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154 Janeiro 2014 Uma jornada pelo mundo (pág. 2) – Paul Solopek iniciou uma longa jornada apé, seguindo o ras-

to deixado pelos nossos antepassados há cerca de sessenta mil anos. O projecto “Caminhada para 

além do Paraíso” implica uma rota de 33 mil quilómetros, desde África à Terra do Fogo. Nesta pri-

meira etapa de uma série, o autor seguiu as rotas históricas que atravessavam a Etiópia até ao Mar 

Vermelho. 

Era uma vez um dragão (pág. 30) – O maior lagarto da terra é um caçador ávido e esconde-se 

para atacar as presas, esperando depois, pacientemente, pela sua morte. O dragão de Komodo é 

temido e amado pelos habitantes das poucas ilhas do Sudeste Asiático onde ainda habita. 

Escalada em Oman (pág. 44) – Na costa setentrional deste sultanato, uma equipa de jovens mede 

forças com os penhascos e falésias cortantes como facas. É ali que praticam psicobloco, uma nova e 

perigosa modalidade de escalada que consiste em subir rochas até ao limite das possibilidades. Nes-

te cenário um beco sem saída implica mergulhar para a água e recomeçar de novo. 

Longe de Casa (pág. 58) – Muitos países carenciados descobriram que a sua exportação mais 

lucrativa são os recursos humanos. Os novos emigrantes debatem-se com um dilema difícil: será 

que as vantagens materiais compensam as perdas afectivas? 

O legado de exploradores e cientistas (pág. 84) – No livro da exploração, a descoberta de uma 

espécie representa apenas o primeiro capítulo. O resto da história é escrito nos depósitos ocultos 

dos museus onde se identificam, descrevem e catalogam muitas espécies desconhecidas. 

155 Fevereiro 2014 Os guardiões de uma terra virgem (pág. 2) – Na Amazónia brasileira, os Kayapó conseguiram 

impor os seus direitos aos interesses dos criadores de gado e dos mineiros. Ao travarem a constru-

ção de uma barragem, ajudaram a incorporar os direitos dos indígenas na Constituição do Brasil. 

Agora, o projecto de um novo complexo hidroeléctrico volta a colocar os seus domínios em causa, 

ameaçando o seu modo de vida. 

O “Livro dos Mortos” de Djehuti (pág. 28) – Uma equipa de arqueólogos entrou na câmara 

sepulcral de um alto dignatário do Antigo Egipto para decifrar os segredos do “Livro dos Mortos”, 

um compêndio de textos funerários destinados a orientar a viagem dos defuntos até ao Além. 

Yukon. o Oeste selvagem do Canadá (pág. 46) – A nova febre de conquista de minério ameaça 

uma das últimas zonas selvagens da América do Norte. Os conservacionistas e os povos indígenas 

do Yukon alertam para as consequências que as prospecções podem ter sobre o habitat e a vida sel-

vagem deste território canadiano. 

A maior peregrinação do mundo (pág. 66) – De 12 em 12 anos, milhões de peregrinos congre-

gam-se nas margens do Ganges, o rio mais sagrado do hinduísmo, para assistir à Maha Kumbh 

Melá, uma das celebrações religiosas mais multitudinárias do mundo. A análise desta concentração 

revela os possíveis benefícios produzidos pelo sentimento de pertença a uma multidão. 

Morsas (pág. 82) – Poucos conseguiram ver um grupo de morsas em ambiente selvagem. O fotó-

grafo Paul Nicklen mergulhou no Atlântico Norte para documentar o comportamento surpreendente 

destes estranhos animais marinhos e as sua insólitas vocalizações. 

156 Março 2014 A cúpula de Brunellechi (pág. 2) – Como pôde um ourives sem formação académica de arquitec-

tura idealizar a obra mais extraordinária do Renascimento? Desvendamos os segredos da cúpula da 

catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, e os contratempos que acompanharam Filippo Bru-

nellechi na sua arriscada construção. 

Nova Zelândia, paisagem de jade (pág. 26) – No Sudoeste da Ilha do Sul, um território que junta 

quatro parques nacionais, alberga os glaciares mais extensos e as florestas mais altas da Nova 

Zelândia. Este é o paraíso natural conhecido como Te Wahipounamu, a “terra da pedra verde”. 

O rápido e épico atum (pág. 38) - Tema de lendas marítimas, rei entre os peixes para Hemingway, 

o atum-rabilho enfrenta o mais severo desafio da sua história. As suas velocidades e a morfologia 

ímpares não o salvam da pressão pesqueira em todos os oceanos. Mas é no Atlântico que a sua sorte 

se joga. 

Buracos negros (pág. 62) – Ninguém os consegue ver, mas os seus efeitos são visíveis naquilo que 

os rodeia. A sua origem continua a ser um mistério, mas o estudo dos buracos negros poderá ajudar

-nos a determinar a composição do universo. Este mês, mergulhamos num dos fenómenos mais 

fascinantes e menos conhecidos da astronomia. 

Damasco (pág. 74) – A capital da Síria enfrenta dias terríveis. A guerra ainda não chegou ao cora-

ção da cidade, mas já destruiu a convivência cultural e religiosa que ali se vivia. 



157 Abril 2014 Segredos do cérebro (pág. 2) – O funcionamento do cérebro humano e as razões para as suas 

falhas continuam a ser misteriosas para as neurociências. Utilizando tecnologias inovadoras, 

diversos projectos de investigação revelam novos e surpreendentes pormenores da estrutura oculta 

deste órgão e permitem decifrar a complexa rede de conexões neurais. 

O conto do dois atóis (pág. 26) – É um dos poucos locais marinhos relativamente desconhecidos, 

apesar da sua  espantosa diversidade. Dois pequenos atóis coralíferos situados entre Madagáscar e 

Moçambique constituem o local inesperado de acasalamento das tartarugas verdes e um refúgio 

para os tubarões dos Galápagos. 

Romanos na Gália (pág. 40) – A recuperaçãode uma antiga embarcação galo-romana afundada 

no leito do rio Ródano, perto de Arles, trouxe à luz do dia centenas de peças arqueológicas. Entre 

elas, ânforas e objetos luxuosos atestam a importância da cidade de Arles como epicentro fluvial 

da Gália no séc. I. 

Alvorada cósmica (pág. 56) – Bem-vindos ao amanhecer cósmico ! Num planalto no deserto do 

Atacama, o maior telescópio terrestre observa núvens de gás no espaço profundo, áreas frias e 

escuras antes inacessíveis, a formação de planetas ou o nascimento de estrelas. 

O povo do cavalo (pág. 74) – A chegada do cavalo à América pressupôs uma autêntica revolução 

que transformou a vida dos nativos americanos. Atualmente, muitas destas comunidades ainda o 

consideram um símbolo de orgulho, identidade e tradição. 

158 Maio 2014 Como alimentar 9.000 milhões (pág. 2) – Até 2050, a população da Terra terá aumentado em 

cerca de dois mil milhões de seres humanos. Seremos capazes de produzir alimentos suficientes 

para todos? Conseguiremos fazê-lo de forma sustentável? Apresentamos a primeira de uma série 

de reportagens que abordam o próximo grande desafio do planeta. 

O golfo de São Lourenço (pág. 32) – No Leste do Canadá, as correntes ricas em nutrientes do 

Atlântico misturam-se com a água doce do rio São Lourenço, criando um ecossistema único para 

peixes, mamíferos, aves e anfíbios. No entanto, a sobrepesca e os projectos de perfuração em 

águas profundas ameaçam a sobrevivência do golfo. 

Iker, o arqueiro (pág. 52) – Foi sepultado em Lucsor com os seus arcos e flechas. Uma equipa 

de arqueólogos encontrou o seu túmulo intacto quase quatro mil anos depois. Presume-se que seja 

um dos guerreiros núbios utilizados como mercenários pelo primeiro governante de Tebas depois 

de se ter feito coroar rei do Alto e do Baixo Egipto. 

Paris e o Sena (pág. 64) – A artéria central de Paris acumula os estratos depositados pelo tempo. 

Durante séculos, o Sena foi canal de comunicação e transporte, fosso, depósito de +agua, esgoto, 

lavandaria. Hoje, é o coração líquido da capital e um paraíso para os apaixonados. 

Felino fantasma (pág. 82) – O furtivo puma, um dos mais emblemáticos mamíferos do continen-

te americano, não costuma ser avistado por seres humanos e o seu estatuto de conservação reflecte 

o risco que atravessa. Agora, porém, à medida que recupera o território perdido, o puma foi foto-

grafado como nunca antes. 

159 Junho 2014 O mistério das chamas azuis ( pág. 2) – Na ilha indonésia de Java, ergue-se um insólito vulcão 

em cujas encostas brilham chamas azuis apenas visíveis à noite e que são geradas pela combustão 

do enxofre líquido. O fotógrafo francês Olivier Grunwald foi ao encontro deste gigante de fogo 

para captar imagens de extrema beleza e retratar também a dura realidade dos mineiros que traba-

lham neste local. 

Sob o vulcão (pág. 16) – Ao longo de quase duas décadas, Olivier Grunwald testemunhou muitas 

das grandes erupções vulcânicas que sacudiram os cinco continentes. O seu trabalho justificou o 

reconhecimento internacional e a atribuição de numerosos prémios. 

Um túmulo intacto no Perú (pág. 24) – Castillo de Huarmey é um sítio arqueológico fascinante: 

entre os seus segredos, ocultos há mais de um milénio, destaca-se uma câmara funerária que per-

tenceu a membros da realeza huari, uma civilização pré-columbiana. 

Aquicultura (pág. 48) – A proliferação de unidades de aquicultura poderá influenciar o debate 

sobre o futuro da nossa alimentação. 

O regresso do papagaio-do-mar (pág. 70) – Esta ave atlântica de hábitos marinhos desaparece 

durante meses, mas regressa a terra na primavera para acasacar e reproduzir-se. Nas ilhas do 

Atlântico, as suas numerosas colónias são paraísos para os ornitólogos. 

Desmantelamentos de navios (pág. 84) – No Bangladesh, homens desesperados por trabalho 

arriscam a vida a desmantelar petroleiros e porta-contentores sem as mínimas medidas de protec-

ção. 



160 Julho 2014 A vida para além da Terra (pág. 2) – Estamos sós? Uma das perguntas mais antigas da humani-

dade poderá em breve ter resposta. Cientistas calculam que mais de um quinto das estrelas seme-

lhantes ao sol deverá conter na sua órbita planetas habitáveis parecidos com a Terra. Até agora, 

encontraram-se 14 com condições térmicas aptas à existência de vida. 

A chamada da flor (pág. 22) - Algumas flores tropicais reflecte o som. Morcegos desejosos de 

néctar aceitam a ajuda sonora e encontram-nas com mais facilidade. A sobrevivência de várias 

plantas e morcegos da América do Sul e da América Central depende desta extraordinária relação 

de cooperação. 

Os poços da memória (pág. 34) – Paul Salopek é um dos primeiros viajantes dos últimos cem 

anos a atravessarem o deserto de Hejaz, na Arábia Saudita. O aventureiro encontrou um passado 

lendário de caravanas e peregrinos, de impérios caídos e reinos pujantes. 

África, o futuro celeiro do mundo? (pág. 56) – Com técnicas adequadas de produção de alimen-

tos, África poderá cultivar o suficiente para as suas necessidades e exportar alimentos para o resto 

do mundo. No entanto, a exploração de grandes extensões de terra fértil por parte das empresas 

estrangeiras leva a pressupor a perda de controlo sobre os próprios recursos. 

Gigantes de um continente perdido (pág. 80) – No Cretácio Superior, o estado de Utah, nos 

EUA, fazia parte da Laramídia , um continente com 6.500 quilómetros de costa. Os fósseis de 

dinossauros encontrados recentemente revelam uma incrível biodiversidade. 

161 Agosto 2014 O coração neolítico da Escócia (pág. 2) – Há cerca de cinco mil anos, os antigos habitantes das 

Órcades construíram um vasto conjunto de monumento que terão constituído o centro de impor-

tantes comemorações de carácter ritual. A análise das estruturas fornece dados que sugerem que, 

durante o Neolítico, os povoadores do Norte da Grã-Bretanha criaram uma sociedade mais sofisti-

cada que a do Sul da ilha. 

Desperdício de alimentos (pág. 26) – Um terço dos alimentos perde-se durante a produção ou 

desperdiça-se nas mãos do consumidor. A redução destas perdas depende de nós e constitui um 

dos principais desafios das sociedades industrializadas. 

Grutas gigantes da China (pág. 38) – Uma equipa de espeleólogos conseguiu cartografar co 

extraordinário rigor uma parte dos enormes sistemas de galerias subterrâneas do Sul da China. 

Nesta região, existe uma das maiores concentrações de cavidades cársicas do planeta. 

Terra de Francisco José (pág. 58) – Nos territórios de latitudes mais elevadas do Ártico, particu-

larmente na Terra de Francisco José, o desaparecimento abrupto do gelo produz modificações 

radicais nas cadeias alimentares e no equilíbrio dos ecossistemas. Uma expedição da National 

Geographic estudou o local…mas teve de enfrentar riscos tremendos. 

Ecos da Grande Guerra (pág. 82) – Durante a Primeira Grande Guerra, os exércitos em combate 

cavaram labirintos de túneis sob as trincheiras inimigas. Debaixo do solo, travaram-se batalhas 

impiedosas com recuso a explosivos. Imagens inéditas revelam as entranhas destes mundos sub-

terrâneos esquecidos. 

162 Setembro 2014 Repensando Nero (pág. 2) – Demonizado durante séculos e acusado de ser um déspota sem 

escrúpulos, o imperador mais controverso de Roma submete-se agora a uma revisão histórica. Os 

especialistas recolhem novos dados sobre a biografia de Nero e discutem o seu principal legado: a 

construção da Domus Aurea. 

Um mundo à parte (pág. 62) – As lhas Esporádes são um paraíso natural no meio do oceano 

Pacífico e tornaram-se uma área protegida graças ao projecto Mares Priístinos da National Geo-

graphic, liderado pelo ecologista marinho Enric Sala. O objectivo é a exploração e conservação 

dos últimos redutos virgens do oceano. 

Herbáreo de orquídeas (pág.72) – Parecem flores exóticas oriundas de paraísos tropicais distan-

tes, mas, na verdade, crescem nas nossa montanhas, bosques e planaltos. A lente atenta de dois 

fotógrafos oferece uma nova perspectiva sobre a flora exuberante, próxima, mas pouco conhecida 

da Península Ibérica. 

No trilho do lobo (pág. 86) – No Alto Minho, uma população de lobo-ibérico tem sido acompa-

nhada exaustivamente por cientistas. Sabemos hoje infinitamente mais sobre a genética desta 

espécie e sobre o seu uso do território. Estaremos agora mais próximos de garantir a sobrevivência 

do lobo no território nacional? 



163 Outubro 2014 Em busca do Spinosaurus (pág. 2) – Nizar Ibrahim, explorador-emergente da National Geographic 

Society, localizou em Marrocos o maior predador que já viveu na Terra. O Spinossaurus aegyptiacus 

habitou o que é hje o Norte de áfrica há cerca de cem milhões de anos, quando aquela região era 

banhada por ricos sistemas fluviais. O gigantesco predador foi um dinossauro peculiar adaptado à 

vida aquática. 

O rio que escapou do Paraíso (pág. 16) – Caño Cristales exibe um espectáculo de cores na sua pas-

sagem sinuosa através do Parque Nacional Natural da Serra da Macarena, na Colômbia, um local 

único devido ao elevado ao número de endemismos e à sua extraordinária biodiversidade. 

A nova revolução verde (pág. 30) – Durante grande parte do século XX, a Humanidade encontrou a 

chave para superar o dilema malthusiano entre o crescimento entre o crescimento demográfico e o 

fornecimento alimentar. Seremos capazes de o fazer de novo face aos desafios climáticos e a popula-

ção em crescimento? A biotecnologia é uma ferramenta valiosa mas vamos precisar de mais do que 

isso para evitar uma crise alimentar. 

Svaneti, regresso à Idade Média (pág. 54) – Nesta região isolada do Cáucaso georgiano, a vida não 

se alterou muito desde a época medieval. No entanto, o turismo e as novas infra-estruturas poderão 

alterar para sempre a cultura desta remota zona das montanhas. 

O dilema do carvão (pág. 74) – Todos os anos, oito mil milhões de toneladas de carvão são queima-

das no planeta e a procura continua a aumentar, graças ao forte impulso de novas potências como a 

China e a Índia. Reconhecendo a impossibilidade de abdicar por completo do consumo do carvão, a 

indústria concentrou esforços em tentativas tecnológicas de o tornar o mais limpo possível. 

164 Novembro 2014 O Brasil de Dom Pedro IV (pág. 2) – Poucos homens podem gabar-se de terem sido soberanos de 

dois países independentes diferentes, mas essa honra coube a Dom Pedro IV (Dom Pedro I, do Bra-

sil). Investigações forenses estudam desde 2012 os seus restos mortais, procurando pistas sobre a 

vida na corte e sobre os importantes anos do século XIX em que se traçou o destino da independên-

cia brasileira. 

Histórias de zombies na natureza (pág. 24) – Caranguejos sem controlo sobre o seu próprio cor-

po? Parece o argumento de um filme de ficção científica, mas corresponde a um guião real: na natu-

reza, determinantes organismos parasitam os seus hospedeiros e modificam o seu comportamento, 

de modo a convertê-los em agentes da sua própria sobrevivência. Depois de ler a reportagem, não 

vai olhar da mesma maneira para os inofensivos percebes! 

Crónica de uma tragédia (pág. 44) – No passado mês de Abril, uma avalancha tirou a vida a 16 

nepaleses, quase todos os sherpas, na cascata de gelo de Khumbu. Foi o pior acidente de escalada 

junto do Evereste e a tragédia marcou uma nova era no negócio do montanhismo local. 

Macacos de Gibraltar (pág. 70) – O fotógrafo Francisco Mingorance passaram mais de um ano no 

Médio Atlas, a área principal de distribuição do peculiar macaco de Gibraltar, o único primata não 

humano não humano que vive no continente africano a norte do Saara. 

O dilema dos carnívoros (pág. 80) – Será que o nosso apetite por carne de vaca é sustentável? 

Conseguiremos manter a nossa dieta carnívora? Na série sobre os desafios da alimentação do plane-

ta, olhamos para o futuro da produção e consumo de carne bovina. 

165 Dezembro 2014 Santorini, a ilha de fogo (pág. 2) – Há cerca de 3.600 anos, uma das maiores erupções vulcânicas 

da história de Tera, a ilha do mar Egeu que hoje conhecemos como Santorini. Munida de georrada-

res e digitalizadores laser, uma equipa científica estuda a jazida de Aktori, no sul da Índia, e conse-

gue produzir uma reconstituição virtual do quotidiano daquela próspera civilização que alguns rela-

cionam com o mito da Atlântida. 

Paul Salopek, Parte 3 (pág. 28 (pág. 28) – O explorador e jornaliust5a Paul Salopek percorreu 

mais um troço da sua “Jornada do Homem”, uma viagem pelos quatro cantos do mundo, passo a 

passo, na rota da expansão dos nossos antepassados a partir de África. Este mês, o autor atravessa o 

vale do rio Jordão até Jerusalém e à Cisjordânia, um território antigo e disputado pelas três religiões 

monoteístas mais importantes do mundo. 

Reservas da África do Sul (pág. 52) – A África do Sul foi pioneira na classificação de áreas mari-

nhas protegidas, mas encontra-se agora no centro de um debate aceso entre conservadoristas e pes-

cadores. O resultado pode influenciar disputas semelhantes no resto do mundo. 

Os desafios da impressão 3D (pág. 72) – Orelhas biónicas, pistolas e até casas e tecidos orgânicos. 

Estes são alguns exemplos dos mais recentes exemplos de ensaio com impressoras 3D, uma tecno-

logia revolucionária que fará parte do nosso quotidiano no futuro. 

Cristais de gelo (pág.88) – Parecem flores de outro mundo e fascinam artistas e cientistas há vários 

séculos. Kenneth Libbrecht, físico do Instituto de Tecnologia da Califórnia, revela fotografias exóti-

cas destes prodígios efémeros da natureza. 

  


