NOVA GERAÇÃO - TNG - 1a. Temporada - 1987 / 1988

ENCOUNTER AT FARPOINT, PART 1 - (Encontro em Longínqua, Parte 1)
Produção:1x01/28.09.1987/#001
Classificação:***
Data Estelar: 41153.7
O Capitão Jean-Luc Picard é designado para o comando da USS Enterprise-D,
para a sua primeira missão na Estação Longínqua.
Mas em seu caminho a tripulação é parada pela poderosa Entidade Q, que
questiona seu direito de explorar a Galáxia.
Curiosidades: Homenagem à série original com a aparição do Almirante McCoy
(DeForest Kelley) que faz uma visita à nova nave.

ENCOUNTER AT FARPOINT, PART 2 - (Encontro em Longínqua, Parte 2)
Produção:1x02/28.09.1987/#002
Classificação:***
Data Estelar: 41153.7
O Picard e sua tripulação devem aprender o segredo da Estação Longíncua para
provar para Q a habilidade da espécie Humana, que está sob julgamento.
As coisas se complicam quando um organismo espacial gigante aparece em órbita,
e inicia um ataque a estação.

THE NAKED NOW - (A Hora Nua)
Produção:1x03/05.10.1987/#003
Classificação:**½
Data Estelar: 41209.2
A tripulação da Enterprise é contaminada por um vírus que impede o seu
discernimento, levando-os a fazer o que nunca fariam.

CODE OF HONOR - (Código de Honra)
Produção:1x04/12.10.1987/#004
Classificação:**
Data Estelar: 41235.25
A tripulação da Enterprise negocia um acordo para a obtenção de uma rara vacina,
e a Tenente Yar deve lutar por sua vida em um cenário de combate ritualístico quando ela
é sequestrada.

HAVEN – (Santuário)
Produção:1x11/30.11.1987/#005
Classificação:**
Data Estelar: 41294.5
A mãe da Conselheira Deanna Troi chega a bordo inesperadamente, informando
sobre o casamento arranjado para Deanna com o Dr. Wyatt Miller, que está prestes a
acontecer.

HERE NO ONE HAS GONE BEFORE - (Onde Ninguém Jamais Esteve)
Produção:1x06/26.10.1987/#006
Classificação:***
Data Estelar: 41263.1
O teste de um novo sistema de propulsão da Enterprise falha, levando a nave para
uma outra Galáxia.

THE LAST OUTPOST - (O Último Guardião)
Produção:1x05/19.10.1987/#007
Classificação:**
Data Estelar: 41386.4
Picard e sua tripulação deve confrontar uma gangue de Ferengues que roubou um
conversor de energia de um posto avançado da Federação.
Quando em órbita de um planeta alienígena hostil, as duas naves são mantidas
imóveis com suas energias sendo drenadas.

LONELY AMONG US - (Solidão)
Produção:1x07/02.11.1987/#008
Classificação:**½
DataEstelar:41249.3
A tripulação começa a experimentar fenômenos inexplicáveis após a Enterprise
passar através de uma nuvem de energia, revelando a presença de uma poderosa
consciência alienígena.

JUSTICE – (Justiça)
Produção:1x08/09.11.1987/#009
Classificação:**
Data Estelar: 41255.6
A tripulação aproveita uma licença em um convidativo e pacífico planeta, mas um
acidente leva Wesley a ser sentenciado a morte, e a Enterprise encontra um estranho
veículo alienígena em órbita.

THE BATTLE - (A Batalha)
Produção:1x09/16.11.1987/#010
Classificação:**½
Data Estelar: 41723.9
O Capitão Picard descobre os destroços de sua antiga nave, e é apanhado em um
plano orquestrado pelo DaiMon Bok, um Ferengue com sede de vingança.

HIDE AND Q – (Esconde-Esconde)
Produção:1x10/23.11.1987/#011
Classificação:**½
Data Estelar: 41590.5
A poderosa Entidade Q põe a tripulação da Enterprise em um torneio mortal, e dá a
Riker os poderes ilimitados do QContinuum.

TOO SHORT A SEASON - (Um Breve Regresso)
Produção:1x16/08.02.1988/#012
Classificação:**
Data Estelar: 41309.5
A Enterprise transporta um velho Embaixador da Federação para negociar em uma
situação de crise envolvendo reféns, e a tripulação presencia que ele está cada vez mais
jovem.

THE BIG GOODBYE - (O Último Adeus)
Produção:1x12/11.01.1988/#013
Classificação:***
Data Estelar: 41997.7
O Capitão Picard tira uma folga no holodeck, mas um mal funcionamento o mantém
preso junto com três tripulantes dentro da simulação.

DATALORE – (Datalore)
Produção:1x13/18.01.1988/#014
Classificação:***
Data Estelar: 41242.4
A tripulação descobre um androide desmontado, e descobre que ele é o irmão de
Data.
O androide é remontado, e rapidamente se descobre a verdade sobre a destruição
da colônia onde os dois androides foram construídos.
Curiosidades: Primeira aparição de Lore, irmão de Data, e da Entidade Cristalina .

ANGEL ONE - (A Ordem Estabelecida)
Produção:1x14/25.01.1988/#015
Classificação:**
Data Estelar: 41636.9
A Enterprise procura por sobreviventes de um perdido cargueiro da Federação em
um planeta governado por mulheres, onde Riker é forçado a lutar pelas vidas dos homens
perdidos.

11001001 – (11001001)
Produção:1x15/01.02.1988/#016
Classificação:***
Data Estelar: 41365.9
Um grupo de cientistas alienígenas super inteligentes sequestram a Enterprise,
deixando apenas Picard e Riker para tentar retomar a nave, e descobrir o segredo dos
Binários.

HOME SOIL - (Terra Natal)
Produção:1x18/22.02.1988/#017
Classificação:**
Data Estelar: 41463.9
A Enterprise visita um planeta em processo de terraformação, e descobre que uma
forma de vida microscópica está atacando os engenheiros.

WHEN THE BOUGH BREAKS - (O Rapto dos Inocentes)
Produção:1x17/15.02.1988/#018
Classificação:**
Data Estelar: 41509.1
Wesley Crusher e um grupo de crianças da Enterprise são tomados como
prisioneiros por uma avançada sociedade secreta, visando propagar a sua espécie, que
está morrendo.

COMING OF AGE - (Rito de Passagem)
Produção:1x19/14.03.1988/#019
Classificação:**½
Data Estelar: 41461.2
Wesley se submete ao rigoroso exame de admissão da Academia da Frota Estelar,
enquanto a competência do Capitão Picard é investigada por um agente da Federação.

HEART OF GLORY - (O Âmago da Glória)
Produção:1x20/21.03.1988/#020
Classificação:***
Data Estelar: 41503.7
Uma dupla de fugitivos Klingons tomam o controle da Enterprise, forçando Worf a
escolher entre sua herança Klingon e sua lealdade a Frota Estelar.

THE ARSENAL OF FREEDOM - (O Arsenal de Liberdade)
Produção:1x21/11.04.1988/#021
Classificação:***
Data Estelar: 41798.2
A tripulação investiga o desaparecimento de uma nave estelar da Federação em
um planeta alienígena, e é atacada por um sistema de defesa automático criado pelos
antigos habitantes.

SYMBIOSIS – (Simbiose)
Produção:1x22/18.04.1988/#022
Classificação:**
Data Estelar: <Desconhecida>
A Enterprise responde a um pedido de socorro, e a tripulação se encontra no meio
de uma antiga disputa entre dois planetas vizinhos, sobre a cura de uma praga que assola
um dos dois povos por dois séculos.

SKIN OF EVIL - (A Essência do Mal)
Produção:1x23/25.04.1988/#023
Classificação:***
Data Estelar: 41601.3
Uma entidade alienígena maligna mantém refém a Conselheira Troi em uma nave
auxiliar acidentada, forçando Picard e sua tripulação a negociar por sua vida, mas um
tripulante paga o preço nas mãos do cruel alienígena.

WE'LL ALWAYS HAVE PARIS - (Lembranças de Paris)
Produção:1x24/02.05.1988/#024
Classificação:**½
Data Estelar: 41697.9
O Capitão Picard se reencontra com seu primeiro amor, e a Enterprise investiga
uma distorção no continuum espaço-tempo.

CONSPIRACY – (Conspiração)
Produção:1x25/09.05.1988/#025
Classificação:***
Data Estelar: 41775.5
O Capitão Picard descobre que um parasita alienígena tomou o controle de vários
oficiais do alto escalão da Frota Estelar.
Ele e Riker precisam se infiltrar no quartel general da Frota Estelar para expor a
conspiração.

THE NEUTRAL ZONE - (A Zona Neutra)
Produção:1x26/16.05.1988/#026
Classificação:***
Data Estelar: 41986.0
A Enterprise encontra três pessoas do século 20 criogenicamente congeladas, mas
é forçada a investigar a destruição de postos avançados da Federação ao longo da Zona
Neutra Romulana.
Curiosidades: Primeira aparição dos romulanos na Série e uma menção aos Borgs
com a destruição dos Postos Avançados.
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