
202 Janeiro 2018 Cassini: Novo olhar sobre o cosmos – A missão espacial Cassini-Huygens deixou-nos um 

legado de valor incalculável ao revelar aspectos desconhecidos do nosso sistema solar, em parti-

cular do planeta Saturno e das suas luas e anéis. 

A Ciência do bem e do mal – A neurociência investiga os factores que determinam que um 

individuo seja altruísta e generoso ou cruel e impiedoso e que áreas do nosso cérebro se activam 

quando criamos empatia com os outros. 

O último gelo – Na década de 1980, a plataforma do gelo Árctico cobria uma superfície de 7,5 

milhões de Km quadrados no final do verão. Desde então, perdeu-se mais de um terço desse 

gelo marinho. Segundo os modelos climáticos, antes do final do século, essa área ficará reduzida 

a uma exígua franja no norte do Canadá e Gronelândia, onde se refugiarão ursos-polares e outras 

espécies que lutam pela sobrevivência. 

Padrões de voo –  Com requintadas técnicas fotográficas, um naturalista procura documentar o 

que nunca foi antes registado: o rasto deixado pelo voo das aves. O imaginativo projecto Ornito-

grafias de Xavi Bou é o tema do “Diário de um Fotógrafo” deste mês. Cruzamentos de fotogra-

fias e vídeo, de registo documental e de instalação artística, estas imagens não deixam ninguém 

indiferente. 

203 Fevereiro 2018 A idade do bronze: a alvorada da Europa- vestígios arqueológicos na Alemanha, Polónia e 

Dinamarca mostram uma nova visão da Idade do Bronze na Europa Central. A sociedade que 

conhecemos na atualidade definiu os seus alicerces há cerca de quatro mil anos. 

O cérebro das aves – As aves são as mais inteligentes do que pensávamos. A ciência começou 

a trazer à luz novas descobertas sobre as capacidades cognitivas destas criaturas aladas, capazes 

de resolver problemas complexos e até de construir ferramentas. 

Delta do Okavango- Uma expedição num dos grandes deltas do mundo revela as ameaças que 

este enfrenta. No Botswana, o delta alimenta uma exuberante biodiversidade, mas é preciso pro-

teger todas as regiões que a água atravessa. 

Quando o espaço-tempo estremece – Em 1915 Einstein previu a existência de ondas gravita-

cionais embora ainda não fosse possível detectá-las com os instrumentos da época. Uma desco-

berta recente na sequência de uma gigantesca colisão entre dois buracos negros revolucionou a 

nossa concepção do cosmos. A conjetura de Einstein foi finalmente provada. 

  

A armadilha dos progenitores - Um projeto de educação sexual na Colômbia atribui aos ado-

lescentes a responsabilidade de cuidar de bebés durante dois ou mais dias. Os bebés são robóti-

cos masa s necessidades correspondem ao stress provocado por recém-nascidos reais. O projeto 

via sensibilizar os mais jovens para o risco da paternidade precoce. 

Mar Aberto – Até que ponto conhecemos as criaturas do mar? Um fotógrafo português retomou 

o clássico preto e branco para mostrar o universo do azul profundo, procurando no monocroma-

tismo o regresso a uma ssência abandonada. O “Diário de um Fotógrafo” deste mês é uma via-

gem aos oceanos esquecidos. 

204 Março 2018 A astronauta: a terra vista do espaço - Desde o início da era da exploração espacial, mais de 

quinhentos astronautas viajaram para o espaço. Alguns explicam-nos o que se sente quando se 

avista o Planeta Azul à distância. Exploramos igualmente nesta edição as condições particulares 

que tornam a Terra quase única para albergar a vida. 

A migração das aves – Anualmente, numerosas espécies,viajam milhares de quilómetros. Sabe-

mos hoje muito mais sobre essas migrações do que no passado. Os investigadores estudam as 

rotas migratórias e aforma como a atividade humana as pode ameaçar. 

Tesouros de uma villa romana na Líbia-  Uma equipa de arqueólogos polacos escavou tesou-

ros artísticos ocultos nas ruínas de uma casa de Ptolemaida, antiga cidade de cultura helenística 

e romana que floresceu há 1700 anos. a Líbia reserva ainda surpresas espantosas sobre o seu 

passado. 

Lagos em retrocesso - A subida das temperaturas, a seca e o uso abusivo de água estão a esgo-

tar alguns dos maiores lagos do mundo, que afeta gravemente as populações que dependem 

deles. Lagos como Tanganica, o segundo maior laco doce do planeta, ou o Urmia no Irão, que 

nos últimos 30  anos perdeu cerca de 80% da sua superfície, são exemplos palpáveis desta amea-

ça crescente. 

Solidão Siberiana- Durante a sua infância, a fotógrafa Elena Anosova ouviu histórias sobre uma 

aldeia assolada por alces e lobos, cercada por uma floresta infinita e caminhos impraticáveis. Na 

idade adulta  visitou uma aldeia na Sibéria  fundada há 300 anos pelos seus antepassados e cap-

tou a essência daquela paisagem inóspita dominada pelo frio severo. 



205 Abril 2018 Raça e genética – O conceito de raça carece de fundamento genético. Após séculos e meios de 

investigação sobre o tema, a ciência confirma que se trata de uma construção social, uma etique-

ta artificial criada para definir seres humanos e dividi-los. 

O legado de Martin Luther King – Mais de um milhar de ruas em todo o mundo homenageia o 

líder dos direitos civis. Hoje, meio século depois do atentado que dividiu os e Estados Unidos, 

esses locais refletem os valores e ensinamentos de L. King. 

As Jóias do Antigo Egipto – O tesouro funerário da rainha Ah- hotep viajou até à capital fran-

cesa para ser exibido  na Expo Universal de 1867 e esteve prestes a não regressar ao Egipto. 

Atualmente guardadas em  no Cairo, as jóias falam-nos sobre uma mulher que regeu os destinos 

do país num momento crucial da sua história 

Uma breve História da vida – Durante milhares de milhões de anos o biota terrestre consistiu 

em organismos unicelulares e multicelulares simples. Num momento, porém, tudo mudou. Há 

635 milhões de anos o gelo fundiu-se e surgiram seres multicelulares que, com o tempo torna-

ram-se as formas de vida que hoje conhecemos… 

206 Maio 2018 Picasso. A arte de transformação de um génio – A figura de Picasso continua a cativar-nos 

quase meio século após a sua morte. Como se pode explicar a sua fulgurante carreira até à con-

versão num ícone sobre a genialidade criativa do cérebro Humano?.. 

Os dinossauros que não morrem  – O asteróide que aniquilou os dinossauros há 66 milhões de 

anos deixou alguns sobreviventes. Entre eles, estariam certamente os antepassados das aves 

modernas, que aproveitaram o nicho ecológico entretanto aberto para prosperar. Como consegui-

ram sobreviver no período subsequente à catástrofe? 

Frenesi no Recife – Um canal de 36m de profundidade atravessa um atol da Polinésia Francesa. 

Junto desta barreira de recife, anualmente em Junho produz-se um espetáculo assombroso…

milhares de Meros vem desovar, mas são cercados por centenas de tubarões que os caçam em 

grupo! 

Janela indiscreta – A engenharia deu as mãos à conservação da natureza no rio Mondego. O 

resultado é um dos mais entusiasmantes projectos nacionais que procura compatibilizar os orga-

nismos fluviais com as marcas do progresso humano. 

A Colômbia sara feridas – Esta começa a virar a página após mais de meio século de guerra 

civil. A população rural, castigada pela luta entre a guerrilha e as forças paramilitares, concentra

-se em novas oportunidades que o cenário de paz oferece e na esperança de um futuro melhor. 

207 Junho 2018 Um mar de plástico – Anualmente, cerca de oito milhões de toneladas de plástico desaguam em 

oceanos. Alguns fragmentos já foram detectados a milhares de km de profundidade. Este mate-

rial pode demorar séculos a degradar-se. Podemos continuar a utilizar plástico sem destruir o 

planeta? 

As aves mais humanas – Os papagaios e aves da mesma família cantam, dançam, imitam-nos e 

maravilham-nos, mas a sua popularidade é também um factor de ameaça. Apesar dos programas 

de reprodução em cativeiro, continuam a ser capturadas exemplares selvagens e algumas espé-

cies estão mesmo ameaçadas. 

Alasca: vida selvagem: A autoridade do congresso norte-americano para exploração de petróleo 

no refugio nacional de vida selvagem no Árctico poderá ameaçar seriamente a última grande 

fronteira do país. As organizações de defesa do ambiente contestam o impacto das prospecções 

nos ecossistemas do Alasca. 

Primeiros colonos Ingleses na América. A colónia de Roanoke, na atual Carolina do Norte, 

constituiu uma tentativa de povoamento permanente no Novo mundo levada a cabo pela rainha 

Isabel I de Inglaterra no Séc. XVI. Esse grupo de colonos desapareceu sem deixar rasto, dando 

lugar a um mistério com quatrocentos anos que ainda não foi desvendado. 

208 Julho 2018 O corpo e os limites – Mais rápido, mais alto, mais forte… A ciência e a tecnologia ajudam os 

atletas a pulverizar resultados constantemente a bater recordes impossíveis. Mas onde se situam 

os limites do rendimento humano? 

Histórias da Idade do Gelo- Bisontes, mamutes, rinocerontes-lanudos e leões povoaram a orla 

cantábrica na última glaciação. Os paleontólogos estudam fósseis dessa fauna encontrados nos 

cumes asturianos. 

Morcegos carnívoros- De todos os morcegos que habitam o planeta, menos de 1% alimenta-se 

de outros vertebrados. Um antigo templo maia no centro do México revela os segredos destes 

predadores nocturnos. 

A nova estrela da Serra- A serra da Estrela povoou o imaginário de gerações de portugueses e 

procura agora o reconhecimento internacional. Até ao início do próximo ano, está em curso uma 

candidatura geoparque da rede mundial da UNESCO. Viagem guiada a um dos mais espantosos 

testemunhos da glaciação. 

A crise das aves marinhas – A população mundial de aves marinhas caiu cerca de 70% desde 

os primeiros censos da década de 1950. Estas aves reproduzem-se em ilhas remotas e passam 

despercebidas, mas as alterações dos habitats, a contaminação, as alterações climáticas e a pesca 

comercial amaçam-nas. 

O que trazem com eles? A vaga de refugiados do Sudão do Sul irrompeu pelas fronteiras do 

Uganda e alterou o difícil equilíbrio de um país hospitaleiro. Nos campos de refugiados, as 

mulheres procuram manter vivas as tradições do seu país e encontram nas velhas colchas de 

cama um elo de ligação com uma prática ancestral. 



209 Agosto 2018 Os segredos do sono – Na sociedade atual, muitas pessoas dormem menos de 7 horas por noite. 

Numa vida saturada de luz e estímulos, o sono é visto com um adversário a vencer, mas esta função 

é crucial para  a sobrevivência do ser humano. 

Baleeiros Bascos – Em 1985 a National Geographic publicou a notícia descoberta de um galeão 

descoberta de um galeão basco em águas canadianas. Agora revisitamos a história dessa embarca-

ção e as vicissitudes da baleação nas águas desconhecidas do Atlântico Norte. 

O veneno ameaça a fauna africana - Em África, a fauna está a perder terreno face à pressão 

humana. Humanos e animais selvagens competem por espaço e recursos limitados. Muitas comuni-

dades usam veneno para solucionar o problema. 

Escrita do Sudoeste - Há mais de 2.500 anos, uma estranha forma de escrita era usada no Sudoeste 

da Península ibérica. Quem seriam estes escribas? A descoberta de uma ova estela no verão deste 

ano, no concelho de Loulé reacendeu o debate sobre o sistema de escrito mais antigo da Península. 

Porto Rico – Meses após o furacão Maria, Porto rico ainda recupera do mais longo apagão na histó-

ria dos EUA. Esta catástrofe natural ocorreu num momento particularmente sinistro de confluência 

de deste, o que limitou a capacidade de resposta. Muitos investigadores climáticos receiam que inci-

dentes como este se tornem o “novo normal”. 

À procura de empatia – Explorando o mundo das aves, o fotógrafo Tim Flach tem testado diferen-

tes de fotografias para avaliar quais que geram maior empatia nos seres humanos. Será possível 

construir propostas mais ressonantes de envolvimento comunitário na conservação? 

210 Setembro 2018 O novo rosto de Katie- Em 2014, uma adolescente destruiu a o rosto num acto fatídico. Três anos 

depois foi submetida a um transplante facial. Um relato comovente sobre a identidade, trauma e 

resiliência. 

Por terras esquecidas - Entre arribas deslumbrantes em Trás-os-Montes e um rio que mola a paisa-

gem, há largos séculos, a religião encontrou sempre devotos, apesar das crenças variarem com os 

séculos. 

Passagem para outro tempo- A caminhada angustiante e inspiradora de Paul Salopek revela um 

Afeganistão em paz e evoca as tensões da actualidade. Sétima reportagem de um projeto iniciado há 

4 anos. 

Ave rara- O duro casco de queratina do calau-de-capacete desperta a cobiça dos caçadores furtivos. 

Atualmente, a população desta espécie que ocupa as florestas do Sudeste Asiático está a diminuir. 

Cercados pela crise impossível- A guerra civil destruiu o sistema de saúde do Iémen, conduzindo a 

população para um amargo caos. Organizações não governamentais minimizam a crise todos os 

dias. 

As jóias selvagens da Rússia - O fotógrafo russo, Sergey Gorshkov captam há quase duas décadas, 

fotografias das maravilhas naturais da Rússia, um país cujo território ocupa cerca de 35 milhões de 

hectares sob protecção governamental. 

211 Outubro 2018 As últimas tribos da Amazónia- A expansão urbana e a exploração mineira e florestal ameaçam os 

últimos grupos humanos que vivem isolados no mundo moderno na Amazónia. 

O apetite da China- A evolução gastronómica do gigante asiático está a remodelar a prática da 

agricultura no país e por arrastamento, a modificar o conhecimento agrário do planeta. 

Falcões, os senhores dos céus- Ao longo dos séculos, os seres humanos desenvolveram laços úni-

cos com os falcões, os animais alados mais rápidos do mundo. Agora, no Médio Oriente, um Xeque 

e o seu falcoeiro estão a criar e a treinar aves de uma forma que possa servir também de modelo 

para a sua protecção. 

Os últimos nómadas do Irão- As comunidades transumantes da antiga Pérsia conservaram o seu 

modo de vida tradicional, em parte porque pouco mudou à sua volta. Agora, porém, períodos de 

seca mais persistente e um mundo cada vez mais globalizado e hostil podem pôr fim ao seu isola-

mento. 

Beira Alta, um ano depois – No dia 15de Outubro de 2017, um devastador incêndio florestal 

modificou a vida de centenas de pessoas e causou a morte de 4 dezenas. O fotógrafo Miguel Valle 

de Figueiredo documentou as cinzas que ficaram para trás. 

212 Novem-

bro 

2018 Cidades do futuro: Londres em alta- Com quase 9 milhões de habitantes e um crescimento contí-

nuo , Londres é um dos mais importantes centros financeiros do mundo. Conseguirá manter essa 

importância após o brexit? 

Uma Antárctida cada vez mais quente- À medida que a Antárctida aquece, o seu equilíbrio ecoló-

gico desintegra-se. A comunidade científica tenta perceber que consequências, esse processo trará 

ao planeta. 

Alimentos insólitos- Os nossos menus matinais irão incluir ervas daninhas, insectos e algas. A 

comunidade científica e a indústria alimentar juntam forças para encontrar formas de alimentar uma 

população crescente sem esgotar os recursos disponíveis. 

A história submersa- A Turquia quer controlar o seu recurso mais valioso, construindo uma barra-

gem que conduzirá à submersão de uma aldeia. É um debate que se repete em vários contextos, mas 

adquire ali uma urgência internacional. 

Hawai, a lava que não pára – No início de maio, foi decretado o alarme na ilha Grande do Hawai. 

A atividade eruptiva que o causou é apenas mais um pico de febre do vulcão Kilauea, que derrama 

um rio incessante de lava no oceano Pacífico desde 1983. 

Flores sob uma nova luz - Utilizando uma técnica de luz ultravioleta inovadora, o fotógrafo Craig 

P. Burrows cria instantâneos de plantas e flores comuns que brilham com cores sobrenaturais e 

revelam belezas escondidas. 



213 Dezem-

bro 

2018 Caçadores de Bíblias – Na fronteira difusa entre arqueologia e religião, cientistas, coleccionado-

res e oportunistas tentam, numa corrida vertiginosa, localizar textos sagrados antigos e valiosos. 

Ecos da Grande Guerra – Um século após o fim da primeira Guerra Mundial, as marcas do cruel 

conflito permanecem vivas na paisagem e na memória colectiva dos cenários onde se desenrolou. 

Os Pumas da Patagónia – Para os criadores de ovelhas desta região do Chile, os pumas são um 

pesadelo que ameaça o gado. Para os turistas, são uma atração. Um projeto inovador pretende criar 

condições para que estes felinos sejam tão valiosos para a economia como o são para a conserva-

ção do ambiente. 

A crise do óleo de palma – O óleo de palma é um dos produtos mais procurados do mundo, mas a 

sua produção causa desflorestação e danos ambientais em muitos países asiáticos. Em África, o 

Gabão tenta por em marcha um modelo de produção que assegure também a conservação das flo-

restas primárias. 

Comunidade baleeira – Para os inupiat, uma comunidade indígena do Alasca, a vida gira em 

torno da caça à baleia. Esta atividade praticada durante milénios, fascinou o fotógrafo Kiliii 

Yuyan, que passou dez meses junto desta comunidade para documentar as tradições ancestrais 

remanescentes. 


