
178 Janeiro 2016 O Fim do  Ártico – A camada de gelo marinho que cobre o oceano Ártico está a diminuir e atin-

ge mínimos históricos desde que existem registos. Até 2040, o Ártico poderá ficar sem gelo nos 

meses de Verão. De que modo este fenómeno afetará o resto do planeta? 

Crónicas de um Castelo – No monumento mais visitado do país, um arqueólogo fez uma desco-

berta importante: gravada desde o século XIV na parede do Castelo de S. Jorge, em Lisboa, está a 

noticia de um sismo ocorrido em 1356. Quem disse que o Castelo já estava estudado? 

SOS Palmira – O arqueólogo Miquel Molist relata a sua experiência pessoal na cidade histórica 

de Palmira, atualmente ameaçada pelo avanço do autoproclamado Estadi Islâmico, que já destruiu 

parte do património arquitetónico de uma das cidades mais belas e mais bem conservadas da 

Antiguidade. 

Rio Congo – O jornalista Robert Draper e o fotógrafo Pascal Maitre embarcaram numa viagem 

pelo rio congo, a principal artéria fluvial de África, para relatar a vida quotidiana dos habitantes 

desta conturbada região associada pela pobreza e corrupção. 

179 Fevereiro 2016 Londres Subteterrânea: Desenterrando o passado oculto no solo da capital brtânica – Por 

baixo de uma das mais antigas capitais europeias, existe um autentico bolo de camadas arqueoló-

gicas, repleto de vestigios de diferentes ocupações do território. A boa e velha humidade inglesa 

contribuiu para a preservação de vários artefactos romanos, que nos ajudam a penetrar no quoti-

diano de Londinium. Mas também a história dos surtos de peste pode ser reescrita. 

O novo rosto das mulheres sauditas – É inegável que a Arábia Saudita é o país do mundo mais 

restritivo no que respeita aos direitos das mulheres. Na sombra, porém, nem tudo parece ser o que 

é. Várias gerações de mulherers estão a redefinir os limites do seu papel na sociedade. 

Denali, o Alasca selvagem – Com cerca de 2,5 milhões de hectares, este parque e reserva nacio-

nal situado no coração do Alasca é um dos escassos lugares do planeta onde ainda é possível avis-

tar lobos no seu habitat. No entanto, nada garante que o futuro permaneça assim. 

180 Março 2016 Onde está Nefertiti? – Ao examinar imagens digitais do túmulo de Tutankhamon, o egiptólogo 

inglês Nicholas Reeves teve uma revelação: poderia esconder-se ali o acesso a um acãmara oculta 

contendo os restos mortais da lendária rainha Nefertiti? É a nova incógnita da egiptologia… 

Seychelles, paraíso insular – Este arquipélago do Índico vive uma segunda oportunidade. A sua 

biodervisidade inclui muitos endemismos, alguns dos quais dizimados por espécies invasoras. 

Metade da superficie terrestre está agora sob proteção. As Seychelles são um exemplo. 

Desperdicio alimentar – Com a quantidade de alimentos que se desperdiçam anualmente em 

todo o mundo, seria possível alimentar o dobro das pessoas que passam fome no planeta. Onde 

vão parar todos esses alimentos? Porque se produz tanto desperdicio? 

O triângulo de Sines -  Em 2013, uma escavação arqueológica de emergência revelou em Sines 

um esqueleto invulgar. A investigação que se seguiu integrou a cidade num debate mais amplo 

sobre a extensão geográfica da escarvatura e as lições que esse tráfico bárbaro introduz no conhe-

cimento da História. Afinal, essa escavação abriu um portal de acesso a uma história esquecida. 

Na costa atlântica portuguesa, Sines parece figurar no vértice de um triângulo ainda mal conheci-

do do comércio de escravos com África e a América central. 

181 Abril 2016 A Nova Arca de Noé – Ameaçados pelas alterações climáticas, pela fragmentação de habitat e 

pelo tráfico, muitos animais enfrentam um futuro incerto. Com o projecto da Arca Fotográfica, 

Joel Sartore quer retractar o maior número possível de animais antes que estes se extingam. 

A guerra à beira de Lisboa – Em 1917, um caça-minas colidiu com um engenho submarino e 

explodiu perto de Lisboa. Numa missão rotineira, o caça minas português Robert Ivens, colidiu 

com uma min na barra do tejo deixada por um submarino alemão doze dias antes. o Caça minas 

afundou-se em menos de um minuto…  A sua localização permaneceu incerta até uma equipa de 

historiadores e arqueólogos confirmar a sua localização, noventa e nove anos depois. A perseve-

rança destes investigadores portugueses, permitiu reconstruir minuciosamente toda a cadeia de 

eventos do Verão de 1917. 

Febre do Ártico – Apesar do degelo, o Ártico continua a ser um lugar  hostil para trabalhar. A 

corrida mundial aos recursos do Pólo Norte vale o acesso a vastas reservas de gás, petróleo e 

ouro... 

Região fantasma – Alheio à passagem dos meses, Paul Salopek continua a sua improvável cami-

nhada pelo globo, repetindo o trajeto da migração humana a partir de África… 

Parques urbanos – Cada vez há mais cidades que aproveitam espaços em desuso, como antigos 

aeroportos e bases militares, pontes ou vias férreas desativadas, para construir parques urbanos. 

São ilhas de natureza, no coração de betão das metrópoles. 

93 dias de Primavera – Uma foto por cada dia de Primavera, uma celebração das m,aravilhas da 

natureza. Foi este o projeto  de Jim Brandenburg, inspirado nos naturalistas do Séc. XIX. O resul-

tado foram 93 instantâneos inesperados de vida e morte, de esperança e caos, numa micro-

realidade ao alcance de todos. 



182 Maio 2016  No rasto de Filipe II – Desde 1977 que se atribui um túmulo a Filipe II da Macedó-

nia, pai de Alexandre ,o Grande. Uma análise genética recente aos mesmos vestígios 

provocou uma revisão do conhecimento sobre uma das mais fascinantes personagens 

do mundo clássico. 

Yellowtone- É muito mais do que um simples parque. É o lugar onde, há mais de 140 

anos, os seres humanos, iniciaram uma negociação com vista a um tratado de paz com 

a natureza selvagem. 

Um retrato distinto do Haiti – Não é apenas o país referenciado nas notícias sobre 

catástrofes e salvamentos, no qual a assistência humanitária está sempre em ação. Este 

é também um lugar onde o sol brilha e o mar cintila. 

Puros e bizarros – Um dos mecanismos mais peculiares para avaliar a qualidade de 

um curso de água, é a detecção de microrganismos aquáticos, pilares de toda a cadeia 

alimentar. Nas águas cristalinas do rio Olo, milhares de animais fixam-se ao fundo e 

vistos à lupa confundem-se com criaturas de ficção. 

A nova vaga de borracha - A procura de pneus impulsionada pela venda de automó-

veis transforma a paisagem do Sudeste Asiático. 

Realidade abstracta – O projeto fotográfico de Michael D. Kern tem uma forte resso-

nância mitológica. O artista dá-nos conta de um diferente olhar, esbatendo a má reputa-

ção de alguns insectos, anfíbios e répteis mostrando-os sob novas perspectivas 

183 Junho 2016 A Nova Arca de Noé – Ameaçados pelas alterações climáticas, pela fragmentação de 

habitat e pelo tráfico, muitos animais enfrentam um futuro incerto. Com o projecto da 

Arca Fotográfica, Joel Sartore quer retractar o maior número possível de animais antes 

que estes se extingam. 

A guerra à beira de Lisboa – Em 1917, um caça-minas colidiu com um engenho sub-

marino e explodiu perto de Lisboa. Numa missão rotineira, o caça minas português 

Robert Ivens, colidiu com uma min na barra do tejo deixada por um submarino alemão 

doze dias antes. o Caça minas afundou-se em menos de um minuto…  A sua localiza-

ção permaneceu incerta até uma equipa de historiadores e arqueólogos confirmar a sua 

localização, noventa e nove anos depois. A perseverança destes investigadores portu-

gueses, permitiu reconstruir minuciosamente toda a cadeia de eventos do Verão de 

1917. 

Febre do Ártico – Apesar do degelo, o Ártico continua a ser um lugar  hostil para tra-

balhar. A corrida mundial aos recursos do Pólo Norte vale o acesso a vastas reservas de 

gás, petróleo e ouro... 

Região fantasma – Alheio à passagem dos meses, Paul Salopek continua a sua impro-

vável caminhada pelo globo, repetindo o trajeto da migração humana a partir de Áfri-

ca… 

Parques urbanos – Cada vez há mais cidades que aproveitam espaços em desuso, 

como antigos aeroportos e bases militares, pontes ou vias férreas desativadas, para 

construir parques urbanos. São ilhas de natureza, no coração de betão das metrópoles. 

93 dias de Primavera – Uma foto por cada dia de Primavera, uma celebração das 

m,aravilhas da natureza. Foi este o projeto  de Jim Brandenburg, inspirado nos natura-

listas do Séc. XIX. O resultado foram 93 instantâneos inesperados de vida e morte, de 

esperança e caos, numa micro-realidade ao alcance de todos. 

184 Julho 2016 A Ciência forense vai a exame – As investigações criminais dispõem actualmente de 

um leque vasto de técnicas forenses como as análises ao DNA, às impressões digitais, a 

cabelos, a marcas de mordidelas ou até a recurso a tomografias computorizadas para 

efectuar autópsias virtuais… acompanhemos o debate sobre a validade de cada meto-

dologia. 

Virunga: o parque nacional mais antigo de África – Para ambientalistas e turistas, 

Virunga é uma paisagem de extraordinária biodiversidade. No entanto, para as amis de 

quatro milhões de pessoas que vivem na região, esta é uma zona de guerra… 

Mitos da Antiga Grécia – Os antigos gregos acreditavam que os deuses influenciavam 

todos os aspectos da vida, no céu ou no inframundo. Com o tempo, esta concepção 

mitológica evolui para uma conceito mais místico e pessoal da vida além da morte. 

Crónicas da Atlântida – O fotógrafo António Campos protagonizou uma jornada 

visual pelas nove ilhas açorianas. o fio condutor foi uma viagem pelo quotidiano dos 

açorianos, numa narrativa construída ao longo de dois anos a fotografar. O resultado 

foi um retrato antropológico inesperado das ilhas e da sua população. 

185 Agosto 2016 A revolução do DNA – Com a tecnologia da edição genética CRISPR-Cas9, chegou a 

revolução. Pela primeira vez podemos apagar, alterar e reordenar o DNA de qualquer 

ser vivo, o que nos concede um poder sem precedente sobre a natureza. Devemos fazê-

lo? 

A Ciência e os mosquitos – Há mais de um século que sabemos que a picadela de um 

mosquito pode transmitir doenças graves como a malária, dengue, ou febre-amarela. 



186 Setembro 2016 Maia … um império perdido – Há cerca de quinze séculos, que os governantes da dinastia da 

Serpente valeram-se da força e da diplomacia para forjar uma poderosa rede de alianças. Os 

arqueólogos encontraram agora na selva guatemalteca novos dados sobre um período desconheci-

do da história da região. 

É possível curar a cegueira? – Uma percentagem significativa dos casos mundiais de cegueira 

resulta de doenças tratáveis no mundo desenvolvido. Entretanto, a investigação neste campo tem 

obtido progressos extraordinários. Debatemos uma questão improvável: existe cura para a ceguei-

ra? 

O grande canyon ameaçado – Dois aventureiros percorreram o Grande Canyon numa perigosa 

caminhada de mais mil quilómetros. Durante o  périplo intuíram as ameaças que o turismo e 

desenvolvimento representam para o segundo parque nacional mais visitado dos Estados Unidos. 

187 Outubro 2016 Os novos europeus- A vaga migratória põe à prova a tolerância e a identidade cultural no velho 

continente. Em 2015 chegaram à europa, milhares de refugiados oriundos de países em guerra. E 

agora? 

Rinocerontes, negócio sinistro- O comércio internacional de chifres de rinocerontes está proibido 

desde 1977, mas a pressão exercida por dois sul-africanos ameaça os esforços internacionais de 

protecção destes animais. 

Na rota das grandes manchas - Um fotógrafo distinguido com o prémio Gazeta do Fotojornalis-

mo documentou a partir dos Açores, a relação ancestral entre as velhas artes de pesca e um animal 

extraordinário (o Atum). 

A arte do ínfimo- Nápoles alberga uma das melhores colecções de camafeus do mundo. 

O que Darwin nunca viu- As Galápagos oferecem algo único: uma viagem ao passado da Terra 

sem paralelo em nenhum outro lugar do planeta. O biólogo marinho Enric Sala viajou até às ilhas 

Darwin e Wolf, para documentar a vida marinha destas águas. 

Macacos-japoneses - Estes animais vivem mais a norte do que qualquer outro primata não-

humano. Um fotógrafo europeu viajou para a ilha de Honshu para documentar estas extraordiná-

rias criaturas. 

A arte do ínfimo- Nápoles alberga uma das melhores colecções de camafeus do mundo. 

O que Darwin nunca viu- As Galápagos oferecem algo único: uma viagem ao passado da Terra 

sem paralelo em nenhum outro lugar do planeta. O biólogo marinho Enric Sala viajou até às ilhas 

Darwin e Wolf, para documentar a vida marinha destas águas. 

188 Novembro 2016 A conquista de Marte – O Planeta Vermelho, será a próxima grande missão da humanidade, mas 

a colonização de outro planeta pode não ser viável. Os astronautas que se aventurem na explora-

ção do nosso vizinho planetário deverão empreender uma viagem com vários meses de duração e 

terão de ser engenhosos para sobreviver num ambiente hostil. Estaremos dispostos a correr tantos 

riscos. 

Polvos, criaturas fascinantes – Mudam de forma e de cor quando querem. Projetam nuvens de 

tinta, desaparecem em fendas e cavidades estreitas e saboreiam os alimentos utilizando as vento-

sas. Podem parecer alienígenas, mas na realidade são mais parecidos connosco do que pensamos, 

garças a um sistema nervoso único que lhe proporciona uma extraordinária destreza. 

Sri Lanka, paz frágil – Há sete anos, o Sri Lanka colocou um ponto final na sangrenta guerra 

civil que abalou a ilha durante décadas. Agora , o novo governo eleito enfrenta as consequências 

do conflito: há milhares de deslocados e inúmeros desaparecidos. 

Recifes de Cuba -  Batizada por Cristóvão Colombo em homenagem à rainha Isabel, a extensa 

reserva marinha cubana dos jardins da Rainha é um paraíso. Este conjunto isolado de ilhéus, man-

gues e recifes parece quase intacto, imune ao tempo e à mão humana. 

Enquanto dormimos… - Durante a noite, muitos mamíferos da fauna portuguesa mostram uma 

exuberância  que não detetamos durante o dia. Um fotógrafo montou uma engenhosa armadilha 

fotográfica para captar o mundo selvagem enquanto dormismo. 

189 Dezembro 2016 Sos Salvar os últimos orangotangos – Ocupam as selvas mais impenetráveis e as zonas pantano-

sas das ilhas de Bornéus e Samatra – as suas únicas áreas de distribuição. É notoriamente difícil 

recolher informação sobre o número de exemplares e o comportamento destes esquivos e solitários 

primatas de pelagem avermelhada, Nos últimos anos, porém, os investidores registarm descobertas 

cruciais sobre a vida destes animais ameaçados e esse conhecimento poderá vir a reflectir-se em 

medidas mais eficazes de conservação. 

O Triunfo da Mente – Não somos apenas o que comemos. Seremos também aquilo em que acre-

ditamos? Poderá uma convicção firme curar-nos de uma doença? As expectativas de cura desenca-

deiam o chamado efeito placebo, cujo poder terapêutico reside na mente. Os investidores utilizam-

no como um método de controlo nos ensaios farmacológicos e analisam de que modo um método 

de controlo nos ensaios farmacológicos e analisam de que modo este autoconvencimento, desenca-

deiado por placebos, rituais ou experiências místicas, pode desencadear um processo de cura real. 

Geração Putin – Vinte e cinco anos após o colapso da URSS, muitos jovens russos anseiam pela 

estabilidade daquela era e encaram o seu presidente como um herói. Uma jornalista norte-

americana nascida na Rússia acompanhou o quotidiano em várias cidades, procurando sinais da 

irreverência que, na década de  noventa (séc. XX) moveu montanhas … descobriu um país dife-

rente. 


