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166 Janeiro 2015 Visões da Terra – Imagens surpreendentes da Costa Rica (uma rã arborícola e tóxica espreita sobre o 

ramo de uma árvore), Bulgária (Ritual de pinturas faciais para celebrar o casamento praticado por 

muçulmanos de origem búlgara) e China (os arrozais de Honghe Hani formam um mosaico colorido 

nas encostas das montanhas Ailao). 

Os Primeiros Artistas (pág.6) – A Gruta de Chauvet-Pont-d’Arc tem cravadas nas suas paredes as 

viagens dos artistas mais ancestrais, sendo comparativamente a descoberta das pirâmides do Egipto um 

achado bastante recente. A importância desta gruta é fulcral por ter dado origem às primeiras manifes-

tações artísticas do pensamento simbólico, sendo as suas pinturas anteriores às gravuras e pinturas 

rupestres europeias. 

O Nascimento da Arte (pág. 16) – As impressões de mãos em stencil, na gruta de El Castillo e os sím-

bolos nela gravados (com um mínimo de 37 mil anos) atestam acerca da modernidade do comporta-

mento humano no Paleolítico. 

A mão mais antiga (pág. 22) – O fotógrafo Pedro Saura descobriu, na gruta de Las Chimeneas (em 

Espanha), 20 impressões de mãos e dedos do Paleolítico Superior, que são consideradas as impressões 

dactilares mais antigas até aos nossos dias. 

Vislumbre do Universo (pág.26) – Timothy Ferris refere que os cosmólogos detectaram matéria e 

energia negras invisíveis (95%), mas essenciais para entender a evolução do cosmos. A história do uni-

verso está modelada por forças escuras, florescendo a partir de um estado denso e quente. A matéria 

escura interage com as partículas de matéria normal formando nuvens de hidrogénio que colapsam e 

criam as primeiras estrelas. Seguidamente, as estrelas reúnem-se em galáxias e estas em enxames. A 

enorme massa da matéria abranda a expansão cósmica, fazendo com que o universo esteja sempre em 

expansão, ora reacelerando, ora criando forças repulsivas para criar equilíbrio. 

No Primeiro Ano (pág. 43) – O desenvolvimento de estímulos diversificados e de experiências positi-

vas nos primeiros meses de vida determinam o desenvolvimento das capacidades intelectuais do adulto. 

Primeiros Americanos (pág. 79) – Estudos demonstraram que os primeiros americanos são oriundos 

de uma população da Ásia (Eurásia e Ásia Oriental). Estes povos começaram por seguir uma rota cos-

teira e dirigiram-se à região ocidental da Beríngia. Posteriormente expandiram-se por todo o continente 

americano por via terrestre, através de um corredor de gelo. 

Salto de Pardal (pág. 93) – Uma equipa de investigadores portugueses investiga sobre o pardal de 

Cabo Verde (captado pela primeira vez por Charles Darwin), concluindo que este encerra algumas con-

clusões interessantes sobre os mecanismos da evolução. A estrutura morfológica dos pardais nas dife-

rentes ilhas é diversificada, de acordo com as necessidades dos mesmos que têm de se adaptar aos 

meios físicos em que habitam. 

 

 

167 Fevereiro 2015 Auroras boreais descontínuas (pág. 8) – Os engenheiros militares Praetorius e Schulze observaram as 

variantes climáticas, como a temperatura, a precipitação, a pressão atmosférica, a humidade e a nebulo-

sidade dos céus, tendo concluído que em 2015 haverá inúmeras oportunidades para observar estes fenó-

menos, ligados às atividades do sol e do vento que as originam. A NASA e a Comissão Europeia obser-

varam que um eventual embate geomagnético libertará uma quantidade de electrões muito elevada, que 

provocará um “apagão” tecnológico. 

Fogo do Norte (pág. 34) – Explicitação sobre a evolução do mundo dos Vikings que, durante três 

séculos, foram os saqueadores mais violentos por onde passaram. Harald Dente Azul, foi um dos líde-

res mais célebres e foi o responsável pela cristianização dos Vikings, de forma a reforçar o seu poder. 

Incríveis Ácaros (pág. 66) – Os ácaros são especialistas minúsculos que ocupam todos os recantos 

concebíveis (utilizam o nosso rosto como um local de acasalamento) e permanecem tão misteriosos 

como todas as formas de vida. 

Paraíso encontrado (pág. 77) – No Parque Nacional de Gran Paradiso, antiga coutada de caça, conser-

va-  -se uma costela selvagem de Itália. A riqueza da sua fauna e flora tem o seu destino entrelaçado 

com o do parque. 

Mundo em submersão (pág. 92) – Gideon Mendel revela fotografias realistas e dramáticas sobre as 

cheias de 2011 na Tailândia e as de 2012 na Nigéria, sobre as tempestades que assolaram a Grã-

Bretanha em 2013 e 2014 e as cheias de 2007 na Índia. 

 

 

 



168 Março 2015 Naufrágio no Báltico (pág. 21) – Claus Lutterbeck relata os progressos do “Princess Alice”, um pequeno 

navio de investigação que descobriu o Mars, o navio sueco mais imponente de todos os tempos, naufragado 

no fundo do mar Báltico aquando de uma batalha naval entre a Suécia, a Dinamarca e Lubeque, em 1564. 

Neste navio ainda se encontravam intactas as famosas arcas suecas de guerra repletas de moedas de prata 

que escaparam à saga saqueadora dos navegadores. Graças a uma avançada tecnologia de ponta (sonar e 

robots) foi possível fotografar o navio e reconstrui-lo em terra firme, sendo, portanto possível salvar uma 

jóia bélica e histórica excepcional. 

  

Em fuga do terror, à procura de refúgio (pág. 28) – Paul Salopek reporta-nos uma caminhada de sofri-

mento de 1,6 milhões de refugiados curdos, cujas cidades e casas foram alvo de bombardeamentos e ficaram 

reduzidas a ruínas. Imagens surpreendentes e chocantes retratam o drama destas pessoas. 

  

Surf no Hawai (pág. 48) – A prática deste desporto faz parte das raízes da cultura hawaiana e o oceano 

personifica o respeito dos praticantes pela antiga tradição antropológica do seu povo e a sua ligação profun-

da com natureza. O surf é ainda motor de ascensão social e de afirmação cultural, como aconteceu com 

Richard. 

  

Vida Luminosa (pág. 70) – Pirilampos deixam rastos de luz, criando um espectáculo de luzes fabuloso que, 

ora funciona como estratégia de defesa, ora de ataque, ora de reprodução. 

  

Fogo da Terra – A Ilha do Fogo corresponde à parte emergente de uma grande montanha vulcânica ainda 

em erupção que mostrou sinais de vida após vinte anos de inactividade, tendo libertado toneladas de cinza e 

fumo para a atmosfera e obrigado à evacuação forçada das populações à medida que as escoadas de lava 

ganhavam volume. 

  

O Fim da Terra (pág. 96) – A lente do fotógrafo Murray Fredericks captou belíssimas imagens do inóspito 

e vazio na Gronelândia, onde o exterior e o interior se fundem numa harmonia de beleza, natureza e de paz. 

  

169 Abril 2015 A coluna de Trajano (pág. 6) – Com 38 metros de altura e 155 baixos-relevos, a coluna data de 113 d.C. e 

assinalou a vitória dos romanos sobre os dácios. Um dos frisos desta coluna foi decifrado constituindo-se 

como um diário de guerra. Marcou ainda o triunfo e faz sobressair a heroicidade de Trajano que conseguiu 

derrubar o seu rival mais feroz. 

A era da incredulidade (pág. 16) – A geofísica Marcia McNutt afirma que num mundo desconcertante 

como aquele em que vivemos, tendemos a formar o nosso sistema de crenças e a agir em conformidade, 

aceitando que “a ciência é um método para decidir se aquilo em que decidimos acreditar encontra, ou não, 

fundamento nas leis da natureza”. No entanto, este método não é aceite por muitas pessoas que vêem os 

avanços científicos com incredulidade e contribuem para a proliferação de mitos. 

Fungos: habitantes de outro reino (pág.34) – Imagens magníficas e muito bem documentadas destes pri-

meiros organismos que colonizaram a terra há cerca de 1300 milhões de anos, com indicação dos seus 

nomes e localização. 

Cem anos de mapas (pág. 48) – Cem anos de história contados através de mapas informativos, inovadores 

e rigorosos a nível científico, que retratam a terra até aos confins do oceano. 

A primeira cidade africana (pág. 64) – Lagos, na Nigéria, condensa o melhor e o pior de dois mundos: a 

amargura das pessoas que dificilmente sobrevivem, com muitas limitações a todos os níveis e, por outro 

lado, a ostensão que os “novos-ricos” exibem. Texto muito bem ilustrado, cujas ilustrações captam o fosso 

resultante de um crescimento económico acelerado, alimentado por um desejo de riqueza e de ascensão. 

Identidades argentinas (pág. 94) – Marco Vernaschi captou em imagens o espírito e a diversidade e rique-

za culturais dos povos indígenas da Argentina, revelando o seu respeito pela natureza e interferindo o míni-

mo possível na paisagem. 

170 Maio 2015 Como pensa um golfinho? (pág. 2) – Esquema sobre as diferenças entre o cérebro dos golfinhos e o dos 

humanos, numa tentativa de decifrar como pensam estes cetáceos que são considerados uma das criaturas 

mais inteligentes e com uma linguagem complexa. 

Aproveitar o Mekong ou matá-lo? (pág. 28) – Fotografias surpreendentes sobre as consequências da cons-

trução de uma barragem no rio Mekong para satisfazer a crescente procura de electricidade, que está a amea-

çar devastadoramente o peixe e o arroz, as principais fontes de riqueza do Sudeste Asiático. 

Como salvar as abelhas (pág.68) – Em 1915, frei Adam assistiu a uma catástrofe que eliminou quase todos 

os apiários da ilha de Wight. Descobriu-se, em 2007 que este fenómeno se devia a uma amálgama de amea-

ças (pragas, patógenos, pesticidas e perda de habitat). Os investigadores Marla e John Harbo procuram criar 

em laboratório abelhas mais resistentes. A tecnologia também se encontra ao serviço desta espécie e através 

de drones apresenta-se uma alternativa à actual polinização feita pelas abelhas. A comunidade científica, 

apesar de reticente, tenta desenvolver abelhas higiénicas com as três características essenciais para os apicul-

tores: docilidade, resistência e produção prolífera de mel. 

A primeira ave (pág.87) – Klaus Nigge viajou para o Alasca e acompanhou o percurso da águia de cabeça 

branca, uma espécie mais resistente que soube moldar-se à comunidade humana circundante. 

  



171 Junho 2015 25 anos do Hubble – Zoltan Levay revelou dez das suas fotografias preferidas que mostram 

fenómenos impressionantes (nebulosa cabeça de cavalo, nebulosa da Quilha, valsa galáctica, 

galáxias, asas celestes captados pelo telescópio espacial Hubble que fora lançado para a órbita 

terrestre a bordo do vaivém espacial Discovery no dia 24 de abril de 1990. 

Fortalezas esquecidas – As tulou, são edificações de terra, construídas na província de Fujian, 

no Sudeste da China, representando a história do povo hakka, atraindo turistas de todo o mundo 

pela sua singularidade. Apesar de serem habitações humildes, eram frequentemente edificadas 

por pessoas ricas, para uso de todos .A sociedade de consumo que caracteriza a China do tercei-

ro milénio, acabou por despovoar estes ícones arquitectónicos, apesar de eles constituírem pro-

tótipos de edifícios de eficiência energética e sustentabilidade ambiental. 

O declínio do mar de Aral: Pecados do mar de Aral – O mar de Aral é o protótipo de uma 

catástrofe ambiental provocada pela atividade humana. Durante milénios, o mar de Aral foi 

uma das maiores superfícies interiores de água do planeta. Localizado entre o Cazaquistão e do 

Usbequistão, a sua decadência vale como aviso global., onde ontem havia água, hoje há poeira 

tóxica. O que aconteceu em cinco décadas a este ícone do Cazaquistão e do Usbequistão? 

 

 

172 Julho 2015 Gandhi: O seu legado, 100 anos depois – O legado de Mahatma Gandhi continua presente na 

Índia do século XXI imersa num processo de constante transformação. O jornalista Tom 

O´Neill percorreu o país em busca das marcas deixadas pelo líder que mudou para sempre os 

destinos do país, ao acreditar que “A nossa gradeza está não tanto em sermos capazes de refazer 

o mundo, mas sobretudo em sermos capazes de nos refazermos a nós mesmos…porque a força 

não nasce da capacidade física, nasce de uma vontade indómita”…. 

Enfim, Plutão – Este mês, o planeta mais enigmático do sistema solar poderá revelar o seu 

lado desconhecido à New Horizons. Após quase dez anos de viagem, a sonda da NASA aproxi-

mar-se-á a apenas 12.500 quilómetros da superfície do planeta-anão. Este planeta foi pela pri-

meira vez identificado/descoberto em 1930, por Clyde Tombaugh, no observatório de Lowell. 

A paisagem do planeta-anão é moldada por flutuações sazonais extremas e dominadas por uma 

mistura exótica de metano, azoto e gelos de monóxido de carbono. 

O Banquete das Orcas – Na hora do festim, as orcas utilizam a sua portentosa inteligência e 

colaboram entre si, criando um amplo leque de estratégias de caça que podem variar em função 

da presa, da temperatura da água ou da visibilidade. Conheça as exímias caçadoras dos mares… 

Ammaia, cidade romana – Pujante no Império romano, incógnita nos séculos seguintes. 

Ammaia sempre lutou por permanecer no mapa. De muitas maneiras, esta cidade romana, nos 

arredores de Marvão, reflecte a evolução da arqueologia portuguesa e está agora no centro de 

vários projetos científicos de ponta. 

 

 

 

173 Agosto 2015 Vaticano: os desafios do papa Francisco – Em Março, o seu pontificado completou dois anos. 

Os ventos de mudança não se fizeram esperar no Vaticano, onde o novo papa insiste em dar 

primazia ao serviço aos pobres, sobrepondo-o à ortodoxia e ao rigor da doutrina. As suas decla-

rações e gestos provocaram júbilo entre os fiéis católicos mas chocaram com a oposição de 

parte da cúria romana. Conseguirá o papa Francisco renovar a Santa Sé? 

O Lago Turkana: extrema-unção do mar de Jade? – O Lago Turkana existe há cerca de 

quatro milhões de anos. As suas águas dão vida à remota região setentrional do Quénia e ser-

vem de sustento a noventa mil pessoas, alimentando tradições e hábitos culturais. No entanto, 

novos projetos de canais de irrigação e a futura construção de uma das maiores barragens do 

continente africano poderão seccionar esta artéria vital. 

Guiné-Bissau, a hora dos Bijagós – Pela segunda vez, o governo da Guiné-Bissau vai candi-

datar o arquipélago dos Bijagós a património Mundial da UNESCO. É uma oportunidade para 

proteger decisivamente a maior jóia de um dos países mais pobres do mundo. Os Bijagós têm 

uma grande aptidão para a a escultura, cuja técnica, reservada aos homens, passa de país para 

filhos. Com uma faca afiada, transformam troncos de madeira em esculturas, bancos, másca-

ras… 

  



174 Setembro 2015 LAOS: a vida depois das bombas -  Laos é o país mais bombardeado da Terra, se considerar-

mos a sua demografia. É também um dos mais resilientes. A sua população conseguiu ultrapas-

sar uma página terrível da história, esquecer o trágico papel vivido durante a guerra do Vietna-

me e reconstituir o seu futuro. Um repórter premiado, que revelou na década de 1970 o papel 

dos Estados Unidos na guerra secreta do Laos,  conta o que viu… só entre 1964 a 1973, mais de 

dois milhões de toneladas de bombas caíram sobre o Laos, correspondendo a um lançamento de 

oito em oito minutos! 

No rasto do marfim – Duas presas falsas de elefante, com dispositivos de GPS ocultos no inte-

rior, viajam pelas sinistras rotas do contrabando e fornecem pistas valiosas para uma eloquente 

reportagem de investigação sobre o comércio ilegal de marfim, em África. 

A última ponte Inca – Todos os anos, em Junho, quatro comunidades quéchua dos Andes 

peruanos renovam a Q´eswachaka, uma ponte de corda suspensa a 3.700m de altura, que fazia 

parte da rede de caminhos estabelecidas há mais de cinco séculos pelo império inca.  A 

Q´eswachaka (ponte de corda em língua quéchua), suspensa  sobre um desfiladeiro do rio Apu-

rimac,  é reconstituída uma vez por ano, pela população local. Esta ponte foi incluída na lista de 

Património Cultural Imaterial da UNESCO em 2013. 

Artistas da cor – Os camaleões comunicam através de mudanças de cor, caçam com línguas 

velozes e vivem em alguns dos habitats mais ameaçados da Terra. “Onde houver luz, os cama-

leões mudam”, escreveu Percy Shelley. O poeta acertou no aspecto cientifico: são os cristais 

reflectores de luz das células cutâneas que conferem as suas cores variadas. Assim. Os cama-

leões conseguem mudar rapidamente de cor, adaptando-se à temperatura, ao ambiente e até 

mesmo ao estado de espirito. Os cientistas procuram a razão para estas expressivas mudanças 

nos nanocristais presentes na pele deste répteis. 

175 Outubro 2015 Mistério ancestral: Homo Naledi – Fósseis encontrados numa gruta da África do Sul suscitam 

novas questões sobre a família humana. Homo Naledi, o novo hominídeo, partilha traços com 

indivíduos do género Homo e mantém características primitivas só encontradas em Austrolopi-

thecus. 

Lapónia bravia – Glaciares de formatos improváveis, vales rochosos e lagos de águas prístinas 

maravilham os visitantes que se aventuram neste refúgio sueco de vida selvagem, considerado 

uma das maiores áreas bravias da Europa. 

A Luta contra o Ébola – Em vez de simplesmente desaparecer, o vírus do Ébola permanece 

escondido entre surtos. A análise das últimas expressões da doença na África Ocidental ajuda 

os cientistas a recolher novas pistas para perceber onde se esconde o vírus. 

A Vida num quintal – O projecto de Joshua White não poderia ser mais simples: o fotógrafo 

caminha nas imediações do seu quintal e documenta todas as formas de vida que encontra. Com 

ele, percebemos que a exuberância da natureza expressa-se em qualquer ecossistema. 

176 Novem-

bro 

2015 Especial: Alterações climáticas 
Guia da sobrevivência – À mercê de amplitudes térmicas mais amplas, fenómenos meteoroló-

gicos mais rigorosos e mais riscos para a saúde, a vida nos próximos séculos será necessaria-

mente diferente da actual. Descubra como. 

Kiribati, contra a maré – O aumento do nível do mar poderá engolir este país insular, mas os 

seus habitantes não deixarão que a sua cultura seja levada pela maré. 

A pulsação do planeta – O planeta está exausto, Uma nova geração de sensores permite-nos 

medir os sinais vitais do planeta. Embora não cure as doenças da Terra, a tecnologia facilita o 

diagnóstico… 

Gronelândia, o degelo – O desaparecimento do gelo na grande ilha ártica poderá provocar o 

abandono de um estilo de vida tradicional baseado na caça e na pesca. 

Quem irá vingar? – As alterações climáticas terão influência em todos os ecossistemas do 

planeta, mas os biólogos ainda não sabem que espécies poderão prosperar. 

177 Dezembro 2015 A nova Nova Iorque – A linha do horizonte está a ser dramaticamente modificada em Nova 

Iorque. A partir do ar, captámos a revolução urbanística em curso na cidade que nunca dorme e 

debatemos o que mudará com novos residentes e novas tipologias de habitação. 

Leopardo, o felino mais perigoso do mundo – Na África subsaariana e no subcontinente 

indiano, territórios tradicionais de leopardo, a densidade populacional humana é cada vez 

maior. Com menos espaços, a única hipótese de sobrevivência deste felino passa pela convivên-

cia com os seres humanos. Adaptáveis, os leopardos conseguem viver com os seres humanos. a 

questão está em saber se os seres humanos conseguem apreender a viver com eles… 

A cidade perdida da América Central – Uma equipa de arqueólogos com dispositivos de 

tecnologia Lidar localizou ruínas perdidas numa floresta tropical das Honduras. É provável que 

correspondam à lendária cidade pré-colombiana conhecida como Cidade Branca. 

A ciência do paladar – O reconhecimento de cada sabor gera-se no cérbro, onde toda a infor-

mação sensorial proporcionada pelo gosto, olfacto e tacto funde-se numa amálgama e converte-

se numa experiência complexa e pessoal que fica gravada na nossa memória. 

O Fotógrafo que veio do frio – Edificios, monumentos e obras de engenharia que constituíram 

o orgulho da antiga URSS estão hoje abandonadas. Danila Tkachenko fotografou na neve a 

decadência desses símbolos do progresso soviético. 

  


