
   



    

Bernardo Bertolucci nasceu a 16 de março de 1940, em Parma, Itália, tendo estudad o 
Literatura Moderna na Universi-dade de Roma. 
Em 1961, participou como assistente de realização do filme "Accatone", de Pier Paolo 
Pasolini. No ano seguinte dirigiu a sua primeira longa-metragem, "La Commare Secca", 
e, dois anos depois, "Prima della rivoluzione"/"Antes da Revolu-ção". 
Depois de algumas curtas-metragens e documentais, em 1970 dirigiu a longa -metragem 
"Il Conformista"/"O Conformis-ta", baseado na obra de Alberto Moravia, e "La Strategia 
del Ragno"/"A Estratégia da Aranha", a partir do conto homó-nimo de Jorge Luís Borges.  
Em 1972, realizou "O Último Tango em Paris", filme que causou polémica um pouco por 
todo o mundo devido às cenas de sexo, com Marlon Brando e Maria Schneider como 
protagonistas. Com o "Último Tango em Paris", Bertolucci  foi nomeado, pela primeira 
vez, para o Óscar de Melhor Realizador.  
Em 1976, dirigiu o épico "1900", que contava no elenco com nomes como Robert de 
Niro, Gérad Dépardieu, Donald Sutherland, Burt Lancaster, Sterling Hayden e 
Dominique Sanda. O filme teve a primeira exibição portuguesa no antigo Festival 
Internacional de Cinema da Figueira da Foz, em 1976, certame que também estreou em 
Portugal "A Estratégia da Aranha". Destaca-se, em seguida, "A Tragédia de Um Homem 
Ridículo", com com Ugo Tognazzi, rodado em 1981. 
Em 1987, Bertoluicci dirigiu "O Último Imperador", um sucesso mundial, tendo sido 
galardoado com nove Óscares, entre os quais o de Melhor Filme e Melhor Realizador.  
Voltou ao cinema com "Um Chá no Deserto", "O Pequeno Buda" (1993), "Beleza 
Roubada" (1996) e "Assédio" (1998).  
"The Dreamers"/"Os Sonhadores" (2003) e "Io e te"/"Eu e Tu" (2012), estreado em 
Portugal em outubro de 2013, cul-minam uma carreira distinguida com 49 prémios, da 
Academia de Hollywood, com os seus Óscares, aos Globos de Ouro da Associação de 
Imprensa Estrangeira, em Los Angeles, do Festival de Berlim, aos festivais de Cannes e 
Veneza. 
Em 2011 recebeu a Palma de Ouro honorária, por todo o seu percurso, e, em 2007, o 
Leão de Ouro de carreira, do festival de Veneza. Em 19 de novembr o de 2013, o Passeio 
da Fama de Hollywood ganhou uma estrela com o seu no -me. 
Bertolucci faleceu em Roma, Itália, no dia 26 de novembro de 2018, devido a um cancro 
nos pulmões. 

*Texto adaptado de várias fontes  
 

"O pior de todos os cegos será sempre aquele que, podendo olhar a luz e a beleza 
encantada do dia, só quer ver a noite do mundo, o fundo escuro das águas, os 

abismos invisíveis do mar."  

SÍTIOS NA INTERNET 
 

Canal BRUNA LOMBARDI - Gente de Expressão - Bernardo Bertolucci (entrevista) 
https://bit.ly/3LsP5uD 

Canal International Film Festival Rotterdam – Bernardo Bertolucci (Io e te) - Big Talk #2 

https://bit.ly/3oGT78U 

Cinemateca Portuguesa – Compilação de textos sobre Bernardo Bertolucci 

https://bit.ly/3uIzjWt 

Sítio AdoroCinema – Filmografia de Bernardo Bertolucci 

https://bit.ly/3HOs3MA 

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 

https://bit.ly/3JkC5p1 

Jornalista nos mais importantes jornais portugueses e escritor com vasta 

obra publicada em vários domínios, José Jorge Letria nasceu em Cascais 

em 1951. A sua obra de poesia e ficção narrativa, teatral e infanto-juvenil 

está traduzida em mais de uma dezena de línguas, tendo sido distinguida 

com importantes prémios nacionais e internacionais, com destaque para 

dois Grandes Prémios da APE, dois Prémios Eça de Queirós –  Município 

de Lisboa, o Prémio Internacional UNESCO, o Prémio Aula de Poesia de 

Barcelona, o Prémio Plural (México) e o Prix International des Arts et des 

Lettres (Paris).  

Mestre em Relações Internacionais, e autor de programas de rádio e de 

televisão, exerceu, entre 1994 e 2002, as funções de vereador da Cultura 

no município da sua terra natal e foi um dos mais destacados nomes da 

canção política em Portugal, tendo sido agraciado com a Ordem da 

Liberdade. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da 

Sociedade Portuguesa de Autores e membro do Comité Executivo do 

Conselho Internacional de Autores Dramáticos, Literários e Audiovisuais.  

  

URL: https://bit.ly/3ge40Jd  
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Site do autor 

https://bit.ly/39Gm7F0 

 

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas - Base de Dados de 

Autores Portugueses 

https://bit.ly/339PvT9 

https://bit.ly/3jSbPXb 

  

Netescrit@ 

https://bit.ly/2CUJQFT 

 

Repositório Aberto da Universidade Aberta – Entre Nós: entrevista a José Jorge 

Letria 

https://bit.ly/33gGYxs 

  

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 

https://bit.ly/2EXwEk5 
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