Vida e obra de Alice Vieira
Alice Vieira nasceu em Lisboa em 1943. Licenciou-se em Filologia
Germânica. Dedicou-se ao jornalismo, tendo coordenado no Diário de
Notícias os suplementos Juvenil e Catraio (1984-1989).
Participou em programas infantis na televisão e desde 1979 tem
vindo a publicar regularmente livros infanto-juvenis traduzidos nas
mais variadas línguas: alemão, búlgaro, basco, castelhano, francês, húngaro, o neerlandês, russo e
servo-croata.
Considerada uma das mais importantes autoras portuguesas de literatura infanto-juvenil, a escritora
recebeu vários prémios pela sua obra.
1979 - A pedido dos filhos escreveu o seu primeiro livro Rosa, minha irmã Rosa e obteve o Prémio de
Literatura Infantil do Ano Internacional da Criança.
1983 - O seu livro Este Rei que eu escolhi foi distinguido com o Prémio de Literatura para Crianças /
Melhor Texto do Biénio (1983-1984) da Fundação Calouste Gulbenkian.
1996 - Foi candidata ao Prémio Hans Christian Andersen da IBBY (International Board on Books for
Young People), tendo a obra Olhos de Ana Marta, sido uma das obras que integraram a lista de
honra.
A escritora contabiliza no seu currículo mais de meia centena de títulos publicados:
Ficção Infantil e Juvenil
1979 - Rosa, Minha Irmã Rosa
1979 – Paulina ao piano
1980 – Lote 12 – 2º frente
1981 – A espada do Rei Afonso
1982 – Chocolate à chuva
1983 – Este rei que eu escolhi
1984 – Graças e desgraças na corte de El
Rei Tadinho
1985 – Águas de Verão
1986 – Flor de mel
1987 – Viagem à roda do meu nome
1988 – Às dez a porta fechada
1990 – Úrsula, a maior
1990 – Os olhos de Ana Marta
1991 – Promontório da Lua
1995 – Caderno de Agosto
1997 – Se perguntarem por mim, digam que
voei
1999 – Vinte e Cinco e Sete Vozes
1999 – Um fio de fumo nos confins do mar
2001 - Trisavó de Pistola à Cinta e outras
histórias
2002 – 2 Histórias de Natal
2005 – O casamento da minha mãe
Obras de recolha da tradição popular
1988 – As mãos de Lam Seng
1988 – O que sabem os pássaros
1988 – As árvores que ninguém separa

1988 – Um estranho baralho de asas
1988 – O tempo da promessa
1991 - Corre, corre Cabacinha
1991 – Um ladrão debaixo da cama
1991 – Fita, pente e espelho
1991 – A adivinha do Rei
1992 – Rato do campo, Rato da cidade
1992 – Periquinho e Periquinha
1992 – Maria das Silvas
1993 – As três fiandeiras
1993 – A bela Moura
1994 – Eu bem vi o nascer do sol
1994 – O Pássaro Verde
1994 – O Coelho Branquinho e a Formiga
Rabiga
1998 – O gigante e as três irmãs
1998 – Os anéis do Diabo
2003 – As moedas de ouro de Pinto Pintão
2003 – Manhas e patranhas, ovos e
castanhas
2006 – A machadinha e a menina tonta e o
cordão dourado
Outras
1990 - Macau: da Lenda à História
1997 - Praias de Portugal
2004 - Bica escaldada
2006 – Pezinhos de Coentrada

