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Eddie Murphy( 1961- ) Edward Regan Murphy nasceu em 

Brooklyn, é actor, cantor e americano indicado para um Oscar.  

Em 1980, aos dezanove anos de idade, pouco após se ter 

graduado no ensino médio, Murphy participou do programa da 

NBC Saturday Night Live. Na temporada de 1983-, Murphy 

salvou o programa que apesar de contar com figuras como John 

Belushi e Chevy Chase, não alcançava boas audiências, depois 

de apenas 2 temporadas, Eddie Murphy já era grande demais 

para a TV, e abandonou o programa para poder consolidar sua 

carreira como actor de cinema. Murphy especialista em sucessos 

no tipo de comédia, mais que qualquer outro comediante, 

incluindo a bem sucedida série Beverly Hills Cop, Coming to 

America , The Nutty Professor e Dr. Dollitle. Murphy foi indicado 

ao prémio Globo de Ouro de melhor actor em comédia ou 

musical por sua performance nos filmes Beverly Hills Cop, 

Trading Places e The Nutty Professor. Em 2007, ganhou o 

prémio Globo de Ouro de melhor actor secuindário pelo filme 

Dreamgirls. Murphy também é reconhecido como actor de voz, fazendo a voz do burro falante na trilogia e 

do dragão Mushu no filme da Disney Mulan. Murphy tem a distinção de ter sido estrela com presença em 

filmes de série, do que qualquer outro actor de Hollywood. Tal lista inclui os filmes: Beverly Hills Cop II 

(1987), Another 48 Hrs. (1990), Beverly Hills Cop III (1994), Dr. Dolittle 2 (), Nutty Professor II: The Klumps 

(2000), Shrek 2 (2004) e Shrek The Third (2007).Murphy é pai de cinco filhos da ex-esposa Nicole Mitchell 

Murphy, com quem foi casado. Murphy também teve dois filhos dos relacionamentos que teve com 

Tamara Hood e Paulette McNeely. Após seu divórcio de Nicole, Murphy namorou a ex-Spice Girl Melanie 

Brown, que anunciou estar grávida dele. 


