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Sibéria é habitada há mais tempo doSibéria é habitada há mais tempo do
que se pensavaque se pensava
Lisboa, 07 jun 2019 (Lusa) -- Um estudo genético revelou que a Sibéria foi inicialmente
ocupada por uma população do paleolítico, provando-se que a região é habitada há mais
tempo do que se pensava, segundo um artigo publicado hoje na revista Nature.

AA análise de 34 genomas obtidos em restos mortais humanos,
descobertos em vários locais do norte da Sibéria e da Rússia

central, revelou que uma população paleolítica foi a primeira a
habitar no local, seguindo-se, no mínimo, três grandes migrações.

Pensava-se que as atuais populações da Sibéria descendiam de
humanos que viveram há cerca de 30 mil anos, mas as amostras
desta altura "são mais semelhantes às de indivíduos que vivem
atualmente no oeste da Europa do que às de indivíduos das
populações atuais da Sibéria", explicou, citado num comunicado,
Vítor Sousa, um dos autores do artigo e investigador na Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa.

O estudo revelou que um dos genomas analisados está
relacionado com os indígenas americanos, sendo esta a primeira
ligação genética descoberta fora dos Estados Unidos da América.

Esta foi a segunda vaga de população no local, há cerca de 31 mil
anos, tendo sido depois substituída por uma vaga migratória de
população do sudeste asiático, há entre 10 e 18 mil anos.

"As várias migrações que se verificaram no nordeste da Sibéria ao
longo dos últimos 30 mil anos revelam que estas várias populações
geraram a diversidade genética dos humanos contemporâneos que
habitam numa vasta área dos continentes americano, europeu e
asiático", lê-se no mesmo comunicado.

PA R T I L H A R

Simulador da 3ª GM

És o Comandante Supremo que
levará Portugal à vitória?

PUB

Subscreva as newsletters Diário de NotíciasDiário de Notícias e receba
as informações em primeira mão.

Endereço de e-mail SUBSCREVER

PUB

DENÚNCIA

Alzheimer: Pfizer escondeuAlzheimer: Pfizer escondeu
que tinha medicamentoque tinha medicamento
para prevenir doençapara prevenir doença

CRIMINALIDADE

Dois anos de adrenalina aDois anos de adrenalina a
explodir multibancos. Todaexplodir multibancos. Toda
a história do maior gangua história do maior gangu……
de semprede sempre

REINO UNIDO

Melania e a namoradaMelania e a namorada
recusaram beijar-se numrecusaram beijar-se num
autocarro de Londres.autocarro de Londres.……
Foram espancadasForam espancadas

HOLLYWOOD

Acabam os rumores.Acabam os rumores.
Bradley Cooper e IrinaBradley Cooper e Irina
Shayk separam-seShayk separam-se

MAFRA

″Quartos sem iluminação,″Quartos sem iluminação,
sujos, com um cheiro asujos, com um cheiro a
urina...″ Equipa de basqueurina...″ Equipa de basque……
feminina alojada semfeminina alojada sem
condiçõescondições

JUSTIÇA

Caso dos emails: FC PortoCaso dos emails: FC Porto
condenado a pagar aocondenado a pagar ao
Benfica dois milhões deBenfica dois milhões de……
euroseuros

ASSÉDIO SEXUAL

Madonna: ″HarveyMadonna: ″Harvey
Weinstein ultrapassou osWeinstein ultrapassou os
limites quando trabalhámlimites quando trabalhám……
juntos″juntos″

MOBILIDADE

Espere por segunda paraEspere por segunda para
atestar: vem aí descidaatestar: vem aí descida
histórica de combustíveishistórica de combustíveis

PREMIUMPREMIUM RUY CASTRO

Do vício - heroicamente - à
virtude

Todos os cigarros que o mundo
fumou até outro dia têm sido
apagados das imagens. Mas será
possível apagar o passado?

PREMIUMPREMIUM ANTÓNIO ARAÚJO

A fábrica da nostalgia

A nostalgia é tanto mais intensa ou
expressiva quanto não se confunde
com a memória.

PREMIUMPREMIUM
VIRIATO SOROMENHO MARQUES

A questão do nosso tempo

Há uma frase de Marx que sintetiza
o abismo que separa os nossos dias
da energia delirante do século XIX:
"A humanidade só se coloca tarefas
que está em condições de…
solucionar" (1859). É uma
declaração axiomática de um
otimismo religioso (embora laico)
que ultrapassa as fronteiras
ideológicas, servindo de bandeira à
mentalidade dominante de
Oitocentos, a cuja caricatura trágica
nos caberá tentar sobreviver.

PREMIUMPREMIUM PEDRO LAINS

O Montijo e o clima

Lisboa tem sido das capitais
europeias mais atingidas pelo
turismo de massas e o aeroporto do
Montijo irá agravar essa tendência.
Deve ser assim? Ou seguir a…
alternativa de outros países da
Europa Ocidental em que o público
está a substituir o transporte aéreo
pelos comboios?

PREMIUMPREMIUM
MARIA DO ROSÁRIO PEDREIRA

A arte ou a vida

A curiosidade, normalmente tão
subestimada, é um dos grandes
motores do conhecimento; e a
curiosidade em relação às vidas
alheias - malvista no real - é quas…
sempre o que move os leitores de
ficção. Sou, porém, de uma geração
a quem os professores,
influenciados ainda pelo formalismo
russo, ensinaram que aquilo que
interessava na literatura não era a
história, mas a linguagem, sendo
também aconselhável (imperioso
até) prescindir da biografia do
escritor no estudo de uma obra.

PREMIUMPREMIUM
MARGARIDA BALSEIRO LOPES

Rendas "acessíveis"

Nesta semana, foram publicadas,
em Diário da República, as portarias
que definem o funcionamento do
Programa de Arrendamento
Acessível, destinado a incentivar …
oferta de alojamentos para
arrendamento habitacional a preços
(supostamente) reduzidos, com
entrada em vigor a partir do próximo
dia 1 de julho.

PREMIUMPREMIUM
ADOLFO MESQUITA NUNES

"Pensadora entre as coisas
pensadas"

A literatura contribuiu mais para a
minha formação política, para o meu
percurso e atuação e inspiração, do
que os ensaios e estudos que,
nesse percurso, fui lendo para o…
sustentar.

PREMIUMPREMIUM
FERREIRA FERNANDES

A ERC é pilinhas

Há uns dias, a ERC mandou-me
uma ordem. Ela é a Entidade
Reguladora para Comunicação
Social e regula os jornais. Na
verdade, ordena e mal. Dizia o ofí…
da ERC que queria "a data de
publicação e o número de página"
dos artigos de opinião, e a data de
publicação e o número de página
das entrevistas dos candidatos, com
a identificação dos respetivos
partidos, durante a campanha "para
o Parlamento Europeu no dia 26 de
junho". E mais ordenava que os
pedidos "deverão dar entrada na
ERC num prazo máximo de dez
dias".

PREMIUMPREMIUM
MARIA ANTÓNIA DE ALMEIDA SANTOS

Planeta é só um!

"Planet B is fake news". Quem disse
o contrário, já se sabe, mentiu.
Abecedários à parte, verdade e
facto continua a ser que é urgente
termos um plano global para…
continuarmos a ter planeta. Todos
os dias somos confrontados nos
media com factos e imagens que
nos descrevem como a nossa Terra
se torna pela ação humana cada
vez menos bela, menos harmoniosa
e menos acolhedora, como quem se
defende de uma agressão
continuada. Infelizmente, a maioria
destes dados já não são news e
muito menos serão fake, até porque
são validados pela realidade sentida
em espectro global - desde a
redução da precipitação na bacia
mediterrânica ao degelo dos
glaciares do Alasca. É certo que há
hoje mais atenção às questões
ambientais, como nos demonstrou a
extraordinária atitude da juventude
mundial, com a sua capacidade de
mobilização global na luta pela
preservação do planeta e do futuro.
Já há mais respostas, como a
reciclagem das embalagens e a
reutilização do saco de plástico do
jornal do fim-de-semana e do saco
do supermercado (exemplos - entre
os muitos que há - da simplicidade
prática). No entanto, continuamos
por descobrir ferramentas que
tornem mais fácil globalizar a luta
pela saúde do planeta e as medidas
concretas que a expressam.

PREMIUMPREMIUM MARISA MATIAS

Dias D

Nesta semana comemoraram-se os
75 anos do Dia D. Mais de dez mil
homens das tropas aliadas
britânicas desembarcaram na
Normandia, naquele que ficou…
conhecido como o momento de
viragem na Segunda Guerra
Mundial. Milhares de homens
perderam a vida e esse é um facto
histórico marcante de importância
inegável, mas não é a história toda.
Nunca tendo morrido de amores
pela União Soviética, parece-me
muito limitada a forma como se olha
para o Dia D como "o dia" e
incompreensível o apagão histórico
que é feito ao papel das tropas
soviéticas para o fim da Segunda
Guerra Mundial com milhões de
vidas perdidas. Sabemos que a
história elege sempre os seus
vencedores, mas também sabemos
dos impactos que cada leitura
histórica tem na perceção global. O
fim da Segunda Guerra Mundial foi,
sim, um dos melhores momentos da
nossa memória, daqueles em que
sentimos e sabemos que ganhámos
todos.

PREMIUMPREMIUM
CRÓNICA DE TELEVISÃO

O bom, o mau e o prestígio

As escolas ou os movimentos
artísticos nascem de várias
maneiras. Por vezes, como era
comum nas esplanadas de Paris
nos anos 1920, basta um aperto d…
mão entre dois jovens alcoolizados;
outras são produto de comités
executivos e ambiciosos manifestos.
Na maioria dos casos, a taxonomia
é ex post facto: quando se olha para
o passado recente e se concluí que
muitas pessoas talentosas fizeram
as mesmas coisas ao mesmo
tempo.

PREMIUMPREMIUM
BERNARDO PIRES DE LIMA

A jangada de pedra anglo-
saxónica 

A ilusão de uma "relação especial"
dá a Donald Trump uma vantagem
negocial extra sobre Londres que,
no dilema existencial em que se
encontra, se submete sem criticar.…
relação entre EUA e Reino Unido é,
como sempre foi, muito mais
desigual do que especial, além de
expor uma dinâmica perigosa para
os interesses de pequenos Estados
europeus, como Portugal.

Comprar ou arrendar? SaibaComprar ou arrendar? Saiba
qual a melhor solução paraqual a melhor solução para
si.si.

Women empowerment comWomen empowerment com
Teresa Tavares ao volanteTeresa Tavares ao volante

Saiba quais os segredos paraSaiba quais os segredos para
escolher um bom vinhoescolher um bom vinho

Estas equipas de luxo vão darEstas equipas de luxo vão dar
espetáculo no Tejo.espetáculo no Tejo.

FC PORTO

″Falo com o Maxi Pereira e″Falo com o Maxi Pereira e
espero que se junte a nós″espero que se junte a nós″

MUNDO

Hora do adeus: May levavaHora do adeus: May levava
o Brexit a sério, mas não oo Brexit a sério, mas não o
levou até ao fimlevou até ao fim

FOTOGALERIA

É assim que Ronaldo gastaÉ assim que Ronaldo gasta
os milhões que ganhaos milhões que ganha

ROSA CHOQUE

Já se sabe! Isaurinha JardimJá se sabe! Isaurinha Jardim
anuncia nome do primeiroanuncia nome do primeiro
bebébebé

Porto - O que ganhaPorto - O que ganha
Portugal se vencer a LigaPortugal se vencer a Liga
das Nações?das Nações?

MOTOS

Conheça a única scooterConheça a única scooter
Harley-DavidsonHarley-Davidson

SEXO

Estes são os problemasEstes são os problemas
sexuais que mais afetam ossexuais que mais afetam os
homens no verãohomens no verão

SOCIEDADE

Miguel passa ao lado, masMiguel passa ao lado, mas
Portugal não escapa aoPortugal não escapa ao
temporal esta tardetemporal esta tarde

NOTÍCIAS

Esta ilha está à procura deEsta ilha está à procura de
um jardineiro privado –um jardineiro privado –
oferece salário até 32 miloferece salário até 32 mil……
euroseuros

SAÚDE

Dez hábitos aparentementeDez hábitos aparentemente
inofensivos que só pioram ainofensivos que só pioram a
ansiedadeansiedade

PESSOAS

A lutar contra um cancro daA lutar contra um cancro da
mama, Bárbara Guimarãesmama, Bárbara Guimarães
surge como nunca asurge como nunca a……
tínhamos vistotínhamos visto

NUTRIÇÃO

Qualquer alimento fica maisQualquer alimento fica mais
saudável com estes óleossaudável com estes óleos

Loja | FátimaLoja | Fátima Arrendar ou comprar, eis aArrendar ou comprar, eis a
questãoquestão

Loja | LagosLoja | Lagos Para cada negócio, o seu espaçoPara cada negócio, o seu espaço
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