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Dois dias que decidiram a sorte de dois presidentes dos
Estados Unidos: Um terminou em tragédia e o outro em
descrédito. 22 de novembro de 1963: o presidente John
F. Kennedy é assassinado em Dallas. Nesta
reconstituição aparecem as versões de pessoas que
estavam  bem próximas ao disparo, assim como
declarações inéditas de personagens relacionadas ao
trágico episódio, 9 de agosto de 1974: o escândalo de
Watergate acaba com a pouca credibilidade que ainda
restava ao presidente Nixon. Só faltava que Nixon
admitisse seu fracasso. As últimas 24 horas no salão
oval da Casa Branca são reconstituídas neste
documentário por três interessantes personagens: o
fotógrafo chefe da presidência, o líder na câmara e o
próprio Nixon, até então favorito à reeleição.

94   0001

O Assassinato de Kennedy e
A Renúncia de Nixon

"Um pequeno passo para um homem, mas um salto
gigantesco para a humanidade." Foi com essa frase que
o astronauta Neil Armstrong descreveu o primeiro passo 
humano na Lua. Famosa em todo mundo, a frase é hoje
o retrato de um dos episódios mais emocionantes da
história da conquista do espaço pelo homem. Neste
DVD você conhecerá os detalhes dessa empolgante
aventura. Em 20 de julho de 1969 o homem chegava à
Lua. Seis horas depois, o pequeno passo de Neil
Armstrong o levou do módulo lunar para a superfície
lunar. Graças ao arquivo de filmes e das declarações de
pessoas que trabalharam na missão, revivemos hora a
hora um dia incrível para a história da humanidade.

 94   0002

A Chegada do Homem à Lua
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A história oculta dos dois disparos de pistola que
selaram o princípio e o fim das duas guerras mundiais
do século XX. 28 de junho de 1914: o arquiduque
Fernando e sua esposa percorrem Saravejo em charrete 
descoberta, mas o passeio termina em tragédia,
Fernando acaba assassinado a tiros por um nacionalista 
sérvio, membro de uma sociedade secreta que havia
jurado expulsar o governo austro-húngaro de seu
território. Os acontecimentos se sucedem então de
modo implacável e empurram o mundo para a Primeira
Guerra Mundial.
30 de abril de 1945: a cúpula do governo nazista está
cercada, os soldados russos dominam Berlim. Adolf
Hitler se casa com Eva Braun. Depois, os dois cometem
o suicídio, junto com Goebbels e sua família. Baesado
em declarações de cinco testemunhas que estiveram no
bunker do Führer, este é um inquietante relato dos

94   0003

O Suicídio de Hitler e
O Assasinato que Iniciou a Guerra

Às 5 horas e 32 minutos da madrugada do dia 6 de
agosto de 1945, um bombardeiro B-29 partia de uma
pequena ilha no Pacífico para pôr em curso uma
operação secreta.
Sua missão era jogar sobre uma cidade japonesa a
primeira bomba atômica da história.
Um milionésimo de segundo depois da explosão,
Hiroshima deixava de existir como cidade. A expansão
da explosão matou no ato 100.000 pessoas e destruiu
47.000 edifícios.
Todavia o efeito de longo prazo daquela explosão faz as
pessoas sofrerem até hoje. Com uma reconstrução
detalhada dos acontecimentos que conduziram ao
lançamento da bomba, este documentário é um estudo
único dos que participaram diretamente daquela
catástrofe histórica.

 94   0004

Hiroshima
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Dois acontecimentos que assinalaram o triunfo e a
queda do comunismo na Rússia e no Leste europeu.
Na noite de 16 de julho de 1918, o czar Nicolau II, a sua
família e criados estão sob detenção domiciliar. Os
Romanov representam para os bolcheviques tudo
aquilo contra o qual lutaram. Graças a esta
reconstituição, seremos testemunhas da crescente
ameaça que se fecha sobre os Romanov.
O entardecer de 8 de novembro de 1989, parece um dia
como outro qualquer na vida de Gunter Moll, agente da
Stasi no Checkpoint Charlie, posto fronteiriço entre
Berlim Oriental e Ocidental. Naquele dia, porém, ele
testemunhará um momento histórico: a queda do Muro
de Berlim, durante 28 anos o símbolo material da divisão 
entre o Leste Comunista e o Ocidente Capitalista.

94   0005

A Queda do Muro e
O Fim dos Czares Russos

Uma descoberta incrível que permite compreender
finalmente o Egito antigo e, cem anos mais tarde, um
achado fabuloso que trouxe para primeiro plano de um
modo espetacular...
Desde que foi encontrada, em 1798, o enigma da pedra
de Roseta deu lugar a uma competição frenética para
decifrar a chave do idioma dos antigos Egípcios. Nesta
reconstituição vemos Champollion estudando uns
documentos, a 14 de setembro de 1822. De repente
decifra o nome de um faraó...
A 26 de novembro de 1922, Howard Carter chega às
escavações que dirige no vale dos Reis. Os seus
trabalhadores descobriram a parte superior de uma
escada enterrada. Carter está no limiar de uma
descoberta arqueológica assombrosa: o túmulo do
faraó Tutankamon.

94   0006

A Descoberta do Túmulo de
Tutankamon e A Pedra de Roseta
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Dois dias que marcaram a vida do povo judeu...
Na noite de 9 de novembro de 1938, os nazistas
lançaram-se abertamente contra os judeus e as suas
propriedades, dando um passo à frente no pesadelo que 
culminaria no Holocausto. Em três episódios
independentes revive-se — com horror, tristeza e até
humor — a violência daquela noite que ficaria conhecida 
como a Kristallnacht, ou Noite de Cristal.
Palestina, 14 de maio de 1948, os britânicos
preparam-se para abandonar uma região sacudida pela
agitação política. O primeiro-ministro de Israel, Ben
Gurion, mal tem tempo, até a meia-noite, para conseguir
o reconhecimento internacional para a sua jovem nação. 
Os exércitos de quatro países árabes aguardam na
fronteira, prontos para a invasão...

94   0007

A Noite de Cristal e
O Estado de Israel

Um dos avanços científicos mais importantes da história 
precipitou uma desesperada corrida de morte que se
concluiu uma catástrofe que o mundo temia...
Às 11 horas e 30 minutos do dia 2 de dezembro de 1942,
conseguiu-se a primeira reação nuclear em cadeia da
história. Envoltos em mistério durante anos, os
arquitetos da era nuclear aparecem por fim em uma
história apaixonante...
A 25 de abril de 1986, na central nuclear de Chernobyl,
ocorreu uma das maiores tragédias nucleares da
história. Uma série de falhas humanas culminou num
erro elementar cometido por um técnico de 26 anos. As
conseqüências foram catastróficas. A calamitosa cadeia 
de acontecimentos é contada passo a passo na
dramática crônica de um acidente anunciado.

94   0008

A Cisão do Átomo
e Chernobyl
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Um dia de celebração e outro de pesar, e as atenções do 
mundo postas na monarquia britânica...
O dia frio e úmido de junho de 1953, em que foi coroada
a jovem princesa Elizabeth, decorreu com a pompa e
circunstância próprias desse tipo de cerimônias. Neste
documentário veremos os pormenores que não foram
contados.
Agosto de 1997: a princesa Diana chega a Paris com
Dodi Fayed, seu amigo e talvez iminente noivo. Os
paparazzi não dão descanso e, contrariando todas as
normas de segurança, o par sai do Hotel Ritz a toda
velocidade e sem veículo de escolta. No relato daquelas
horas fatídicas averiguaremos porque Diana acabou por 
ser vítima de um acidente que continua a ter
conseqüências na atualidade.

94   0009

Coroação da rainha Elizabeth
e A Morte de Diana

Dois dias em que o mundo não teve outro remédio
senão fixar-se na vida dos grandes defensores da
liberdade: 4 de abril de 1968, o reverendo Martin Luther
King passou as últimas 24 horas organizando uma
manifestação pacífica. É mais um ato na vida de um
homem que se dedicou a lutar contra a segregação
racial, a pobreza e a guerra. Porém, nesses mesmos
instantes, James Ealr Ray planeja o seu atentado. 
Depois de passar 28 anos na prisão, Nelson Mandela, o
homem que simbolizava a luta contra o Apartheid na
África do Sul, prepara-se para ser libertado. A análise
dos acontecimentos do dia 11 de novembro de 1990
permite comprovar que a inspiração e valentia daquele
homem continuam tão vigentes como naquele dia
memorável.

94   0010

O Assassinato de Martin Luther King
e A Libertação de Nelson Mandela
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Uma crônica detalhada, minuto a minuto, da destruição
das Torres Gêmeas por um comando terrorista em 11 de 
setembro de 2001.
Dois edifícios simbólicos destruídos num ato que o
mundo nunca esquecerá. Este documentário é uma
reportagem única a respeito do que ocorreu e sobre o
comportamento físico dos edifícios, como reagiram
após o impacto dos aviões, como se comportaram em
relação aos incêndios, como se sucederam os
acontecimentos que levaram ao seu desaparecimento.
Com filmagens até então inéditas, simulações de
computador e declarações de sobreviventes e observa-
dores especializados, este documentário apresenta o
primeiro relatório científico da destruição catastrófica
das duas torres.

94   0011

11 de Setembro

A forte oposição do governo Bush para o regime de
Saddam Hussein ocasionou outro sangrento conflito no
Oriente Médio. Quais eram realmente as acusações
contra Saddan Hussein? Este documentário, do qual
participam destacados cientistas políticos ocidentais,
assim como desertores do regime Iraquiano, examina as 
relações do governo de Saddan com as armas químicas
e biológicas de destruição em massa, e com o acesso à
tecnologia atômica. De que armas dispunha exatamente
o regime iraquiano? Possuía realmente mísseis
carregados de antraz? Poderia dispor em um breve
espaço de tempo de urânio suficiente para a fabricação
de quatro bombas atômicas? O documentário explora
também as reais motivações do presidente Bush e de
seu círculo mais próximo, assim como os medos dos
aliados europeus, temerosos do preço que deveriam
pagar.

94   0012

A Guerra do Iraque


