagens destes 

animais. No Quénia, um projecto de construção recruta guerreiros masai para proteger estes felinos. 

Jordânia, pinceladas de cor no deserto (pág. 46) – investigação sobre as pinturas murais do castelo 

Qusayr Amra; 

Subida do mar (pág.62) – Mais de cem cidades costeiras em todo o mundo estão em risco, se a subida glo-

bal do nível do mar for superior a um metro. Face à inevitável subida dos mares, cidades europeias e norte-

americanas preparam-se para o novo cenário. 

Desfile dos elefantes pintados (pág. 88) 

151 Outubro 2013 Antárctida indómita (pág.2) – Uma equipa de montanhistas experimentados viajou até à Antárctida e 

enfrentou os ventos fortes que superaram as suas piores expetativas. 

Alexandre Magno, a criação de um mito (pág. 18) – Quase 2400 anos após a sua morte, Alexandre conti-

nua a ser visto como um herói. O que terá levado o jovem Macedónio a fundar um vasto império que se 

estendeu da Grécia às margens do rio Indo? 

Casuares, aves raras da Oceânia (pág. 46) – No norte da Austrália, o casuar desempenha um papel fulcral 

na configuração da floresta, pois dispersa sementes em todas as direcções. 

Expedições falhadas (pág. 62) – Ao longo da história, muitas expedições não tiveram sucesso mas as mis-

sões falhadas plantaram as sementes das futuras descobertas. 

Kinshasa (pág.72) – Na capital da República Democrática do Congo, a arte permite escapar ao caos. A 

música e a pintura podem coabitar no local mais improvável do mundo. 

Amazónia (pág. 92) – Será possível restaurar a floresta amazónica? Um inovador projecto que envolve 

cientistas portugueses sugere que a melhor estratégia poderá ser a natureza seguir o seu curso. 
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Novembro 2013 O poder da fotografia (pág. 2) – Uma ferramenta de exploração ou um passaporte para lugares inacessí-

veis? Para o fotógrafo, a máquina é também um instrumento capaz de mudar o mundo. 

O preço dos metais preciosos (pág. 8) – Os minérios utilizados no fabrico dos nossos dispositivos electró-

nicos financiaram acontecimentos de extrema violência na República Democrática do Congo. 

Degelo (pág. 32) – Um milhão de fotografias sequenciais do projecto Extreme Ice Survey constitui a prova 

irrefutável de um desfecho alarmante: os nossos velhos glaciares estão a desaparecer. 

As novas faces da América (pág. 46) – O fotógrafo Martin Schoeller documenta o rosto em mutação da 

população dos Estados Unidos, motivado por um fluxo de miscigenação sem precedentes. 

Coreia do Norte (pág.60) – Uma sociedade fechada tornou-se visível graças ao trabalho de um fotógrafo 

que viajou 25 vezes para este país asiático. 

A arca moderna (pág. 82) – Em breve os jardins zoológicos serão obrigados a tomar uma decisão difícil: 

continuar a exibir os animais que a maioria dos visitantes deseja observar ou acolher e salvar aqueles que 

correm maior risco de extinção. 

153 Dezembro 2013 Viagem aos confins da Noruega (pág. 2) – Uma equipa de geógrafos completou um projecto de três anos 

para recalcular os limites da costa deste país nórdico, um dos litorais mais intricados do planeta. 

Arqueologia tridimensional (pág. 18) – Especialistas em conservação digital respondem a um desafio: 

recriar tridimensionalmente grandes monumentos ameaçados. Da Índia aos Estados Unidos, passando pela 

capela de Rosslyn, na Escócia, desvendamos um dos caminhos possíveis para a preservação do nosso patri-

mónio comum. 

Os primeiro esquiadores (pág. 34) – Nos distantes montes Altai, na China, ainda há praticantes de esqui 

tradicional, com utensílios ancestrais, sugerindo a possibilidade de este desporto de Inverno ter nascido na 

Ásia, há largos milhares de anos, resolvendo as necessidades dos caçadores no gelo. 

Paraísos de coral na Papua Nova- Guiné (pág. 52) – Há 17 anos, o fotógrafo David Doubilet ficou mara-

vilhado com a beleza da baía de Kimbe. Agora regressou a este paraíso do Pacífico para comprovar se o 

“seu” recife prístino e frágil sobreviveu. 

A última caçada (pág. 66) – Tim Samaras era o rosto mais conhecido da comunidade científica apaixonada 

pelos tornados. Em Maio deste ano, o investigador, o seu filho e um colega foram surpreendidos em plena 

“Alameda de Tornados” por um fenómeno inédito. Foi a sua última caçada. 


