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10 Janeiro 2002 Os Cães e Nós – Amor de Bicho – Os cães e o homem têm dois tipos de relação: trabalho e 

afecto. Alguns cães ajudam a caçar, a guardar gado, a guiar cegos ou a procurar sobreviventes 

em tragédias. 

A Evolução dos cães – Do Lobo ao Lulu – Depois de os cães selvagens aprenderam a não 

atacar o homem, a evolução destes animais desenvolveu-se rapidamente. 

O Mundo do Islão- O islamismo, religião que regista o maior crescimento do mundo. Fize-

mos uma viagem pormenorizada ao mundo dos seguidores de Maomé 

11 Fevereiro 2002 Guerra à Doença- Adversários estão a regressar e surgem novas infecções que nos expõem a 

ameaças graves e, por vezes inesperadas. No Instituto de Investigação Médica do Exército dos 

EUA, simulando-se situações de quarentena. 

Recifes de Cuba- Um refúgio nas Caraíbas de cardumes deslizam ao largo da costa sul de 

cuba- um oásis quase virgem de cores vivas e abundantes. 

Etna em Fúria – Rios de lava e nascentes de fogo renovaram o temor de quem vive à sombra 

do vulcão. 

Terra Gelada- Antárctida, um continente selvagem que proporciona aos cientistas conheci-

mentos sem par sobre a Terra. 

12 Março 2002 Diamantes, A História Real- África- Num continente devastado por lutas civis, os diamantes 

têm financiado os esforços  dos senhores da guerra rebeldes. 

Solo-“BorgeOusland”- Atravessou o Árctico da Rússia ao Canadá pelo Norte. No total, fez 

1996 km, caminhou, nadou e tudo isto sozinho. 

Rio Danúbio – Misto de lugar romântico, refúgio da vida selvagem e canal de navegação 

poluído, o rio atravessa uma Europa variada e em mudança. 

Pai Urso – Bem Kilham- preocupado com os problemas de adaptação dos ursos ao novo 

ambiente, testa outra forma de abordagem e, durante a adolescência dos ursos, torna-se o seu 

pai adoptivo. 

Tesouros da Idade do Ouro- Os arqueólogos recuperam muitos objectos bem preservados da 

civilização grega . 

13 Abril 2002 É Ela- Uma vida exposta- Dezassete anos depois de o seu olhar perturbador ter sido capa da 

National Geographic, a “rapariga afegã” volta a enfrentar o mundo. 

Bois-Almiscarados-Animais ruminantes ensinam-nos muito sobre comportamentos colectivos 

e mecanismos de resistência ao Inverno. 

Cidades do Iucatão- As ruínas da antiga civilização maia e das suas cidades nas colinas 

escondem ainda muitos segredos. Várias equipas de investigadores escavam sítios arqueológi-

cos no México. 

Mural Maia-Quando William Saturno entrou acidentalmente num túnel, estava longe de pen-

sar que iria a reescrever a cronologia da arte pré-colombiana. 

Papa-Insectos- Uma equipa de biólogos americanos e mexicanos procura comprovar cientifi-

camente o papel de algumas espécies de morcegos enquanto pesticidas naturais. 

Em Família-Acompanhamos uma equipa do Instituto da Conservação da Natureza durante 

várias visitas a grutas e minas portuguesas. 

14 Maio 2002 Desafios da Humanidade- A segunda reportagem da série “Desafios da Humanidade” debru-

ça-se sobre organismos geneticamente modificados e a influência da biotecnologia na alimen-

tação humana. 

Tibetanos- Apesar de apresentarem sintomas de uma adaptação progressiva ao domínio chi-

nês, os tibetanos continuam fiéis às suas tradições seculares. 

Visão Invulgar- Como a tecnologia permite recolhas de imagem cada vez mais perfeitas. Afi-

nal, até uma traça pede ser um modelo artístico de grande beleza. 

Resgate Inca- No Peru foi descoberto o maior cemitério inca de um único período. O tesouro 

inclui fardos de algodão onde se embrulhavam os defuntos, objectos cerâmicos, têxteis e 

armas. 

15 Junho 2002 As Histórias Por Contar do Dia D- A 6 de Junho de 1944, duzentos mil soldados aliados 

tomaram de assalto cinco praias da Normandia. Foi o início do fim da Segunda Guerra Mun-

dial na Europa. 

Impérios dos Andes- Oito séculos antes de os incas controlarem os Andes, dois impérios 

governaram esta região montanhosa da América do Sul: os huari, a norte, e os tiahuanaco, a 

sul. 

Floresta Boreal-Circundando o Norte do planeta, a floresta boreal é um ecossistema único que 

se estende a regiões tão distantes como o Alasca, o Canadá, a Escandinávia e a Sibéria. 

Glutões – São animais carnívoros tímidos, que vivem nos vastos bosques circumpolares do 

Norte. Não se sabe quantos existem, mas têm estatuto de espécie rara e vulnerável. 



16 Julho 2002 O Mundo em Flor- Através dos fósseis recolhidos em vários pontos do globo, incluindo a 

região centro de Portugal, vários investigadores procuram identificar o momento em que as 

plantas com flor trouxeram outra vivacidade ao reino dos seres vivos. 

Ícone da América – O pigargo-americano, símbolo inconfundível dos Estados Unidos da 

América, está em franca recuperação e é por isso um símbolo da conservação ambiental 

moderna. 

Somália – Descubra um país onde impera a lei da bala, mas que conseguiu recuperar economi-

camente na fase em que deixou de contar com apoios internacionais. 

Ameaçados: Filipinas – Nas sete mil ilhas das Filipinas, concentram-se muitas espécies endé-

micas. Apesar da ameaça ambiental, o país procura manter o equilíbrio crítico entre o consumo 

dos recursos sustentáveis e a sua protecção. 

17 Agosto 2002 Oceanos de Abundância – Perto do cabo que os navegadores portugueses de quatrocentos se 

habituaram a odiar, dois oceanos fundem –se com  violência, provocando um dos espectáculos 

marinhos mais deslumbrantes do mundo. Outrora das Tormentas, mais tarde denominado da 

Boa Esperança, proporcionam aventuras aos biólogos marinhos. 

Macacos- Narigudos- Estes primatas vivem apenas no Bornéu e estão ameaçados por madei-

reiros, pela agricultura e pelo fogo. 

Monte Fuji – Explorado comercialmente até à exaustão, o monte Fuji mantém o fascínio de 

sempre e ocupa um lugar importante no coração dos japoneses. 

18 Setembro 2002 O estado do Planeta- Em 1992,representantes de quase todos os países do mundo reuniram-se 

no Brasil, para discutir o que se poderia fazer para proteger os recursos do planeta. 

Celebração da Terra- Das cataratas e florestas da América do Sul às montanhas da China, 

passando pelos desertos da Arábia Saudita, um conjunto de fotografias capta algumas das mais 

impressionantes paisagens do nosso planeta, que, apesar de transformado pelo homem, conti-

nua a ser esculpido por ventos e marés. 

Hirtos e Firmes- Nas areias do deserto de Kalahari, na África Austral, vivem uns pequenos 

animais que podem bem ser dos melhores exemplos de cooperação conhecidos na natureza. 

Água, um Desafio – Como pode um planeta húmido como  o nosso ter tão pouca água potá-

vel? 

19 Outubro 2002 Morte no Nilo – Muito depois de Agatha Christie produzir um dos seus livros mais populares, 

surge novo registo de um crime no Nilo.Um cemitério real revela novas pistas sobre assassí-

nios, vinganças e intrigas no antigo Egipto. 

Locais Eleitos – Desde 1972, a UNESCO classifica locais em todo o mundo que merecem ser 

preservados. A lista já totaliza 730 lugares e continua a crecer... 

À Força de Braços – A paisagem vinhateira da ilha do Pico será o próximo lugar português a 

avaliar pela UNESCO. 

Istambul no Limite – A capital turca testemunha exemplarmente 

Várias etapas da civilização europeia. 

Ameaçados: Nova Zelândia – A árvore da evolução parece ter desenvolvido um ramo pecu-

liar. Bastou pouco mais de um milénio de ocupação humana para condenar animais e plantas à 

extinção. 

20 Novem-

bro 

2002 Armas de Destruição Maciça – O pesadelo não terminou com o fim da guerra fria. Das este-

pes do Cazaquistão ao deserto do estado de Nevada (EUA), investigamos os testes e damos a 

conhecer as vítimas das armas de destruição maciça. 

Cisjordânia- Famosa pelos motivos mais terríveis, a Cisjordânia não tem conhecido sossego 

desde o início do século XX. Nesta reportagem, historiamos o processo de luta por autonomia 

da região. 

Reis da Montanha- Nas inóspitas montanhas etíopes, os babuínos – gelada resistem a todas as 

ameaças e reclamam o título de reis da montanha. 

Cidades – As metrópoles com mais de dez milhões de habitantes cresceram como cogumelos 

e originaram problemas radicalmente novos. São Paulo, Banguecoque, Lagos e Haiderabad são 

quatro exemplos diferentes de planeamento e de gestão do crescimento urbano. 

21 Dezem-

bro 

2002 Desmascarar a Pele – O relacionamento do ser humano com a pele é tão profundo como 

inconsciente. Da pele, emergem os mistérios profundos do tacto, provavelmente a mais impor-

tante fonte de estimulação sensorial. 

Corujas-das-Neves – Estas aves possantes do Árctico têm o carisma de estrelas de cinema e 

possuem garras suficientemente convincentes para manter o estatuto. Percorrem mais de mil 

quilómetros em poucos dias, voam a velocidades muito elevadas. 

Chandra- Observatório Orbital de Raios X da NASA obteve imagens com grande nitidez de 

alguns dos fenómenos astronómicos mais cativantes e levantou assim o véu sobre a morte 

explosiva de uma estrela, como aspectos desconhecidos dos pulsares, quasares e buracos 

negros. 


