
190 Janeiro 2017 O Saque do Pártenon – Há dois séculos, as esculturas do Pártenon foram desmanteladas e trans-

feridas para o Museu Britânico, onde se encontram em exposição desde então. Na cidade de Ate-

nas integrada no império Otomano, o transporte deste valioso vestígio da Antiguidade Clássica foi 

entendido como um sinal dos tempos e não como um golpe no orgulho helénico. Desde então, 

muito mudou e a Grécia reclama a restituição do saque. Irão alguma vez os fragmentos do Párte-

non regressara a Atenas? 

Igualdade de Géneros: Tenho nove anos – Uma reportagem com crianças de nove anos de vário 

locais do globo, aborda temas relacionados com a identidade de género na sociedade moderna. Ás 

crianças foi perguntado de que forma o género condiciona as suas vidas. As suas repostas, matiza-

das pelo contexto cultural mas ainda reflectindo a inocência dos nove anos, constituem um pecu-

liar retrato de como cada cultura antecipa o futuro e as dificuldades de progressão. 

A Vida perigosa das raparigas -  Na serra Leoa, país africano fustigado por um surto recente de 

ébola e por uma guerra civil duradoura e sangrenta, o mero facto de se nascer rapariga implica 

uma vida marcada pela violência, pela pobreza e pela opressão. Graças ao ensino, algumas destas 

raparigas conseguem seguir em frente. 

191 Fevereiro 2017 Petra a jóia do deserto revela os seus segredos -  dois investigadores estudam in situ este antigo 

entreposto comercial escavado nas espectaculares formações rochosas de arenito do deserto da 

Jordânia. Como terá conseguido prosperar a capital dos nabateus numa paisagem tão árida e hos-

til? Durante séculos, Petra foi uma miragem, uma cidade lendária. No início do século XIX, um 

aventureiro europeu penetrou nas suas ruínas e contou o que viu, Petra nunca mais foi a  mesma. 

192 Março 2017 Vikins: Um novo olhar sobre os guerreiros mais temíveis da História – Desaparecidos há 

vários séculos, os Vikings continuam a despertar o nosso interesse. Como conseguiram estes cam-

poneses da Escandinávia aterrorizar a Europa  durante quase trezentos anos? a arqueologia tem 

novas respostas… 

Descida ao fundo -  Sabe-se que o Evereste é o pioco mais alto do mundo, mas qual é o ponto 

mais profundo em terra? Num labiríntico sistema de grutas inexploradas do Usbequistão uma 

equia de espeleólogos talvez tenha encontrado uma resposta categórica. 

Repensar o género – Na sociedade actual, a identidade do género transcende o clássico binário 

menino/menina e converter-se numa realidade dinâmica. na última reportagem da série sobre o 

Género, abordamos esta questão do ponto de vista cientifico. O que sabemos hoje sobre a identida-

de do género nos seres humanos? Algumas pistas provêm  dos países mais inesperados. 

Metrópoles -  Mais de metade da população concentra-se em zonas urbanas e cada vez mais seres 

humanos vivem em cidades com mais de dez milhões de habitantes. O fotógrafo tenta representar 

em imagens o contraste entre riqueza e pobreza, entre cultura tradicional e desenvolvimento nessas 

metrópoles sobrepovoadas. 

193 Abril 2017  

194 Maio 2017 Como Funciona a Mente de um Génio – Há mentes brilhantes que mudam o mundo. O que per-

mite a distanciação das personalidades excepcionalmente dotadas? A Partir de diferentes campos, 

a ciência estuda as facetas que “criam” os génios. 

A sabedoria das árvores – da maça que inspirou Newton à pereira que sobreviveu aos ataques do 

11 de Setembro, cada árvore conta uma história, guarda uma crença. Viajámos pelo mundo em 

busca dos exemplares mais icónicos. 

Akhenaton, o Faraó revolucionário -  

195 junho 2017 Porque mentimos? A honestidade é um comportamento louvável, mas a mente é indissociável da 

natureza humana. A ciência investiga os motivos pelos quais começamos a faltar à verdade, quan-

do e que benefícios obtemos com este comportamento. 

Alterações climáticas chegam às Galápagos – As mesmas espécie e ecossistemas que ajudaram 

Darwin a decifrar os segredos da evolução estão agora em risco… 

Palidez perigosa – Enquanto algumas modelos albinas triunfam nas passerelles da moda, em mui-

tos países as pessoas que nascem com esta perturbação genética são desprezadas ou temidas… 

Um Dinossauro preso no Tempo – Há seis anos numa gruta no Canadá, emergiu um fóssil de 

dinossauro… 

A vida nos charcos – Os charcos temporários são ecossistemas diversificados e ricos, que nos 

ensinam valiosas lições sobre a capacidade de adaptação de secura extrema… 

Efeitos secundários – No Haiti, os vendedores de rua são a principal fonte de abastecimento de 

fármacos, encontrando aí a sua oportunidade de sobrevivência. 

196 Julho 2017 A Fusão da Antárctida – O degelo da Antárctida poderá elevar o nível do mar para valores incal-

culáveis, provocando uma crise ambiental de escala mundial… 

A Beleza por baixo do gelo – Há dezenas de milhões de anos que a fauna marinha da Antárctida 

permanece quase isolada do resto do planeta. Ali proliferam muitas espécies endémicas… 

As aves no paraíso – Nos últimos anos, decorreram vários projectos de investigação no arquipéla-

go de Bijagós na Guiné-Bissau…. 

Rio em risco – O rápido desenvolvimento económico que caracteriza o progresso da China tem 

um ambiente colateral inevitável: um custo ambiental, reflectido na deterioração do rio Amarelo, 

um dos principais recursos naturais do país. 

193 abril 2017 Como Funciona a Mente de um Génio – Há mentes brilhantes que mudam o mundo. O que permite a distanciação das personali-

dades excepcionalmente dotadas? A Partir de diferentes campos, a ciência estuda as facetas que “criam” os génios. 

A sabedoria das árvores – da maça que inspirou Newton à pereira que sobreviveu aos ataques do 11 de Setembro, cada árvore 

conta uma história, guarda uma crença. Viajámos pelo mundo em busca dos exemplares mais icónicos. 



197 Agosto 2017 Regresso à Lua: A contagem até à próxima acostagem -  O interesse pelo nosso satélite natural 

esmoreceu após a chegada à lua nos anos sessenta, atualmente graças à iniciativa privada interna-

cional o interesse renasceu.. 

O Tubarão mais veloz em distâncias curtas – Conhecido como a “bala dos mares”, o tubarão 

anequim está ameçado.. 

Património em disputa na Escócia -  As paisagens icónicas da Escócia está ameaçadas pela 

transformação das suas charnecas em coutadas de caça… 

Guerreiros Humanitários – Os samburu e outros grupos étnicos do norte do Quénia, mantiveram 

uma luta ancestral pela disputa territorial. Atualmente e graças a um projeto inovador de desenvol-

vimento sustentável, trabalham em parceria para proteger os seis mil elefantes da região… 

198 Setembro 2017 O Cérebro Dependente: A ciência explica os nossos hábitos autodestrutivos – Porque motivo é 

tão difícil lutar contra a dependência? Como se combatem os actos compulsivos desencadeados 

pela dependência? A comunidade cientifica apresenta novos dados sobre as causas dos hábitos 

autodestrutivos e os seus efeitos no nosso cérebro. 

Os gorilas salvos por Dian Fossey – Enquanto a actividade humana ameaça mais de metade das 

espécies de primatas, a população de gorilas das montanhas Virunga aumenta graças ao legado 

Dian Fossey. 

Cozinhas que matam – Calcula-se que, em todo o mundo, existam três milhões de pessoas que 

cozinham em casa com lume aberto e sem ventição adequada. Para além do impactoecológico, 

esta prática acarreta riscos elevados para a saúde humana. A inalação de fumo é uma importante 

causa de mortalidade entre as mulheres e as crianças com menos de 6 anos nos países em desen-

volvimento. 

Um pequeno país alimenta o mundo -  A Holanda, o novo gigante da agricultura, conseguiu alte-

rar os seus métodos de produção. Há cerca da vinte anos, o pais comprometeu-se a duplicar a pro-

dução de alimentos usando metade dos recursos. Actualmente, é o segundo país que exporta ali-

mentos em todo o mundo, suplantado apenas pelos EUA. 

Muros e Fronteiras – No momento em que se debate a construção de um muro fronteiriço entre o 

méxico e os EUA, o fotógrafo Richard Misrach apresenta uma viagem visual pelas diferentes 

construções que separam actualmente os dois países. O Autor espera que o seu trabalho desenca-

deieuma reflexão sobre um projecto que divide cada vez mais a opinião pública norte-americana. 

199 Outubro 2017 A criação de Jane – Era uma jovem cientista e tornou-se célebre com um estudo inovador sobre 

chimpanzés. Imagens agora redescobertas, captadas há cerca de cinquenta anos, mostram como o 

conseguiu, revelam as cedências que teve de fazer e... 

Esculpidos pela Lava – Os vulcões em escudo do Hawai produziram alguns dos tubos lávicos 

mais profundos e longos do mundo. Milhares destes tubos contorcem-se e intersectam-se sob a 

superfície. São cidades subterrâneas de rocha fria e inóspitas. 

Os estranhos macacos da Etiópia – Os gelados das terras Altas da Etiópia são confundidos com 

babuínos comuns, mas na verdade são os últimos membros do género… 

200 Novembro 2017 Pterossauros – Foram das criaturas mais estranhas do nosso planeta ao longo de 162 milhões de 

anos. Estes colossos alados ainda são um mistério para a comunidade cientifica, mas as últimas 

descobertas revelam mais sobre a sua morfologia, dieta e comportamento. 

O mérito das vacinas e os novos desafios – Existe uma forma de salvar a vida de milhares de 

crianças em todo o mundo, tornar as vacinas acessíveis à população infantil, à semelhança do que 

acontece nos países industrializados. Isso só ocorrerá quando as vacinas tiveram um custo menor. 

Nenets da Sibéria – Pastores de Renas da Península de Yamal, os nenets praticam há séculos a 

transumância. O modo de vida ancestral deste povo está ameaçada, devido não só a questões cli-

matéricas, como também devido a um projecto de exploração de gás natural nesse mesmo espaço 

de acção. 

Coreia do Norte, última chamada – Antes do governo dos EUA proibir os seus compatriotas de 

viajarem até este país fechado , um grupo de norte-americanos apressou-se a visitar o território do 

“querido Líder”…. 

201 Dezembro 2017 Jesus: A arqueologia em busca da personagem histórica – Para os cristãos, é o filho de Deus, 

para os cépticos. uma lenda; para a arte, uma imagem representada ao longo de séculos. Os inves-

tidores continuam a estudar a verdadeira identidade de uma das figuras mais influentes e enigmáti-

cas da história da humanidade. Na Terra Santa, várias equipas de arqueólogos procuram pistas 

sobre a sua existência. 

O retrocesso do reino do Jaguar – Na Amazónia, os Jaguares são muito mais do que o superpre-

dador da América. São venerados pelos curandeiros, que os consideram espíritos da selva. No 

entanto, a inconfundível imagem deste felino está ameaçada devido às fragmentações territoriais 

que nas últimas décadas tem ocorrido no seu habitat… 

Jovens, sós e retidos – Estima-se que, entre 2015 e 2016, cerca de trezentas mil crianças tenham 

embarcado numa perigosa viagem de emigração sem acompanhamento de um adulto. Milhares de 

destes menores de idade , a maioria afegãos, ficaram retidos na Sérvia à espera de um visto que 

lhes permita asilo numa União Europeia que não os quer receber. 
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