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ALICE VIEIRA

O quê? Exposição "Mascarados de Veneza" Nota Explicativa

Onde? Palacete Silveira e Paulo - Ilha Terceira

A Biblioteca Municipal tem disponível uma página de Facebook?

Quando? Até 14 de março A exposição “Mascarados de Veneza” tem
como objetivo mostrar como se celebrava o
Carnaval em Veneza, desde do séc. XI. A
prática de mascarar era algo recorrente em
toda a vida quotidiana desta localidade
italiana. As pessoas mascaravam-se para
cerimónias religiosas, eventos políticos ou
diplomáticos. Devido ao seu uso habitual, o
costume de mascarar passou a fazer parte
das festividades do Carnaval de Veneza.
Este era um período de folia em que todos
participavam, desde do dirigente da cidade
até às classes mais baixas.

Alice Vieira nasceu no dia 20 de março de 1943, em Lisboa, cidade onde
também reside. É licenciada em Filologia Germânica pela Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa. Dedicou-se ao jornalismo desde cedo,
tendo começado a trabalhar aos 18 anos no jornal Diário de Lisboa.
Colaborou também no jornal Diário Popular, no Diário de Notícias, revista
Activa e no Jornal de Notícias, sendo que atualmente colabora na revista
Audácia, dos Missionários Combonianos.
Em 1979 publicou o seu primeiro livro juvenil "Rosa, Minha Irmã Rosa", que nesse ano ganhou
o Prémio de Literatura do Ano Internacional da Criança. Desde então tem publicado diversas
obras para o público infanto-juvenil e tem ganho diversos prémios tanto a nível nacional como
internacional.Quando perguntada sobre o motivo de se ter iniciado na escrita, diz que tudo
começou quando os filhos eram pequenos e pelo facto de estar-lhes sempre a ler histórias.
Quando terminou as histórias que tinha em casa, resolveu escrever as suas próprias histórias,
nascendo assim a sua paixão pela escrita infanto-juvenil. É considerada uma das mais
importantes escritoras portuguesas de literatura infanto-juvenil. As suas obras foram
traduzidas para várias línguas, como o alemão, o búlgaro, o espanhol, o catalão, o húngaro, o
chinês e o coreano.
Bibliografia: Rosa, Minha Irmã Rosa (1979)*; A Espada do Rei Afonso (1981)*; Às Dez a Porta Fecha (1988)*; Corre, Corre,
Cabacinha (1991)*; Um Ladrão Debaixo da Cama (1991); O Casamento daMinhaMãe* (2005); Os Profetas (2011); O Livro
da Avó Alice (2012); Olha-me Como Quem Chove (2018): Lindo, Lindíssimo (2019) *Disponíveis na Biblioteca Municipal



SUGESTÕES DE LIVROS

OPINIÃO JOVEM

OS NOSSOS EVENTOS

“A Biblioteca Municipal sempre fez parte da minha infância. Foi lá que passei muitas das
minhas tardes por ser um espaço acolhedor, e agora com o novo edifício nota-se que este
conceito nunca foi esquecido. A vista é agradável, o espaço é tranquilo e só fica mesmo a faltar
uma chávena de chá ou café. Foi um privilégio ter-me sido dada a oportunidade de lá trabalhar
lado a lado com esta equipa fantástica que tanto me ajudou ao longo do meu percurso. Estão
sempre disponíveis, e com boa disposição, a ajudar-me a encontrar material de referência,
partilhar conhecimentos, e também, claro, prontas para me darem um dedinho de conversa.”

A Biblioteca Municipal promoverá, no próximo dia 13 de março, a
primeira edição de um novo projeto intitulado “Nós e os Livros”.
“Nós e os Livros” consiste em diversos momentos de leitura por
pessoas da comunidade mariense, que nesta primeira edição estarão a
cargo de Daniel Gonçalves, Helena Barros, Laurinda Sousa, Paulo
Ramalho e Margarida Rosa. A acompanhar os momentos de leitura,
estará Roberto Freitas a proporcionar um momento musical a todos
os presentes.

Sofia Magalhães
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