
214 Janeiro 2019  Cirurgia 4,0 Uma revolução na ciência cirúrgica  
A ciência médica inaugura uma nova era com tratamentos personalizados para cada 

individuo, monitorização constante da saúde e antecipação de riscos de determinadas 

patologias. No campo cirúrgico, a chamada “quarta revolução industrial “ implica 

novas tecnologias digitais e de comunicação nas salas de operação, inovações que tor-

narão mais eficazes e seguras as intervenções do futuro. 

Dar vida anda pode ser mortal: Os EUA são um dos dois únicos países desenvolvi-

dos onde a taxa de mulheres que morrem devido à gravidez piorou desde 1990. As 

mães negras correm riscos mais elevados. A melhoria dos cuidados básicos poderia dar 

uma ajuda. 

Remédios ancestrais no século XXI: os segredos da medicina tradicional chinesa: 

O Ocidente examina os fundamentos científicos de alguns tratamentos da medicina 

chinesa aplicados a doenças como o cancro, o diabetes ou o Parkinson. 

A farmácia doméstica: Para Gabriele Galimberti, as farmácias que fotografa em dis-

tintos lugares do planeta revelam a identidade dos proprietários os seus desejos, neces-

sidades e vulnerabilidades. 

Grande Angular - Enigma Neolítico: Num monumento megalítico de Vila Nova de 

Paiva encontraram-se vestígios de rituais funerários que implicaram uma gigantesca 

fogueira sobre o sepulcro o que nos pode ensinar a orca do picoto do Vasco sobre o 

neolítico final? 
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Fevereiro 2019 Lítio, o ouro do século XXI. 

Na Bolívia, a extração de lítio, um elemento decisivo para as baterias elétricas, desperta 

grandes esperanças e debates inflamados no país. 

A face oculta de Silicon Valley: A tecnologia determina o futuro. Para lá das inova-

ções, existe a certeza de que todas as revoluções têm um preço. Silicon Valley procura 

uma via mais responsável e com mais empatia para se redimir dos excessos. 

Sacrifício ritual dos Andes: Há mais de 500 anos, no Norte do atual Peru, o povo chi-

mu sacrificou 269 crianças. Atualmente, os arqueólogos interrogam-se sobre os moti-

vos que terão provocado um massacre tão cruel!!! 

Cangurus: ícone ou praga? A Austrália tem uma relação complicada com o seu sím-

bolo nacional. O canguru continua a ser uma espécie emblemática do país, mas muitos 

australianos consideram-nos uma praga. 

Açores: era uma vez o mar: Um cruzeiro da National Geographic, organizado no 

âmbito do projeto Mares Prístinos, produziu nova informação sobre o fundo do mar dos 

Açores. A missão teve igualmente o condão de nos recordar o pouco que sabemos ain-

da sobre o oceano Atlântico. 

Rituais de rebelião: Em diferentes países da América o Carnaval e outras celebrações 

mitológicas e a diabos malévolos para homenagear as raízes africanas, convertendo esta 

festa numa rebelião simbólica. 

216 Março 2019 Não estamos sós 

Uma das perguntas decisivas da humanidade já não é se existe vida fora da Terra, pois 

é quase certo que existe. Agora a questão é saber como a vamos encontrar e estamos 

cada vez mais perto de o descobrir. 

Minimonstros da floresta tropical: Mestres do disfarce, estes organismos simulam ser 

folhas, espinhos e até excrementos. Na floresta, a chave está em parecer qualquer outra 

silhueta que não seja a de uma presa. 

El Salvador, crónica de uma crise anunciada: A violência dos gangues divide El 

Salvador e gera o Êxodo para os EUA. Nos últimos meses a política anti imigração de 

Trump ameaça deportar milhares de pessoas. 

Alex Honnold, um ícone da escalada: Em 2017, tornou-se o primeiro a conquistar El 

capitan, a parede vertical mais famosa de Yposemite, na modalidade de solo integral: 

900m de rocha vertical recorrendo apenas aos pés e ás mãos.  

217 Abril 2019  Cidades: Ideias para um futuro mais promissor 

Prevê-se que em 2050 existam no planeta cerca de 9.800 milhões de pessoas. Como 

será possível desenhar cidades sustentáveis onde caibam todos? Colocámos esta per-

gunta a especialistas do gabinete de arquitetura Skidmore, Owings&Merrill. 

O nascimento de uma cidade: Poderá o segundo maior campo de refugiados do plane-

ta tornar-se um núcleo urbano? No Uganda, que tem uma das politicas mais progressis-

tas do mundo em matéria de refugiados, estes podem viver e trabalhar em liberdade. 

A pé na maior metrópole do mundo: Um passeio a pé pelas ruas de Tóquio dá uma 

ideia do imenso caleidoscópio urbano da capital japonesa, sempre destinada a reinven-

tar-se.  



219 Junho 2019  Pórtico da Glória: a jóia do românico recupera o seu esplendor 

 Graças a um rigorosos restauro sem precedentes, voltamos a admirar na Catedral de 

Santiago de Compostela, na Galiza, esta obra-prima da escultura românica que recupe-

rou o seu antigo esplendor cromático. 

Pangolins no fio da navalha por culpa do tráfico: Esta criatura esquiva é cobiçada 

pela sua carne e escamas, usadas como ingredientes na medicina tradicional chinesa. O 

Pangolim é um dos mamíferos mais afetados pelo tráfico ilegal de espécies. 

Mulheres em luta contra a caça furtiva: Um equipa de vigilantes da natureza, com-

posta integralmente por mulheres, combate a caça furtiva, revolucionando as politicas 

de conservação da vida selvagem no Zimbabwe. 

As praias do desembarque: David Burnett fotografou durante décadas as praias da 

Normandia para imortalizar uma paisagem definida para sempre pela guerra. As suas 

imagens transmitem a carga histórica dos lugares onde se desenrolou o Dia D. 

220 Julho 2019 

  

 Regresso à lua cinquenta anos depois 

Cumpre-se meio século após a chegada do homem à Lua, um êxito que sintetiza a capa-

cidade de engenho da espécie humana. Agora, o nosso satélite natural volta a estar no 

centro das atenções. 

Descolagem! O futuro: A nova era da corrida espacial combina a exploração cientifica 

com a concorrência comercial. O que nos trarão as novas emissões? Quais serão as pro-

postas vencedoras? 

As sete vidas de Conimbriga: cento e vinte anos depois da primeira escavação metódi-

ca em Conimbriga, as ruínas arqueológicas ainda desvendam segredos e desfazem 

mitos. 

O mar do fim do mundo: O projeto Mares Prístinos da NG já ajudou a proteger mais 

de cinco milhões de quilómetros quadrados de zonas marinhas, entre as quais uma 

remota região  perto da costa  da Terra do Fogo, na Argentina. 

Refugiados Rohingya: No maior campo de refugiados do mundo, no Bangladesh, nas-

cem diariamente dezenas de bebés que ficam presos num limbo legal: não são  cidadãos 

de Myanmar nem do Bangladesh. 

Níger, um país na corda bamba: O Níger, agarra-se à estabilidade numa das regiões 

mais tempestuosas do mundo. Este país africano converteu-se nu ponto de escala para 

muitos dos que se dirigem à Líbia, com esperança de conseguir chegar à Europa. 

221 Agosto 2019  As Origens da Europa: estudos recentes de DNA revelam a idade dos nossos ante-

passados  

As origens genéticas de populações ancestrais revelam que, desde a última glaciação, a 

Europa foi um ponto de encontro de diferentes grupos de imigrantes oriundos de Áfri-

ca, do médio Oriente e das estepes russas. 

O mundo subterrâneo do Bornéu: Uma equipa de espeleólogos prepara-se para uma 

façanha temerária: a entrada num dos sistemas de grutas mais extensos do planeta em 

busca de possíveis pontos de ligação. 

Uma luz ao fundo do túnel: Uma bióloga obstinada quer salvar as raias-diabo e imagi-

nou um inovador dispositivo testado na Indonésia. Um repórter português acompanhou 

os seus esforços.  

Partilhando o caminho com migrantes: Na sua longa jornada pelo mundo na peugada 

dos nossos antepassados, Paul Salopek aprofunda a história recorrente das migrações 

humanas em busca de uma vida melhor. 

Dalai Lama, o poder da esperança: Após 60 anos no exílio, Dalai Lama mantém a 

esperança no futuro da humanidade. O seu povo, porém, teme o dia em que o seu líder 

desaparecer. 

222 Setembro 2019  A primeira volta ao mundo: Quinhentos anos da expedição Magalhães-Elcano  

No inicio do século XVI, em busca de uma nova rota por ocidente para as ilhas das 

Especiarias, um punhado de homens comandados por Fernão de Magalhães protagoni-

zou a primeira Circum-Navegação do Planeta. 

Dossier Ártico: Da perseguição que movemos aos singulares animais  do Ártico às 

tentativas para navegar pelas passagens geladas devido à obsessiva demanda do pólo 

desolado, temos considerado o Ártico irresistível e inflexível. Os cientistas prevêem 

que, até meados deste século, o aumento das temperaturas poderá, a cada verão que 

passa, descacar a fortaleza de gelo do Ártico. 

Ártico a nova guerra fria: Impenetrável noutras épocas, o Ártico está a adquirir um 

novo significado à medida que as alterações climatéricas criam novas rotas. Os países 

que fazem fronteira com a região vão procurando uma “fatia de bolo”. 

A sós com o lobo Ártico:Depois d epassar mais d etrinta horas no coração do ártico 

canadiano junto a uma alcateia, Neil Shea obteve uma nova perspectiva sobre estes 

predadores da tundra, cujo isolamento os protegeu da ameaça dão ser humano. 



223 Outubro 2019  Os Celtas: quem foram? O que provocou o seu declínio?  

Durante sete séculos, tribos celtas dominaram um grande território na Europa Central 

antes de se renderem aos romanos. Quem foram os Celtas? O que causou no seu declí-

nio? As últimas descobertas arqueológicas revelaram mais sobre o seu auge e queda. 

Ameaçados pela extinção: A última extinção em massa foi causada por um asteróide. 

A próxima poderá acontecer por nossa culpa. Em pouco tempo, o rasto das espécies 

mais vulneráveis do planeta talvez seja apenas o das fotografias captadas por Joel Sar-

tone. 

A primeira volta ao mundo - o regresso: Após a morte de Fernão de Magalhães , nas 

Filipinas,  Elcano assumiu o comando da expedição. Em 6 de Setembro de 1522, um 

pequeno grupo sobrevivente chegou a Espanha depois de completar a circum-

navegação do globo. 

Girafas: Calcula-se que nos últimos trinta anos, terão desaparecido cerca de 40% da 

população de girafas em ambiente selvagem. A deslocação de alguns grupos poderá 

ajudar a salvar as espécies, mas a operação acarreta também novos riscos. 

 

224 Novembro 2019 Mulheres: Um século de mudança 

Modelando o futuro: Em numerosas sociedades dominadas pelos homens, as mulhe-

res não esperam não esperam que estes cedam ou partilhem a autoridade com elas. 

Legislam, organizam campanhas e põem-se em marcha para alcançar o estatuto, direi-

tos e privilégios reservados habitualmente aos homens. 

O bem estar da mulher no mundo: Não existe um país perfeito no que refere à igual-

dade de género, mas alguns são piores do que outros para as mulheres. O índice 

Mulheres, Paz e Segurança quantifica a integração da mulher na sociedade e mede a 

sensação de segurança e a exposição à discriminação. 

A reconstrução do Ruanda: Após o genocídio de 1994, as ruandesas ocuparam os 

lugares do poder que ficaram vazios. Atualmente, o Ruanda é o país do mundo com a 

maior proporção de deputadas femininas e um dos que implementam politicas mais 

audazes para as mulheres.. 

Mulheres em combate: à medida que as forças armadas incorporam mais mulheres 

em postos de combate, aumentam as oportunidades. Uma repórter de guerra veterana 

documentou a vida destas militares em diferentes locais do mundo... 

 

225 Dezembro 2019  Jerusalém Subterrânea – À superfície, a Cidade santa é um lugar sagrado para as 

três grandes religiões monoteístas do mundo, mas no subsolo oculta-se um dos sítios 

arqueológicos mais ativos do planeta. cada escavação provoca entusiasmo e discórdia. 

A dependência do plástico – Os objectos de plástico, práticos e descartáveis, domi-

nam o quotidiano, mas existem opções para nos livrarmos desse hábito. Teremos de 

modificar comportamentos para não acrescentarmos mais parcelas ao problema do 

plástico.  
Tundra: a ameaça no subsolo – O permafrost do Ártico está a derreter mais depressa 

do que se esperava. A ausência de gelo durante o inverno traduz-se na emissão de 

gases com efeito de estufa que acelerarão ainda mais as alterações climáticas. 

A fusão do teto do Mundo – A fusão acelerada dos 56 mil glaciares da Ásia está a 

formar centenas de novos lagos nos Himalaias e noutras grandes cordilheiras. Essas 

massas de água poderão produzir inundações catastróficas nas aldeias dos vales ime-

diatamente abaixo. 

 


