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 Televisão 
 
1979 - Participação e colaboração na série de Televisão "Missão Açores" (com 6 episódios: 

Vídeos: A reserva dos Continentes; A captura; Quantos peixes há no Mar; Sinal cinco; As 
grutas;  Arquipélago) realizada por Helder Mendes.(todos os vídeos) 

1984 - Participação e colaboração em 3 episódios da série de Televisão "O Mar e a Terra" 
realizada por António Hipólito. (vídeo-Nas Ilhas Selvagens) (vídeo - Porto Santo e 
Desertas) 

1989 - Participação e colaboração no filme "O Rio Mira" realizado por Helder Mendes. 

1996 - (Agosto) - Convidado no programa de televisão "Rumo à Lua" Canal 2 (Clara Pinto 
Correia) subordinado ao tema Icebergues (Vídeo) 

2002 - (3 Dezembro) Convidado no Telejornal do Canal 2. Tema: Submarino Nautile e Maré 
Negra do Prestige. (Vídeo) (photo) 

2003 - (12 Agosto) Participação numa reportagem referente ao Laboratório Marítimo da Guia 
para o Jornal Nacional da TVI. (Vídeo) (photo) 

2004 - (22 Outubro) Reportagem referente à descoberta de uma nova espécie de peixe 
(Pachycara saldanhai) para o programa informativo da RPT 1 - Bom dia Portugal. (Vídeo) 

2004 - (24 Outubro) Reportagem referente à descoberta de uma nova espécie de peixe 
(Pachycara saldanhai) para o programa informativo da SIC - Primeiro Jornal. (Vídeo) 

2004 - (24 Outubro) Reportagem referente à descoberta de uma nova espécie de peixe 
(Pachycara saldanhai) para o programa informativo da SIC Noticias - Jornal de Síntese.  

2004 - (24 Outubro) "Rábula" referente à descoberta de uma nova espécie de peixe (Pachycara 
saldanhai) no programa da RTP 1 - Contra Informação. 

2004 - (25 Outubro) Reportagem referente à descoberta de uma nova espécie de peixe 
(Pachycara saldanhai) para o programa informativo da SIC Noticias - Jornal de Síntese. 

2004 - (06 Novembro) Reportagem referente à descoberta de uma nova espécie de peixe 
(Pachycara saldanhai) para o programa da TV 2 - 2010-Magazine de Ciência e Tecnologia. 
(Vídeo) (photo) 

2010 – (03 Fevereiro) Reportagem sobre a Maré Negra de Porto Santo 20 anos depois RTP – 
Madeira – Reportagem  

  (video) (foto/photo) 

2010 – (21 Setembro) Comentário sobre o Peixe-lua no “Primeiro Jornal” da SIC. (Video) 
(foto/photo) 

 

 Radio 

1998 - (Junho) - Participação como convidado do programa "Serões da Radio" da Antena 1 da 
Radio Renascença subordinado ao tema Missão Saldanha - Fontes Hidrotermais. 

2004 - (18 Outubro) Entrevista referente à descoberta de uma nova espécie de peixe (Pachycara 
saldanhai) para a TSF. 

2004 - (2 Novembro) Entrevista referente à descoberta de uma nova espécie de peixe (Pachycara 
saldanhai) para a Rádio Universidade de Coimbra. (Som ) 

 

 Jornais 

1981 - (5 Abril) "Biólogos da Faculdade de Ciências estudam no fundo do mar" O Diário: 7 

2004 – (18 Outubro) “Nueva especie de pez descubierta en aguas profundas de las Azores” abc-
es. EDICIÓN IMPRESA - Medio Ambiente (pdf) 

http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/index.htm
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/index.htm
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/a-reserva-dos-continentes/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/a-captura/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/quantos-peixes-ha-no-mar/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/sinal-cinco/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/as-grutas/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/as-grutas/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/arquipelago/
https://arquivos.rtp.pt/programas/missao-acores/
https://arquivos.rtp.pt/programas/missao-acores/
https://www.youtube.com/watch?v=3mjDbgBBPF0
https://youtu.be/x6sCn3Sj3ms
https://youtu.be/x6sCn3Sj3ms
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Video/Rumo%20Lua.wmv
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Video/Canal%202.wmv
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Video/Armando_Jornal%202_Dez_2002.jpg
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Video/Tvi.wmv
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Video/Armando_TVI_Ago_2003.jpg
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Video/RTP-1%20Bom%20dia%20Portugal.wmv
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Video/Sic.wmv
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Video/2010_6-11-04.wmv
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Video/Armando_Prog_2010_Agosto_2004.jpg
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Video/Mare_Negra2.rm
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Fotos/RTP/RTP-Madeira.jpg
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Video/3M_Sic_Peixe_lua_21_09_2010.wmv
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Fotos/SIC_2010_lua/Armando_Peixe-lua%204.jpg
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Som/Pachycara.wav
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Meus/Jornais/abc.pdf


2004 - (19 Outubro) "Descoberta nova espécie de peixe" A Capital: 15 (pdf) 

2004 - (19 Outubro) " Portugueses descobrem nova espécie de peixe " Diário de Noticias: 23 

2004 - (19 Outubro) "Nova espécie de peixe" Correio da Manhã: 16 (pdf) 

2004 - (19 Outubro) "Investigadores portugueses descobriram novo peixe" O Primeiro de Janeiro: 
19 (pdf) 

2004 - (19 Outubro) "Nova espécie de peixe descoberta nos Açores por investigadores 
portugueses" O Comércio do Porto": 24 (pdf) 

2004 - (19 Outubro) "Descoberta nova espécie na fonte hidrotermal Rainbow" Açoreano Oriental: 
3 (pdf) 

2004 - (19 Outubro) "Dois investigadores descobrem nova espécie de peixe nos Açores" Diário 
dos Açores: 5 

2004 - (21 Outubro) "Cientistas Portugueses Descobrem Nova Espécie de Peixe" Público: última 
página. (pdf) 

2004 - (22 Outubro) "Parece enguia mas é uma Pachycara" Tal & Qual: 14. 

2004 - (30 Outubro) "Novo peixe descoberto" Jornal da Madeira: primeira página 

2004 - (1 Dezembro) " Descoberta nova espécie de peixe nos Açores" Noticias (Maputo): 19 

 

 Revistas 

2004 - (22 Outubro) " Portugueses descobrem nova espécie" Sábado: 20 

2004 - (Novembro) - Pachycara saldanhai - Investigadores portugueses descobrem nova 
espécie.  Mundo Submerso, 91: 57 

2004 - (Dezembro) - Pachycara saldanhai - Portugueses descobrem novo peixe. VEJA : 8 

2018 – (Março) – Laboratório Marítimo da Guia -   revista da Universidade de Lisboa (pdf) 

 

 Internet 

2004 - (Outubro) "Descoberta nova espécie de peixe nos Açores" na foradelinha animais. 
(http://www.fcsh.unl.pt/cadeiras/plataforma/foralinha/atelier/a/www/view.asp?edicao=00&
artigo=138) 

2004 - (18 Outubro)"Investigadores portugueses descobrem nova espécie de peixe" na TSF 
Online. (http://www,clipping.memorandum.pt/print.asp?ida=9105167) 

2004 - (18 Outubro) "Nova espécie de peixe foi descoberta" na TVI Online. 
(http://www,clipping.memorandum.pt/print.asp?ida=9103200) 

2004 - (18 Outubro) "Portugueses descobrem nova espécie de peixe") no Oninet.pt. 

2004 - (18 Outubro) "Portugueses revelam nova espécie" no Expresso.pt. 
(http://www,clipping.memorandum.pt/print.asp?ida=9101914) 

2004 - (18 Outubro) "Investigadores portugueses descobrem nova espécie de peixe" no Diário 
Digital.pt (http://www,clipping.memorandum.pt/print.asp?ida=9101539) 

2004 - (18 Outubro) "Investigadores descobrem nova espécie de peixe" no PortugalDiário.iol.pt. 
(http://www.portugaldiario.iol.pt/comuns/imprimir.php?id=457149) 

2004 - (18 Outubro) "Portugueses descobrem nova espécie de peixe" na Rádio Renascença 
Online (http://www.rr.pt/noticia.asp?idnoticia=117821) 

2004 - (18 Outubro) " Investigadores portugueses descobrem nova espécie de peixe" no Portal 
Açores 

2004 - (18 Outubro) "Nova espécie de peixe" em Fábrica de Conteúdos.com 

http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Meus/Jornais/A_capital.pdf
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Meus/Jornais/Correio_manha.pdf
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Meus/Jornais/Primeiro_Janeiro.pdf
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Meus/Jornais/Comercio_Porto.pdf
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Meus/Jornais/Acoreano_Oriental.pdf
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Meus/Jornais/Publico_%20Pachycara%20saldanhai%202004.pdf
http://www-personal.fc.ul.pt/~ajalmeida/Meus/Jornais/2018%20Entrevista%20Guia.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/cadeiras/plataforma/foralinha/atelier/a/www/view.asp?edicao=00&artigo=138
http://www.fcsh.unl.pt/cadeiras/plataforma/foralinha/atelier/a/www/view.asp?edicao=00&artigo=138
http://www,clipping.memorandum.pt/print.asp?ida=9105167
http://www,clipping.memorandum.pt/print.asp?ida=9103200
http://www,clipping.memorandum.pt/print.asp?ida=9101914
http://www,clipping.memorandum.pt/print.asp?ida=9101539
http://www.portugaldiario.iol.pt/comuns/imprimir.php?id=457149
http://www.rr.pt/noticia.asp?idnoticia=117821


2004 - (19 Outubro) "Investigador madeirense descobre nova espécie de peixe" no Jornal da 
Madeira.pt 

2004 - (20 Outubro) "Pachycara saldanhai, nova espécie de peixe descoberta por portugueses" 
no Curto Circuito Primeira Edição. 

 (http://ccprimeiraedicao.blogs.sapo.pt/arquivo/344363.html) 

2004 – (21 Outubro) "Portugueses descobrem nova espécie de peixe" na e.Ciência a revista da 
Ciência e inovação em Portugal. http://www.ccg.pt/Publications/_PDFs/Press/2004/TorgaNet-
eciencia.pdf -  

2004 - (22 Outubro)"Ciência: Investigadores portugueses descobrem nova espécie de peixe" no 
solnet.com  (http://www.solnet.com/22out04/tecnolog/tecnolo1.htm) 

2004 -  (23 Outubro) "Novo peixe descoberto" no Jornal da Madeira.pt 

2004 - (25Outubro) " Investigadores portugueses descobrem nova espécie de peixe" no Diário 
do Barreiro.com 

2004 - (6 Novembro) "Nova espécie de peixe com nome portugues" 
(http://2010.flmid.com/Noticia.aspx?idNoticia=425) 

2004 -  (8 Novembro) "Biólogos portugueses descubrem una nueva especie de pez en el 
Atlántico" no Diario del Consumidor. (pdf) 

 (http://www.consumer.es/web/es/noticias/medio_ambiente/2004/11/8/111508.php) 

2004 - (8 Novembro) "Nueva especie de pez descubierta en aguas profundas de las Azores" no 
abs.es. 

(http://sevilla.abc.es/sevilla/pg041108/prensa/noticias/Sociedad/Medio_Ambiente/200411
/08/NAC-SOC-086.asp) 

2004 - (8 Novembro) "Nueva especie de pez" no animales.com  

(http://www.e-animales.com/peces/ficha.php3?seccion=noticias&id_sel=2370 

2004 - (8 Novembro) "Biólogos portugueses descubren una nueva especie de pez en el Atlántico" 
no Aki.com (http://www.aki.com.mx/article/articleview/16424/1/11/) 

2007 – (Novembro) “Duas novas espécies de peixes para a fauna dos Açores foram encontradas 
recentemente por dois investigadores Portugueses. Estes achados vêm publicados na 
última edição da revista científica Francesa Cybium”. 

 http://www.cm-funchal.pt/cmf/Default.aspx?ID=2424   
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