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dados pessoais, na página da galeria
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- Mandar uma foto, “scaneada” ou de
câmeras digitais no formato jpg para o
meu e-mail (grigoletto@globo.com.br).
A foto deve ser colorida e ter o rosto
da pessoa reto em relação à câmera
(igual a uma foto 3x4);
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acima, envie uma foto 3x4 colorida
para o endereço (R. Guilherme
Barbosa de Mello, 84 - ap111 - Brooklin
- São Paulo - SP - CEP: 04571-160)
aos cuidados de Fabio Grigoletto dos
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Filmes
Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991) - Ambassador Sarek; Radicals, The
(1990); Star Trek IV: The Voyage Home (1986) - Sarek e Voyage Home: Star Trek IV,
(1986); Star Trek III: The Search for Spock (1984) - Ambassador Sarek; Star Trek: The
Motion Picture (1979) - Klingon Captain; Secret Empire, The” (1979) TV Series Emperor Thorval e “Cliffhangers: The Secret Empire” (1979) (USA: series title); Getting
Married (1978) (TV) - Mr. Bloom; Annie Hall (1977) - Navy Officer; Noon Sunday
(1975); “Somerset” (1970) TV Series - Peter Goodwin (1975); “Another World:
Somerset” (1970) (original title); “Somerset: Bay City” (1970) (original title); Back to
the Planet of the Apes (1974) (TV) - Urko; Forgotten City of the Planet of the Apes
(1974) (TV) (UK); “Planet of the Apes” (1974) TV Series - Urko; Outrage (1973)
(TV) - Mr. Chandler; “Here Come the Brides” (1968) TV Series - Aaron Stempel; Hang
‘em High (1967) - Prosecutor; Greatest Story Ever Told, The (1965) - Bathazar; Three
Musketeers, The (1960) (TV) - Jusac; I, Don Quixote (1959) (TV); “Search for
Tomorrow” (1951) TV Series - Nathan Walsh #5 (1959-1960)

Filmografia na TV

Mark Lenard que atuou como Sarek, o pai de Spock, morreu numa sexta-feira , 22 de
novembro de 1996 em New York, New York, USA. (mulitple myeloma) . Mark Lenard,
nascido em 15 de Outubro de 1924,em Chicago, Illinois, USA , tinha estado com problemas
de saúde desde o verão de 1996, quando ele foi forçado a cancelar um aparecimento
marcado numa convenção de Star Trek. Mark tinha setenta e dois anos de idade quando
ele morreu devido a complicações da cirurgia contra o câncer. Declararam que Mark
precisou ser alimentando por tubos colocados no estômago dele, procedimento que a
cirurgia exigia. Logo após isso ele desenvolveu uma infecção.A Pneumonia que se seguiu
o conduziu à morte .
Mark Lenard, que foi melhor conhecido pelo papel dele como o pai de Spock, era um
bom ator que somou pontos com o papel de Vulcano que ele retratou. Ele também era
sempre um dos atores a retratar três aliens diferentes em Star Trek : um Romulano, um
Klingon, e um Vulcano. O papel dele de Sarek foi apresentado no episódio Journey to
Babel (1966). Ele também retratou Sarek em dois episódios de Star Trek: The Motion
Picture (1979), como o Capitão Klingon , Star Trek III: The Search for Spock (1984),
como Sarek, Star Trek IV: The Voyage Home (1986), como Sarek, e Star Trek VI: The
Undiscovered Country (1991), como Sarek. Star Trek: Sarek (1994), narrado por Mark,
é atualmente achado em Audiobook (Simon and Schuster). no papel dele como o Chefe
Romulano em Equilíbrio de Terror (1966) se salientou nas mentes de todos os fãs de
Star Trek . A narração dele de “Simon e a Star Trek” da Star Trek Omnipedia CD-Rom
(1995) será um legado aos grandes talentos deste homem.
Outros papéis incluíram Urko em Planeta dos Macacos (1974), em três episódios de
Missão Impossível: Coronel Bakram ;The Rebel (1970), Aristo Skora, Nitro (1969), e
Felipe Mora, Wheels (1966), The Secret Empire (1979) como Imperador Thorval,
Getting Married (1978) como Mr. Bloom, Annie Hall (1977) como um oficial naval,
Here Comes the Brides (1968) como Aaron Stempel, Hang ‘em High (1967), The Greatest
Story Ever Told (1965) como Bathazar, Another world (1964), e Search for Tomorrow
(1951). Nós, fãs de Star Trek, sentiremos sempre saudades deste grande homem que deu
vida a um personagem eterno para nós. Vida longa e prospera em nossos corações, Mark
Lenard

“In the Heat of the Night” (1988) atuando como “Horace Sloan” no episodio: “Legacy”
(episodio # 6.19) 3/24/1993
“Star Trek: The Next Generation” (1987) atuando como “Ambassador Sarek” no
episodio: “Unification: Part 1” (episode # 5.7) 11/2/1991
“Star Trek: The Next Generation” (1987) atuando como “Ambassador Sarek” no
episodio: “Sarek” (episode # 3.23) 5/12/1990
“Otherworld” (1985)atuando como “Perel Sightings”no episodio: “Zone Troopers Build
Men, The” (episode # 1.2) 1985
“Buck Rogers in the 25th Century” (1979) atuando como “Ambassador Duvoe”no
episodio: “Journey to Oasis” 1981
“Incredible Hulk, The” (1978)atuando como “Mr. Slater” no episodio “Captive Night”
(episode # 3.11) 12/21/1979
“How the West Was Won” (1979) atuando como “Forane”no episodio: “Slavers, The”
(episode # 11) 4/23/1979
“Hawaii Five-O” (1968)atuando como “Commander Hawkins”no episodio: “You Don’t
See Many Pirates These Days” (episode # 10.216) 9/22/1977
“Bob Newhart Show, The” (1972)atuando como “Earl Stanley Plummer”no episodio:
“Carlin’s New Suit” 1977
“Little House on the Prairie” (1974) atuando como “Peter Ingalls” no episodio: “Journey
in the Spring: Part 1” (episode # 3.6) 11/15/1976
“Hawaii Five-O” (1968) atuando como “Bok”no episodio: “Secret Witness” (episode #
6.138) 1/15/1974)
“Star Trek” (1973) atuando como
“Sarek”(voice)
no
episodio:
“Yesteryear” (episode # 1.2) 9/15/
1973
“Hawaii Five-O” (1968) atuando
como “Roglov”no episodio: “Will
the Real Mr. Winkler Please Die”
(episode # 5.115) 2/6/1973
“Alias
Smith
and
Jones”
(1971)atuando como “Jim Plummer”
no episodio: “Exit from Wickenburg”
(episode # 1.3) 1/28/1971
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“Mission: Impossible” (1966) atuando como “Colonel Bakram”no episodio: “Rebel,
The” (episode # 5.11) 11/28/1970
“Hawaii Five-O” (1968) atuando como “Yoshio Nagata” no episodio: “To Hell With
Babe Ruth” (episode # 2.25) 10/1/1969
“Mission: Impossible” (1966) atuando como “Aristo Skora” no episodio: “Nitro”
(episode # 3.21) 3/23/1969
“It Takes a Thief” (1968) no episodio: “Birds of a Feather” (episode # 1.10) 3/19/1968
“Cimarron Strip” (1967) no episodio: “Greeners, The” (episode # 1.23) 3/7/1968
“Gunsmoke” (1955) atuando como “Ira Stonecipher”no episodio: “Nowhere To Run”
(episode # 13.18) 1/15/1968
“Wild, Wild West, The” (1965) atuando como “Count Draja” no episodio: “Night of
the Iron Fist, The” (episode # 3.14) 12/8/1967
“Star Trek” (1966) atuando como “Sarek”no episodio: “Journey to Babel” (episode #
2.10) 11/17/1967
“Star Trek” (1966) atuando como “Romulan Commander” no episodio: “Balance of
Terror” (episode # 1.14) 12/15/1966
“Mission: Impossible” (1966) atuando como “Felipe Mora” no episodio: “Wheels”
(episode # 1.6) 10/29/1966
“‘Way Out” (1961) no episodio: “Dissolve to Black” 6/2/1961Embaixador de Vulcano

Embaixador Sarek
Muito pouco é conhecido sobre a infância de Sarek
ou os primeiros anos da vida dele. Ele nasceu em
2165 filho de Skon e T’Rama, mas nenhuma
informação está disponível sobre os pais dele. Sarek
se uniu a T’Rei que era uma sacerdotisa Vulcana. Ela
deu à luz ao primeiro filho de Sarek, Sybok . Porém,
Sarek não conheceu a existência de Sybok ate a
morte de T’Rei, alguns anos depois.
Sarek, ensinou e pesquisou tecnologia de computador
na Academia de Ciências Vulcanas durante 8.6 anos
quando a matriarca Vulcana T’Pau (também se
relacionou com Sarek) enviou Sarek para a Embaixada na Terra. Nos primeiros 10
anos na Terra, Sarek foi um adido técnico, sendo então promovido a adido cultural, e
depois de outros 15 anos ele foi elevado ao corpo do exército diplomático.
No verão de 2212 ele voltou a Vulcano, só para descobrir que ele era agora o sucessor do
embaixador Vulcano que se aposentava , Sasav. Durante a permanência dele na Terra,
havia morrido a primeiro esposa dele T’Rei . Ele voltou a Terra como embaixador, e
logo após conheceu Amanda Greyson , uma professora/tradutora de idiomas, com
interesse especial em Vulcano. (Há vários historias de como os dois se encontraram e
eventualmente se uniram. Assim se você quer explorar estas várias histórias recorra ao
a)Mundo deSpock por Diane Duane. b) Academia Vulcana de Assassinatos por J.
Lorrah. e c) Sarek por A.C. Crispin.).
Amanda se tornou a esposa de Sarek e depois de um par de anos, eles se mudaram para
Vulcano onde o filho deles, Spock, nasceu em 2230. Sarek continuou dividindo o tempo
dele entre ensinar na Academia e trabalhar como
Embaixador de Vulcano.
Amanda também ensinou, e teve uma vida longa
depois de ser tratada da doença Xenosis
Degenerativo. Ela morreu em 2293 da doença de
Reyerson nà idade de 93. Muito posteriormente,
Sarek recasou com outra humana, Perrin. Ele não
teve nenhuma criança com ela, até onde se conheçe.
Sarek morreu em 2366, nà idade de 202, de
Síndrome de Bendii (TNG:Sarek).
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Feliz Natal
A palavra CHRISTMAS (como o Natal é chamado nos países de língua inglesa) deriva da expressão
“Christ’s mass”, nome de uma antiga missa que era realizada em 25 de dezembro comemorando o
aniversário de nascimento de Jesus Cristo.
Durante muitos séculos as igrejas cristãs deram pouca atenção a celebração do nascimento de Cristo.
A maior festividade era a Páscoa, dia de sua ressurreição. Com o passar dos anos estas igrejas
desenvolveram uma data para comemorar o mais importante evento da vida de Jesus Cristo: o seu
nascimento. Apesar de ser reconhecida como palco deste evento a pequena cidade de Belém, a
poucas milhas ao sul de Jerusalém, são desencontradas as informações sobre a data e o ano. Um dos
motivos desta incerteza é que os relatos descritos no Novo Testamento (livros de São Mateus e São
Lucas) não especificaram datas.
Nos primeiros séculos, algumas correntes religiosas, entre elas a Igreja Católica Romana,
comemoravam o dia 6 de janeiro. Este dia era chamado de Epifania, palavra de origem grega que
significava a manifestação ou revelação da divindade a seus fiéis. Já a Western Churchil, baseada em
Roma, comemorava o dia 25 de dezembro, baseado em antigos relatos romanos que apontavam esta
data como o nascimento de Cristo.
A data atual foi fixada no ano de 440, a fim de estabelecer um ponto comum entre as correntes
religiosas da época e também cristianizar grandes festas pagãs realizadas neste período: a festa mitraíca (religião persa que rivalizava
com o Cristianismo nos primeiros séculos), que celebrava o Natalis Invicti Solis (“Nascimento do Vitorioso Sol”) e várias outras
festividades decorrentes do solstício de inverno, como a Saturnália em Roma e os cultos solares entre os celtas e os germânicos.
A idéia central destas comemorações e também da própria “Christ’s mass” revela claramente esta origem: as noites eram mais longas
e frias no hemisfério Norte, pelo que se suplicava pelo retorno da luz. A liturgia natalina retoma esta idéia e identifica Cristo como
a verdadeira luz do mundo.Ficou estabelecido, então, que as comemorações natalinas teriam um período de 12 dias iniciando-se em
25 de dezembro (suposto nascimento de Jesus Cristo) e terminando em 06 de janeiro (data da Epifania).

Editorial de Natal - Carlos E. P. Carvalho
Vivemos numa epoca excepcional. Estamos no limiar de cruzar o Sec.XX e entrar no Sec.XXI. Deixamos para tras um século de guerras,
dor, ódio, doenças, racismo, intolerância mas tambem de conquistas de direitos individuais, emancipações, avanços tecnologicos e medicos,
aumento da perspectiva de vida, consciência de nosso lugar no universo e de nossa capacidade de ir em frente, pórem, com um lado social
corrompido pelas injustiças.
Neste ultimo Natal do sec.XX, devemos nos atentar a esta fantástica evolução tecnologica que nos proporciona mas, ainda mais, nos ater
a pobreza, a miséria e a violência que crescem em proporção maior ainda no mundo, se unindo a nossa perda de sensibilidade em ver nossos
irmãos, em sentir suas necessidades, em se importar com os seus problemas.
Cristo nos trouxe o Amor, mas esquecemos como amar. Deixamos que a ganância , o ódio e a indiferênça fizessem parte de nosso dia-a-dia.
Nessa epoca natalina, em que aflora em nossos corações o que ha de melhor em nós, nos permitamos tentar fazer com que esse sentimento
continue a nos acompanhar durante o ano vindouro inteiro e pelo seculo que virá. Tentemos de todo coração voltarmos a ser humanos de
novo. A doação nos faz crescer e nos torna melhores. A caridade é algo que tem de sair de dentro de seu coração e nunca por obrigação or
por falsa filantropia, pois assim de nada valerá. Um gesto, um ato, um olhar, tudo isso será fabuloso se partir de suas emoções verdadeiras.
Vamos entrar no sec.XXI encarando de frente nossas limitações e deficiências e procurando evoluir crescentemente para os ideais de justiça
e solidariedade com que em nossas séries sempre sonhamos.
Nesta epoca excepcional, sobre a qual um dia nossos netos nos perguntarão,
façamos uma reflexão de quem somos, o que fizemos e o que pretendemos.
Meditem sobre a vida que seus filhos e netos poderão vir a ter e de quem sairá
o exemplo que eles seguirão. Quem , atraves de palavras e atos os ensinará a
trilha correta da vida? Se pudermos fazer Cristo sorrir na face de uma criança,
voce aí sim terá realizado e vivido um excelente Natal e sem dúvidas terás
prosperos anos vindouros num seculo de cordialidade, fraternidade, tolerância
e amor, muito amor. Tudo isso em apenas uma simples frase - “Amai-vos
uns aos outros assim como vos amei”
Desejo a todos amigos, colegas e aos que ainda conhecerei um feliz natal repleto
de sude e felicidade a todos os seus. Que neste proximo milenio encontremos
a paz que buscamos ha tanto tempo.
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