
Nº Mês Ano Temas Principais 

1 Abril 2001 Perseguição- Baleia-Anã continua a ser um mistério para a ciência e alvo para 

os Baleeiros. 

- Faraós- Em nome do Sol 

2 Maio 20001 -Bosquímanos-o povo mais antigo da África luta para sobreviver. 

-Pterossauros-Primeiros vertebrados a dominar o voo, reinaram no Mesozóico 

durante 150 milhões de anos, batendo as asas muito antes de a primeira ave ter 

levantado voo. 

-Mar Negro- Roberto Ballard, explora os mistérios do Mar Negro, utilizando 

um cabo de fibra óptica, o veículo “Pequeno Hércules”, controlado à distância 

permitiu que Ballard descobrisse a linha de praia submersa do mar Negro e qua-

tro navios naufragados da antiguidade 

3 Junho 2001 -Leões Asiáticos-Eram reis de uma Área do Mediterrâneo às florestas da Índia. 

Hoje são apenas 300. 

-Costa Chilena- Extremos, explorando a Costa Chilena, descida aos abismos 

numa terra agreste. É ao mesmo tempo um dos lugares mais hostis e belos do 

Planeta. E esta foi uma razões que levou Carsten Peter a acompanhar uma equi-

pa formada por cientista e aventureiros que queriam explorara as regiões bravias 

da Costa Chilena. 

-Megatransect – 2000 km a pé pela África Indomável – Enfrentando a selva em 

nome da ciência, J.MichaelFay, caminha à frente dum grupo de pigmeus, na 

África Central. 

4 Julho 2001 Megatransect parte II- Abismo Verde – Expedição ao longo de 2000Km na 

África Central, pelo biólogo J.MichaelFay, pela floresta e vida selvagem. 

-Óleo e Honra e PearlHarbor- Continua a escapar óleo do USS Arizona, o 

couraçado afundado pelos Japoneses em PearlHarbor durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

Ursos Pardos- Quase um século depois de se terem reduzido em 98% o número 

de ursos pardos dos EUA, estes animais mantêm uma relação amor-ódio pouco 

estável com os seres humanos. Os ursos pardos representam a força e o poder da 

floresta. 

5 Agosto 2001 -Megatransect parte III-Fim da linha – Esta última reportagem é a que melhor 

ilustra a complexidade  da expedição realizada pelo biólogoJ.MichaelFay. 

Depois de ter atravessado a pé mais de 2000km da inóspita África Central, desa-

fiando crocodilos e outros perigos. 

-Aranhas, seda mortífera. 

-Indonésia, o Ano de todos os perigos. 
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África Sem Fronteiras: - PIONEIROS  - A Grande Travessia – Em finais do 

século XIX,  Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens concretizavam  o velho 

sonho da ligação entre as duas colónias portuguesas da África Austral. 

-LIVRE ACESSO- Reservas Africanas sem fronteiras. 

-ENTREVISTA COM NELSON MANDELA 

Que Idade Tem… Como Calcular o Tempo do Universo. 

Morsas – Gigantes do Gelo do Árctico 

Djénie– A cidade Sagrada 

Poder da Luz – A luz das velas traz mistério e beleza ao festival hindu de 

Diwali, em Jaipur, na Índia. As formas mais antigas de iluminação artificial, a 

seguir às fogueiras ao ar livre. 

-Tesouros Chineses- Mais revelações sobre a Vida dos Imperadores 

- Costa Swaili- Influência Islâmica na África Oriental. 

-O Turno da Noitena Floresta Tropical–Espectro do Társico,reserva natural de 

Tangkoko - Duasudara. 

-Leopardos- Na pista de Tjololo(pequena leopardo), numa reserva natural pri-

vada da África do Sul. 

Conheça o Homem do Quénia- Nasceu um novo ramo da árvore genealógica 

da humanidade. 

Principais Temas National Geographic - 2001 



8 Novembro 2001 Arte Rupestre – Uma viagem pelo vale do Côa, pela gruta espanhola de Alta-

mira e pela caverna francesa de Chauvet. 

Auroras… e o Céu Brilha Sobre a Terra- Descubra como os ventos solares 

afectam o campo magnético terrestre. 

A Evolução das Baleias - Que animais primitivos deram origem às baleias? 

Rússia Renascida – No rescaldo do colapso da União Soviética, a Rússia emer-

ge com restaurantes de cinco estrelas e cibercafés. 

Hipopótamos - A Vida Irrompe de MzimaSprings, no Quénia.Nas águas férteis 

de uma nascente queniana, manadas de hipopótamos realizam fantásticas coreo-

grafias de celebração da vida. 

A Arte Mágica da Era Glaciar em França -  O requinte das pinturas de Chau-

vet modificou as teorias sobre os primórdios da arte paleolítica. 

9 Dezembro 2001 Antárctida, Rumo às Ilhas de Gelo- Em Março de 2000, um icebergue com 

mais de 11000 km2 soltou-se da costa da Antárctida e dirigiu-se para o mar de 

Ross. 

Um olhar científico:-os animais que vivem à volta e no interior dos icebergues, 

bem como o impacte destes blocos de gelo sobre o oceano. 

Super Crocodilo- Enorme crocodilo, que reinou nos rios africanos no Cretácio 

Médio, há cerca de 110 milhões de anos. 

Abraão, Jornada de Fé – Há milhares de anos, um homem partiu para uma 

longa viagem em nome de Deus. Chamaram-lhe Abraão e é tido hoje como o pai 

espiritual de três religiões monoteístas, cujos crentes representam mais de meta-

de da população do Mundo. 

Cobra Real – Conheça o mundo da rainha das cobras, um réptil que, sendo peri-

goso, não deixa de ser cativante. 


