
   



    

Tim Burton, ou Timothy William Burton, nasceu a 25 de Agosto de 1958 em Burbank, na 

Califórnia. 

Iniciou a sua carreira como animador nos estúdios Disney, o que lhe deu a oportunidade 

de desenvolver o primeiro projeto a solo, uma homenagem de seis minutos a Vincent Price, 

famoso ator de filmes de terror, intitulada simplesmente Vincent (1982). 

Sempre inspirado pelos ambientes góticos de Edgar Allan Poe, Burton tem vindo a construir 

uma cinematografia visualmente poderosa e mágica, que recupera com frequência o tema 

do Natal e o Dia das Bruxas. Após êxitos de bilheteira como Batman (1989), Eduardo Mãos 

de Tesoura (1990) e O Estranho Mundo de Jack (1992) – a sua primeira longa-metragem de 

animação –, entre outros, Burton assinou alguns flops comerciais. 

Mas o universo de Tim Burton vai muito além dos seus filmes, já que uma mostra com a 

sua produção gráfica foi exibida pela primeira vez em 2009, no MoMA de Nova Iorque. “O 

Mundo de Tim Burton” possui um acervo de 500 itens - entre desenhos, pinturas, 

esculturas, fotografias e vídeos, muitos deles relacionados com os seus filmes. 

*Texto adaptado de várias fontes 

 

“A loucura de uma pessoa é a realidade de outra.” 
 

SÍTIOS NA INTERNET 
 

Canal BAFTA Guru – Programa Tim Burton: A Life in Pictures 
https://bit.ly/3PlMaFf 

 

Canal de Fernando Dauzaker – Curta-metragem Vincent de Tim Burton (legendada em 
português) 

https://bit.ly/3yUI8hH 
 

Canal TIFF Originals (Toronto International Film Festival) - TIM BURTON | Master Class | 
Higher Learning em 13 de dezembro de 2010 

https://bit.ly/3P6nYXJ 
 

Sítio Adoro Cinema – área dedicada a Tim Burton, com artigos e recensões diversas 
https://bit.ly/3nYcvxE 

 

Sítio da Exposição The Lurid Beauty of Monsters: Ten Years of the Art of Tim Burton 
https://bit.ly/3uGFCJs 

 

Sítio da Exposição THE WORLD OF TIM BURTON 
https://bit.ly/3IzXlbo 

 

Sítio da Exposição Tim Burton’s Labyrinth 
https://bit.ly/3RuF8je 

 

Sítio oficial do realizador Tim Burton 
https://bit.ly/3RuocJW 

 

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

 
 

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 Audi ovisuais. 

  

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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