
   



    

Quentin Jerome Tarantino  (Knoxville, Tennessee, 27 de março de 1963) é um 
realizador, argumentista, produtor, ator, diretor de fotografia e crítico de 
cinema americano. 
A sua estreia como realizador teve lugar em 1992, com Cães Danados. A 
seguir coescreveu, realizou e protagonizou Pulp Fiction, com o qual 
conquistou o seu primeiro Óscar para Melhor Argumento. Seguiram -se os 
aclamados Jackie Brown, Kill Bill 1 e 2, À Prova de Morte, o seu filme épico 
sobre a II Guerra Mundial, Sacanas Sem Lei, Djan go Libertado (com o qual 
conquistou o seu segundo Óscar para Melhor Argumento), e Os Oito Odiados.  
O seu filme mais recente, Era Uma Vez em Hollywood, brilhantemente 
reinventado no seu romance de estreia, foi nomeado para 5 Globos de Ouro, 
10 BAFTA e 10 Óscares da Academia. 
Quentin Tarantino admitiu a influência do cinema inglês, dos filmes de 
faroeste, das artes marciais e da Nouvelle Vague francesa e a sua estética 
cinematográfica é considerada inovadora e ousada, com traços de violência 
e humor. 
Com a sua imaginação delirante e dedicação à escrita de narrativas 
complexas, Quentin Tarantino é um dos cineastas com maior projeção 
internacional da atualidade.  

 
*Texto adaptado de várias fontes  

 

“Roubo [ideias] de todos os filmes já feitos.”  

SÍTIOS NA INTERNET 
 

BBC Radio – Programa Front Row – Quentin Tarantino 
https://bbc.in/3vc3OTr  

 

Canal Club Random Podcast - Club Random With Bill Maher and Quentin Tarantino, 
em 28/03/2022 

https://bit.ly/3jAzL2c  
 

Club de Fãs de Quentin Tarantino (não oficial) 
https://bit.ly/376lNTu  

 

Jornal de Notícias - Compilação de artigos sobre Quentin Tarantino 
https://bit.ly/3rmkmXH  

 

Jornal The New Yorker - Compilação de artigos sobre Quentin Tarantino 
https://bit.ly/3NYx6xo  

 

The Quentin Tarantino Archives – sítio de fãs de Quentin Tarantino (não oficial) 
https://bit.ly/3uxRjlW  

 

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 
https://bit.ly/3xkKMwK  

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  

SÍTIOS NA INTERNET 
 

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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