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Nós estamos tristes por James Doohan, nosso
querido ator, que retratou o engenheiro
Montgomery Scott em Star Trek, serie clássica e
em sete filmes, ter falecido. Ele estava com 85
anos.
Doohan morreu dormindo em sua casa em
Redmond, Washington, as 5:30 da manhã, hora
local, ao lado de sua esposa Wende. A causa da
morte foi pneumonia, complicada pela doença de
Alzheimer, de acordo com o agente de Doohan e
amigo de longa data, Steve Stevens, de Los
Angeles.
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Doohan deixa sua esposa com quem estava ha 28
anos, Wende, e sua filha Sarah de 5 anos, e mais
6 adultos Larkin, Deirdre, Chris, Montgomery,
Eric e Thomas e numerosos netos e bisnetos.
“Me transporte para cima, Scotty" é um das
expressões mais familiares a entrar no léxico
popular do mundo de televisão Scotty era um
ícone, o arquetípico do homem que você sempre
poderia contar para fazer o trabalho direito.
Ele foi uma inspiração a uma geração inteira de
engenheiros e cientistas. Ele era direto, modesto,
e firme só como o homem que o retratou.
Parece bastante poético que a data da morte de
Doohan coincide com o aniversário dos
primeiros passos na Lua por Neil Armstrong.
É duplamente poético o fato de que o próprio
Armstrong foi a um banquete durante a
Convenção de Despedida de Doohan em
Hollywood,há uns 11 meses atrás.
“De um engenheiro velho para outro—obrigado
Scotty, " era o tributo de Armstrong a Doohan.

Direitos Autorais
Jornada nas Estrelas, assim como as imagens e
símbolos aqui utilizados são da Paramount
Pictures
Inc.,
uma
empresa
Viacom.
Reconhecemos seu direito autoral e não tentamos
infligir. O objetivo deste informativo é divulgar
o Universo Trekker de Jornada nas Estrelas.

Roddenberry, que foram enviadas em um vôo em
1997. A data de cremação e do spaceflight ainda
não é conhecido.

Doohan terá suas cinzas atiradas ao espaço em
um Spaceflight semelhante às cinzas de Gene
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De fato, é um caso documentado que Doohan foi
uma inspiração a gerações novas de engenheiros.
Alguns anos atrás Doohan foi premiado com um
doutorado honorário criado pela Escola de
Milwaukee de Engenharia, porque mais da
metade dos estudantes na escola citaram "Scotty"
como a razão deles terem buscado aquela
carreira.
James Doohan era o filho de um casal irlandês
que imigrou de Belfast para o Canadá quando
sua mãe estava grávida dele.
Jimmy nasceu em 3 de março de 1920, em
Vancouver, Columbia britânica, o mais jovem de
quatro filhos, e ficou a maioria de sua mocidade
em Sarnia, Ontario.
Ele deixou sua casa na idade de 19 anos para se
juntar às Forças canadenses no inicio da Segunda
Guerra Mundial.
Postado na Inglaterra, ele serviu durante a
guerra, se tornou um oficial, mas sem combater,
até 6 de junho de 1944 dia D onde ele conduziu
um regimento de 33 homens sobre Juno Beach a
Normandy, França.
Embora Doohan esteja associado ao seu papel
de " Scotty, " ele era um grande ator, tendo
atuado ao lado de estrelas como Lee Marvin,
Tony Randall, Leslie Nielson e Jackie Gleason.
Doohan creditava freqüentemente seu treinador
Sanford Meisner como o responsável pelo
sucesso profissional dele. Mas também era a sua
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versatilidade natural e seu talento com dialetos
que o fizeram ganhar papeis em mais de 100
filmes e série de televisão, inclusive The
Twilight Zone, Outer Limits, Fantasy Island,
"Loaded Weapon 1" and "Double Trouble."
Doohan começou trabalhando em Hollywood em
1960, e em 1965 seu agente lhe enviou um texto
para que lesse o papel de um comandante, um
personagem
que
não
estava
contudo,
completamente desenvolveu.
Durante a audição, eu mudei meu sotaque oito
vezes diferentes, Doohan recordaria, e o Sr.
Roddenberry disse, de qual sotaque você gosta?

Biografia
Atuado Por: James Doohan
Grau final: Capitão
Número de série: SE-197-54T
Ano de nascimento: 2222
Educação: Academia de Frota Estelar, 2240-44,

Eu disse, ' Bem, se você quer um engenheiro
bom, é melhor ser um escocês ! "E assim é
como eu me tornei Scotty ".

Estado matrimonial: solteiro

Nós realmente somos afortunados de ter Jimmy
por tanto tempo conosco. Enquanto, por um lado,
nós lamentamos sua perda, por outro lado nós
agradecemos todas suas contribuições para o
mundo durante muitos anos, e celebramos uma
bem vida vivida.

2242 - se matriculada na Academia, começa a
trabalhar e estudar na Nave Estelar

Jimmy, nós lhe desejamos felicidades na
próxima fase de sua jornada...! você esta dentro
de nossos corações e marcou profundamente
nossas vidas.
"Montgomery Scotty "
"Engenheiro Chefe U.S.S.Enterprise"

Frota Estelar Carreira Resumo

2264 - como tenente chefe, se tornou o
engenheiro principal sob comando de Capt.
James T. Kirk, U.S.S. Enterprise
2269-71 - promovido a chefe, vigiou reforma da
Enterprise na Terra em 2285. Promovido para
capitão, vigiou testes de transwarp para a U.S.S.
Excelsior sob comando do Capt. Estilos
2286 - participa do roubo da U.S.S. Enterprise e
da sabotagem na USS Excelsior.
2293 - aposentadoria marcada mas chamado para
serviço na missão de paz Khitomer; batismo
testemunhado da Enterprise/NCC-1701-B e da
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morte de Kirk.
2294 - presumivelmente perdido na U.S.S.
Jenolen quando na sua aposentadoria se dirigia a
Colônia de Norpin.
2369 - salvo apos 75 anos pelo transporte da
U.S.S Enterprise-D, partiu para vagar na nave
auxiliar dele, Goddard.
Scott, conhecido como "Scotty" e também como
o fazedor de milagre para o amigo dele James T.
Kirk e a tripulação, estava a bordo como
engenheiro principal da U.S.S Enterprise original
e sua fama de milagreiro se realizou 75 anos
depois quando foi dado como perdido na ida dele
à Colônia de Norpin em 2369 e talvez o milagre
maior dele foi ser resgatado. Bullish na
ascendência escocesa , ele usa saiote escoceses
cerimoniais com o uniforme dele, toca as gaitas
de foles e é conhecido por seu habito de beber e
a coleção de bebidas alcoólicas dele de todas as
partes da galáxia.
Scott começou o serviço ativo em Frota Estelar
em 2242, pela Academia, e serviu em um total de
11 naves .
Scotty tinha comprado uma nave em antecipação
da aposentadoria dele para dali a três meses
depois da conferência de paz em Khitomer em
2293, mas Kirk o persuadiu a voltar ao dever
ativo .
Ele se aposentou na idade de 72, depois de 52
anos em Frota Estelar, mas durante anos foi dado
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como perdido com a nave dele U.S.S.Jenolen que
se dirigia à Colônia de Norpin, a nova casa dele.
So em 2369 se descobriu que ele era o único
sobrevivente da explosao da nave na Esfera de
Dyson, mantido vivo só como moleculas presa
em fase do transportador sendo ironicamente,
salvo por uma equipe da U.S.S. Enterprise-D
onde ele pensou que Kirk tinha vindo-o salvar.
Depois de ajudar e discutir muito com o Chefe
Engenheiro Geordi LaForge e ajudando menos
que na Enterprise, ele recebeu um nave auxiliar
permanentemente emprestado, o Goddard, do
Capitão Jean-Luc Picard e partiu para vagar pela
galáxia.
Embora Scotty nunca foi casado, ele teve um
envolvimento com Mira Romaine em 2269 até
que ela foi transferida para Alfa Memória.
Em anos posteriores Uhura expressou um
interesse em romance, mas eles nunca assumiram
nada seriamente.
-x-x—X-X—x-x--

JORNADA NAS ESTRELAS -CLÁSSICA

"O Espaço, a fronteira final. Estas são as
viagens da nave estelar Enterprise, em sua
missão de cinco anos para explorar novos
mundos, pesquisar novas vidas, novas
civilizações, audaciosamente indo aonde

nenhum homem jamais esteve."
A série original do Star Trek foi um marco na
história da televisão. Nenhum outro seriado
passou em tantos países e foi assistido por tantas
pessoas como a Star Trek: The Original Series,
chamada no Brasil de Jornada nas Estrelas.
Esse seriado já foi reprisado por várias vezes, em
canais como Manchete, Record, USA e etc.
O Star Trek foi ao ar pela primeira vez em 8 de
setembro de 1966 às 20:30 hs pela rede de
televisão NBC.A série teve 79 episódios e três
temporadas no ar entre 1966 e 1969.
O primeiro episódio produzido foi o The Cage,
produzido ainda em 1965 e escrito pelo próprio
Gene Roddenberry, o criador de Star Trek.
Esse seriado passado em 1966 trouxe algumas
novidades para a época.
Colocar um russo trabalhando com americanos
em meio a Guerra Fria, colocar uma negra na
ponte de comando quando o racismo nos Estados
Unidos estava em alta, e ainda colocar um
japonês na ponte, quando muitas cicatrizes da
Segunda Guerra Mundial ainda não estavam
curadas.
O primeiro beijo inter-racial entre um branco e
uma negra na televisão americana ocorreu entre
os personagens Kirk e Uhura.
Star Trek contou com um conjunto de
carismáticos personagens que devido ao
intervalo de anos entre o seriado e o primeiro
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filme, os atores envelheceram, dando mais vida e
humanidade a seus personagens.

2281: Aposentado da Frota Estelar.

contrariando seu pai.

2284: Retorna para a Frota Estelar.

2252: Começou servindo na Enterprise.

2286: Acusado de violar ordens da Frota Estelar,
vai a julgamento. Assume o comando da U.S.S.
Enterprise-A.

2253: Graduou-se na Academia da Frota Estelar.

2293: Aposentado novamente. "Morre" num
incidente na U.S.S. Enterprise-B, mas na verdade
entra no Nexus.
2371: Sai do Nexus junto com o Capitão JeanLuc Picard. Morre em Veridian III.
James Tiberius Kirk: é o comandante da
Enterprise, foi o mais jovem capitão da Frota
Estelar e também se tornando o mais jovem
almirante, representado pelo ator William
Shatner.

2267: É rejeitado por T'Pring.
2270: Aposentado daFrota Estelar.
2271: Retorna para aFrota Estelar.
2277: Promovido para capitão, leciona na
Academia.
2285: Morre, mas é ressucitado no planeta
Genesis.
2368: Trabalha para e reunificação entre Vulcan
e Romulan.

Histórico:
2233: Nascimento em Iowa na Terra.
2250: Entrou na Academia da Frota Estelar,
servindo a U.S.S. Republic.
2254: Graduado na Academia da Frota Estelar,
iniciou servindo na U.S.S. Farragut.
2261: Nascimento do seu filho David.
2263: Assume o comando da U.S.S. Enterprise.
2269: Retorna da missão de cinco anos e é
promovido para Almirante.
2271: Reassume o comando da U.S.S. Enterprise
que sofreu grande reforma.
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Spock: é imediato e oficial de ciências da nave
Enterprise. Filho de pai vulcano e mãe terrestre
possui mente extremamente analítica e foi
educado conforme costumes vulcanos. É
representado pelo ator Leonard Nimoy.
Histórico:

Leonard H. McCoy: é o oficial médico-chefe da
Enterprise. É humanista e romântico e um exímio
médico. Representado pelo ator DeForest Kelley.

2230: Nascimento no planeta Vulcan.

Histórico:

2237: Ficou noivo de T'Pring.

2227: Nascimento

2249: Entrou para a Academia da Frota Estelar,

2245: Entrou na escola médica.
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2253: Graduado na escola médica.
2266: Assumiu na U.S.S. Enterprise.
2270: Aposentado daFrota Estelar.

2294: Aposenta-se. Desaparece na rota para a
colônia de Norpin V.
2369: É encontrado pela U.S.S. Enterprise-D
preso num teletransporte.

2271: Retonou àFrota Estelar.

Hikaru Kato Sulu: é Ex-piloto da Enterprise, foi
promovido a Capitão da USS Excelsior.
Colecionador de armas antigas e especialista em
artes marciais. Representado pelo ator George
Takei.
Histórico:

2364: Conduz inspeção na U.S.S. Enterprise-D
com 137 anos.

2237: Nasceu em São Francisco na Terra.
2255: Entrou para a Academia da Frota Estelar.
2259: Graduado na Academia da Frota Estelar.
2266: Assumiu como oficial da Enterprise.
2271: Nasceu sua filha Demora Sulu.

Montgomery Scott: Capitão de Engenharia da
Enterprise. Escocês com grandes conhecimentos
da tecnologia envolvida com uma nave estelar.
Representado por James Doohan.
Histórico:
2222:Nascimento.

Nyota Uhura: Oficial de Comunicações da
Enterprise. Nasceu nos Estados Unidos da
África. É uma musicista muito boa.
Histórico:Representada pela atriz Nichelli
Nichols.
Histórico:

2290: Assumiu
Excelsior.

como

Capitão

da

U.S.S.

2239: Nascimento nos Estados Unidos da África
na Terra.
2257: Entrou para a Academia da Frota Estelar.
2261: Graduada na Academia da Frota Estelar.

2240: Entrou para a Academia da Frota Estelar.
2243: Iniciou serviço como engenheiro da Frota
Estelar.
2244: Graduado na Academia da Frota Estelar.
2293: Assisti ao lançamento da Enterprise-B.

Página 5 de 6

Pavel Andreievich Checov: navegador e chefe de
segurança da Enterprise. Ele é russo, jovial e de
espírito alegre. Alega que seus ancestrais
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inventaram de tudo.
Histórico:
2245: Nascimento.
2263: Entrou para a Academia da Frota Estelar.
2267: Graduou-se na Academia da Frota Estelar.
2293: Assistiu ao lançamento da Enterprise-B.

PROGRAMAÇÃO: ( Sujeita a alteração )
10:00h – ABERTURA
18ª CONFEDERAÇÃO F.F.E.S.P.
10:15h - " IN MIRROR, DARKLY – PART I "
STAR TREK - ENTERPRISE
11:00h - " IN MIRROR, DARKLY – PART II "
STAR TREK - ENTERPRISE
11:45h - INTERVALO PARA ALMOÇO

--x-x—X-X—x-x--

18ª CONFEDERAÇÃO F.F.E.S.P.

13:00h - " Q2 "
STAR TREK – VOYAGER
13:45h - " PROGIGAL DAUGHTER "
STAR TREK – DEEP SPACE NINE
14:30h - INTERVALO

O
objetivo
do
EVENTO
TREKKER
CONFEDERAÇÃO, é o de ajudar as instituições carentes,
através de doações, que para este evento, serão
alimentos não perecíveis e mostrar que os fãs de Jornada
Nas Estrelas preocupam-se com o futuro, realizando-o
agora, e também curtindo o que gostamos STAR
TREK.
O evento, será realizado no Dia 28 de Agosto de 2005,
"Domingo", das 10:00 as 18:00, entrada sujeita a doação
de uma MINI CESTA BÁSICA - TREKKERS
COMBATE A FOME, composta de: "1Kg Arroz,
1Kg Feijão, 1Kg Açúcar, 1 Pacote de Farinha de
Trigo, 1 Pacote de Fubá, 1 Pacote de Macarrão, 1
Caixa de Molho de Tomate...!", na RUA
TAMANDARÉ, 348 -LIBERDADE, próximo à Estação
de Metro São Joaquim - São Paulo - Capital, maiores
informações: www.ffesp.com ou ffesp@ffesp.com.

Página 6 de 6

14:50h - PALESTRA INTERATIVA D.C.F.F.E.S.P.
“ COMO SE CHEGA ÀS ESTRELAS ”
15:40h -F.F.E.S.P. - " INTERATIVIDADE"
&
SORTEIO DOS KITS-BRINDES
&
LEILÃO DOS EPISÓDIOS EXIBIDOS
18ª CONFEDERAÇÃO F.F.E.S.P.
&
ESPECIAL GINCANA F.F.E.S.P.
GANHARÁ AQUELE
QUE TROUXER A MAIOR QUANTIDADE DE
MINI CESTAS BÁSICAS OS EPISÓDIOS
EXIBIDOS 18ª CONFEDERAÇÃO F.F.E.S.P.

17:15h - " GAMBIT – PART II "
STAR TREK – THE NEXT GENERATION
18:00h – ENCERRAMENTO
18ª CONFEDERAÇÃO F.F.E.S.P.
FÃ-CLUBE DE JORNADA NAS ESTRELAS
F.F.E.S.P. - FEDERAÇÃO DA FROTA
ESTELAR DE SÃO PAULO

--x-x—X-X—x-x-GANHADORES RIFA TREKKER F.F.E.S.P.

A F.F.E.S.P. - FEDERAÇÃO DA FROTA
ESTELAR DE SÃO PAULO, fã-clube de
Jornada Nas Estrelas, apoiando os lançamentos
em DVD,s das Séries de Jornada Nas Estrelas
aqui no Brasil, e por este acontecimento
magnífico,
agradecemos
a
todos
que
participaram da Rifa em DVD de Jornada Nas
Estrelas a Serie Clássica 1º Ano e da Rifa em
DVD de Jornada Nas Estrelas Entreprise 1º Ano
e também informar o resultado da Loteria
Federal Extração 03956 de 30-07-2005 - 1º
Prêmio 29.553, o qual a dezena contemplada foi
a"53".

16:10h - INTERVALO
16:30h - " GAMBIT – PART I "
STAR TREK – THE NEXT GENERATION

Marco A.O. Do Nascimento

Roberto Dos Santos Ribeiro
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