
   



    

Sir Charles Spencer Chaplin, também conhecido como Charlot, foi um autor, ator, 
produtor, realizador cinematográfico e compositor musical britânico. Foi e continua a 
ser considerado por muitos não só a estrela do cinema mudo, como também um dos 
melhores atores de comédia de sempre, nomeadamente devido ao inigualável talento 
demonstrado em inúmeras obras recheadas de sensibilidade. O seu elevado valor 
humano e preocupação social também fez com que o público o acarinhasse 
significativamente. 
Charles Chaplin nasceu a 16 de abril de 1889, em Londres, no seio de uma família muito 
modesta, também ela constituída por animadores do music-hall. Estreou-se em palco 
num número infantil de sapateadores, quando tinha apenas oito anos de idade. 
Em 1910 decidiu ir para os Estados Unidos com a sua companhia de music-hall, tendo aí 
estabelecido residência para se poder dedicar plenamente à sétima arte. Assim, o seu 
primeiro filme, Making a Living, foi projetado em 1914 e, desde então, a sua carreira 
ascendeu vertiginosamente, tornando-se mundialmente famoso. 
Em 1946 Charles Chaplin deixou os Estados Unidos e foi viver para a Suíça, onde 
escreveu uma longa autobiografia intitulada «História da Minha Vida». Faleceu neste 
mesmo país, a 25 de dezembro de 1977. 
Da sua extraordinária obra cinematográfica destacam-se, entre muitos outros títulos, 
«O Emigrante», «Luzes da Cidade», «Tempos Modernos», «O Grande Ditador» e «Um 
Rei em Nova Iorque». 

 
*Texto adaptado de várias fontes 

 

“Num filme o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a 
imaginação.” 

SÍTIOS NA INTERNET 
 

Canal You Tube – Canal oficial do realizador Charlie Chaplin 
https://bit.ly/35TTfHo  

 

Casa-museu do realizador Charlie Chaplin 
https://bit.ly/2FnkCyP  

 

Museu Fundação Charlie Chaplin 
https://bit.ly/3Tg0b9h  

 

Plataforma MUBI 
https://bit.ly/3Ewlnnu  

 

Sítio oficial do realizador Charlie Chaplin 
https://bit.ly/3ywBRs7  

 

URL para acesso direto à bibliografia no catálogo 
https://bit.ly/3Cia1k8  

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 

https://bit.ly/35TTfHo
https://bit.ly/2FnkCyP
https://bit.ly/3Tg0b9h
https://bit.ly/3Ewlnnu
https://bit.ly/3ywBRs7
https://bit.ly/3Cia1k8
https://bit.ly/3ge40Jd
https://bit.ly/39Gm7F0
https://bit.ly/339PvT9
https://bit.ly/3jSbPXb
https://bit.ly/2CUJQFT
https://bit.ly/33gGYxs
https://bit.ly/2EXwEk5

