
226 Janeiro 2020  A Dor: a ciência investiga os mistérios da dor e explora novas formas de tratá-la – 

Evoluímos de forma a sentir dor, um sistema de alarme que nos protege dos danos. No 

entanto, quando a dor se torna crónica, é difícil de tratar. A ciência estuda a forma como 

esta se transmite e como se pode aliviar. 

O ioga e a serenidade – O ioga, uma prática espiritual com origem na Índia, ganha adep-

tos no ocidente, onde em muitos casos é usada como antídoto do stress do dia-a-dia. Será 

mesmo benéfico para a saúde? A ciência tenta averiguar. 

Arte de ensinar medicina – Na Universidade de Coimbra, guarda-se um acervo único. A 

coleção de medicina patológica é um repositório de velhas formas e dispositivos para 

ensinar medicina. “Vamos entrar no templo da dignidade humana. Cada peça foi uma 

pessoa que já não está entre nós, mas cujo contributo nos permite conhecer a medicina da 

época”. “Estas peças falam”, diz a diretora do Serviço de Anatomia Patológica, da Uni-

versidade, Lina Carvalho. 

Ameaçados pelas marés – Sunderbans, a maior floresta contínua de mangues, protege o 

litoral do Bangladesh e a Índia dos efeitos das cheias e dos ciclones. O abate ilegal e a 

subida do nível das águas do mar estão a ameaçar esta barreira natural. 

As raras aranhas do México – Uma enorme dolina no México é um santuário para as 

espécies de aves perturbadas pela caça furtiva e pela desflorestação. As araras deste refú-

gio contém, no seu DNA. pistas sobre a sobrevivência em ambientes isolados.  
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Fevereiro 2010 Redefinir a beleza: numa cultura cada vez mais inclusiva, todas as pessoas podem 

considerar-se belas – O poder das redes sociais, a dura competição na indústria da moda 

e uma geração de consumidores exigentes contribuíram para criar uma cultura inclusiva 

através da qual todas as mulheres podem considerar-se belas. 
Engenheiros e arquitetos da natureza – Aves, insetos, castores – as extraordinárias 

técnicas utilizadas por animais para otimizar a funcionalidade dos seus ninhos concerte-os 

em engenheiros especializados, dotados de uma perícia construtiva que maravilha qual-

quer ser humano.  
O último navio negreiro – Em 1860, o Clotilde introduziu ilegalmente 108 escravos no 

Alabama. Os seus descendentes contam a história chocante da vida destes cativos. 
Bob, o flamingo – Uma ave ferida com gravidade há quatro anos foi resgatada por uma 

veterinária que acabou por utilizá-la em ações pedagógicas. O flamingo Bob é hoje uma 

estrela em Curaçau, além de ser um símbolo da conservação. 
228 Março 2020 O fim do Lixo: podemos salvar o planeta reutilizando tudo o que produzimos? – “Se 

queremos continuar nesta Terra., precisaremos de parar de desperdiçar tanto”, diz o autor 

da reportagem deste mês sobre o tratamento que damos aos bens tornados obsoletos. É o 

grande objetivo da economia circular: tirara partido do lixo que descartamos diariamente. 
As raparigas de Chibok –  Há seis anos, o grupo extremista Boko Haram sequestrou 276 

raparigas de um centro de educação em Chibok, na Nigéria. As meninas que conseguiram 

libertar-se procuram agora recuperar o controlo das suas vidas. 
O nosso lince vislumbra o futuro – O programa oara salvar o lince-ibérico conseguiu 

recuperar as populações do nosso felino mais emblemático. Mais de 820 exemplares 

reconquistaram bastiões perdidos, como os vales do Matachel e do Guadiana. 
Pioneiras da National Geographic – Biólogas, astrónomas, arqueológas... Muitas 

mulheres abriram caminho às novas gerações de exploradoras. As suas conquistas ilumi-

nam a história da National Geograpic Society.  
A nova vaga de incêndios – Os incêndios florestais de 2017 em Portugal constituíram 

um novo e assustador registo de progressão das chamas. Em toda a Europa, investigado-

res desta área juntaram-se para debater se este poderá ser o novo normal e como se poderá 

alterar o uso do solo no Mediterrâneo. 
229 Abril 2020 Edição especial: 50º aniversário Dia da Terra com duas capas - Como Salvámos o 

Mundo: uma visão otimista da vida da Terra em 2070 e/ou Como perdemos o Mun-

do: uma visão pessimista da vida da Terra em 2070: 
 

1 - Como Salvámos o Mundo: uma visão optimista da vida da Terra em 2070– O 

caminho para 2070 – dois jornalistas da NG empreenderam uma viagem de costa a costa 

nos EUA utilizando automóveis eléctricos para descobrir se o país está preparado para se 

libertar dos combustíveis fósseis. 
Em luta pelo seu futuro – Milhões de crianças tornam-se adultos, a medida que o gelo 

derrete e a temperatura média global aumenta. Cansados de líderes políticos que não com-

batem estas questões, as novas gerações de activistas ambientais estão a fazer-se ouvir. 

Destacamos Delaney Reynolds (EUA), Xiuhtezcatl Martinez (EUA), Greta Thunberg 

(Suécia), Ghislain Irakoze (Ruanda), Mayumi Sato (Tailândia), Alexandria Villaseñor 

(EUA), Kehkashan Basu (Abu Dhabi), Rosie Mills (Inglarerra), Severn Cullis-Suzuki 

(Canadá), Felix Finkbeiner (Alemanha),Rabab Ali (Paquistão), Jerome Foster II (EUA). 



229 Abril 2020 Cinquenta anos de progresso – Nos países ricos, o ar, a água e o solo são mais limpos do 

que eram há 50 anos. O desafio que temos pela frente é transportar estas melhorias para 

todo o planeta. Nesta cronologia, revisitamos os marcos mais importantes das últimas cinco 

décadas em matéria ambiental  
2 - Como perdemos o Mundo: uma visão pessimista da vida da Terra em 2070 – Um 

mundo perdido – A perda de uma paisagem devido a alterações climáticas, uma catástrofe 

ou ao desenvolvimento industrial tem custos emocionais. Glenn Albrecht, professor de 

estudos ambientais, cunhou, no inicio do século XXI, um neologismo para definir esse sen-

timento: “solastalgia. 
O Mundo em 2070 – Ainda não sabemos se conseguiremos reduzir as emissões de gases 

com efeito de estufa. O que podemos afirmar é que em 50 anos, o nosso ambiente terá 

mudado drasticamente. Que clima terão as cidades do futuro? 

Cinquenta anos de estragos – Os incêndios que ocorreram recentemente na Austrália são 

um dos muitos sinais que ao longo das últimas cinco décadas nos têm advertido para uma 

situação alarmante: a Terra e todos os seres que a habitam estão mergulhados numa crise...  
 

230 Maio 2020 A luta para ganhar o combate ao Coronavírus – A saúde global na mira – A emergência 

de um novo vírus pôs em perigo todo o planeta, dizimando o sistema de saúde global, de 

modo a que se protejam ao mesmo tempo ecossistemas, fauna e seres humanos. 
Para onde foram os insetos? - Peças diminutas de uma enorme engrenagem ecológica, os 

insetos estão a desaparecer a ritmo alarmante. Os cientistas apontam diversos motivos para 

esta crise global e silenciosa que nos afetará a todos. 
Os adultos com autismo – A busca de um parceiro ou de um emprego pode ser um proble-

ma inultrapassável para os indivíduos que chegam à idade adulta com perturbações do 

espectro do autismo. Aos poucos, essas barreiras começam a cair. 

Acampamentos Inuit – Na Primavera, quando a camada de gelo do ártico se reduz, os 

Inuit organizam acampamentos que duram semanas para ensinar os mais novos a viver das 

dádivas da natureza e a conservar a sua cultua milenar. 
A visão celestial do Hubble – Trinta anos após o seu lançamento, o Hubble continua a 

revelar os segredos dos espaço sideral e a responder a algumas das mais importantes ques-

tões sobre o espaço. Como um professor sábio, o Hubble tem-nos ensinado muito sobre os 

mistérios do espaço. 

231 Junho 2020 Últimas vozes da Segunda Guerra Mundial: 75 anos depois do fim do conflito mais mor-

tífero da história, os sobreviventes partilham as suas memórias. Estima-se que cerca de 66 

milhões de pessoas tenham morrido durante a Segunda Guerra Mundial. No 75.º aniversário 

do fim das hostilidades, a NG partilha os relatos de alguns dos últimos sobreviventes do 

conflito. 
Nas águas da Arrábida – Mais de duas décadas depois da constituição do Parque Marinho 

da Arrábida Professor Luiz Saldanha, a ciência tem boas noticias. Os indicadores de biodi-

versidade  e biomassa revelam que a vida está a recuperar dentro e fora do Parque. 

 O crescente poder politico das mulheres – As mulheres ganham terreno no exercício do 

poder politico em muitos países em muitos países do mundo, mas ainda têm de enfrentar 

resistências culturais, ameaças e até actos violentos.  
Marcha rumo à extinção – Se o aquecimento continuar a derreter plataformas de gelo 

essenciais para a sua sobrevivência…No outono, os pinguins iniciam a sua viagem de cerca 

de dez quilómetros desde o oceano até ao seu local de acasalamento, na baía de Atka. O 

aquecimento do clima está a descongelar o gelo marinho de que necessitam para encontrar 

parceiros, acasalar e cuidar das crias. 
Arquitetura inspirada na natureza – Milhões de anos de evolução conferem à natureza 

uma solidez que é fonte de inspiração para engenheiros. Alguns imitam a sua estética, 

outros procuram nela modelos de design funcionais  
 


