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Aves, baleias, krill, espécies
invasoras e paisagens únicas:
investigadores portugueses
desbravam o mundo na
Islândia
Portugal e a Islândia podem estar a cerca de 3000 quilómetros de distância, mas

há seis investigadores portugueses a ligar os dois países, fazendo do longe perto.

São biólogos que encontraram na Islândia o que lhes faltava em Portugal para

desenvolverem o seu trabalho. Alguns já vivem lá há anos, outros continuam

entre os dois países. Todos contribuem para conhecermos melhor o mundo em

que vivemos e as mudanças que está a atravessar.

Patrícia Carvalho (texto) e Nuno Ferreira Santos (fotografia) na Islândia
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A viagem foi longa e dificultada pela meteorologia:

chuva, nevoeiro e temperaturas cada vez mais baixas

marcam o caminho, até à localidade mais a norte da

Islândia continental: Raufarhöfn, uma aldeia com

menos de 200 habitantes e a apenas três

quilómetros do Círculo Polar Árctico. Por ali, nestes

dias, a temperatura máxima anunciada nos

termómetros é seis graus Celsius, pelo que o calor

que nos recebe no interior do Hotel Luzes do Norte

(um dos dois únicos alojamentos da aldeia) é mais

do que b...
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Artigos relacionados

Há uma pequena ilha no
Pacífico que quer proteger

100% do seu mar

“Não és tu, é o teu carro.”
Estes activistas climáticos

esvaziam os pneus dos
veículos que mais poluem

Turismo do Algarve
propõe reduzir água em

fontes, piscinas e espaços
verdes

Em Julho, todas as bacias
hidrográficas registaram

uma descida da água
armazenada
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