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Em novembro de 2019 comemora-se o 26º aniversário 
da Biblioteca Municipal de Alhos Vedros e assinalam-se 
também os 50 anos da morte do escritor Alves Redol, 
considerado um dos expoentes máximos do Neorrealismo 
português.
Para além da obra literária que nos deixou, marcada por 
uma linguagem simples, que refletia as preocupações e 
anseios do povo, durante a sua vida, Alves Redol foi um 
ativo impulsionador cultural, incentivando e aproximando 
pessoas de diferentes estratos socioeconómicos, promo-
vendo reuniões de leitura, empréstimo de livros, visitas a 
museus e tertúlias culturais, contribuindo assim para a 
comunhão, a amizade e a partilha de ideias, numa época 
em que a censura era a palavra de ordem.
Acerca dele, a autora de obras infantojuvenis, Matilde 
Rosa Araújo, disse: “Julgo que toda obra de Alves Redol 
vive na raiz de um profundo respeito de amor pelos 
direitos do Homem. E, necessariamente, pelos direitos 
da criança.”
Porque a nossa linha de ação se baseia fundamental-
mente em todos estes princípios, a Biblioteca Municipal 
de Alhos Vedros irá incluir na sua programação um 
conjunto de iniciativas gratuitas para vários públicos, com 
vista a homenagear não apenas a obra literária de Alves 
Redol, mas também a sua visão, no que diz respeito ao 
acesso à cultura para todos, com vista a formar cidadãos 
atentos e participativos na comunidade.
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5 A 30
EXPOSIÇÃO ITINERANTE
ALVES REDOL: HORIZONTE REVELADO
Uma exposição que nos permite uma visão alargada e, até 
certo ponto, inovadora do percurso literário de Alves Redol. 
Do etnografismo inicial à maturidade literária, esta exposi-
ção destaca  alguns dos aspetos centrais da vida pessoal e 
profissional de Alves Redol, ao mesmo tempo que permite 
uma leitura mais complexa e aprofundada sobre o trajeto de 
um escritor essencial para entender os valores e as ideias 
que marcaram o Portugal de meados do século XX. 

7, 14, 21 E 28 | QUINTAS | 10:00H ÀS 12:00H
INTERNET SEM MISTÉRIOS
Um projeto de apoio à iniciação da internet, dirigido ao 
público em geral que visa combater a infoexclusão e criar 
melhores serviços centrados na satisfação de necessidades 
especificas do munícipe.
Destinatários: População em geral  
Atividade gratuita, sujeita a inscrição prévia, presencialmente 
ou através do telefone 212 021 227 

13 E 27 | QUARTAS | 14:30H
ESTÁ NA HORA DA LEITURA
Um projeto de leitura em voz alta que tem como público-alvo os 
utentes dos lares. As sessões são dinamizadas na Biblioteca, 
como tal todos os utilizadores podem juntar-se a nós, para 
ouvir, contar e partilhar. Uma experiência enriquecedora para 
todos! 
Destinatários: Utentes do Lar Pedro Rodrigues Costa 
e população em geral

16 | SÁBADO | 20:30H
BIBLIOTECA FORA D’HORAS
Mais um Fora d´Horas dirigido a crianças dos 8 aos 12 
anos, com momentos inesquecíveis e desafios fantásticos!  
À noite teremos um workshop de experiências cientificas e, 
pela manhã, um ateliê de construções musicais, que consiste 
na exploração rítmica e sonora de objetos que terminam na 
construção de diferentes paisagens. Curiosos? Então, traz o 
teu pijama, saco-cama e escova de dentes e anda daí!
Destinatários: Crianças dos 8 aos 12 anos (limitado a 15 
participantes) | Inscrições através do telefone 212 021 227 

19 A 22
HISTÓRIAS DE COLINHO E HISTÓRIAS SOLTAS E LOUCAS 
A PARTIR DO LIVRO “JAIME E AS BOLOTAS” 
DE TIM BOWLEY E INÉS  VILPI
O Jaime plantou uma bolota que germinou e cresceu, mas… 
nem todas as bolotas plantadas chegam a ser árvores. Mas 
porquê?
Destinatários: Jardins de Infância e EB do 1º ciclo
Horários e Inscrições a articular através do tel. 212 021 227

23 | SÁBADO | 15:30H
SÁBADOS A LER EM FAMÍLIA PARTIR DO LIVRO 
“A TARTARUGA QUE QUERIA DORMIR” 
DE ROBERTO ALIAGA E ALESSANDRA CIMATORIBUS
A tartaruga tem muito sono e vai dormir durante todo o 
Inverno. Prestes a ir para a cama, enquanto cumpre o ritual 
para ir dormir (escovar os dentes, vestir o pijama, aconchegar 
os lençóis…), alguém bate à porta. São os seus amigos que 
vão chegando com presentes (um gorro, um bolo de pera, 
uma manta…). Que desassossego! 
Entrada Livre
Destinatários: Crianças a partir dos 3 anos e famílias              

23 | SÁBADO | 21:00H
ENCONTROS IMAGINÁRIOS DE HÉLDER COSTA
Em 2011, o grupo de teatro a BARRACA, pela mão de Hélder 
Costa, criou uma nova forma de intervenção teatral: os 
Encontros Imaginários, que retratam situações e conflitos 
entre diversas figuras célebres da nossa História Universal, 
com a participação direta dos cidadãos.
As figuras deste encontro serão: ALVES REDOL, o célebre 
escritor português e anfitrião de BETTY GRABLE, a bela atriz 
que segurou as suas pernas com uma soma milionária, e 
CHARLTON HESTON, o ator que personificou grandes figuras 
bíblicas.
Convidado especial: Hélder Costa, autor/encenador
Entrada Livre | Destinatários: População em geral   

28 | QUINTA | 21:00H
LEITURAS ÀS QUINTAS: “A DIMENSÃO ETNOGRÁFICA 
NA ESCRITA DE ALVES REDOL”
No ano em que comemora o seu 26º aniversário, a Biblioteca 
Municipal de Alhos Vedros convida todos os munícipes  para 
um serão de homenagem ao escritor Alves Redol, considera-
do como um dos expoentes máximos do Neorrealismo portu-
guês. A sua escrita, caracterizada por um forte cunho social, 
distingue-se pelos personagens, temas e situações que não 
eram explorados pela literatura, utilizando uma linguagem 
acessível que incorporava a fala das personagens de acordo 
com o ambiente em que viviam, dando voz aos trabalhadores 
rurais, ao povo, aos simples.
Convidados: Dr. Ludgero Mendes, Vice-presidente e Membro 
do Conselho Técnico Nacional da Federação do Folclore 
Português; Terra Velhinha: Bando de recreações históricas
Entrada Livre | Destinatários: População em geral
Inscrições para a leitura de textos/poemas
pelo telefone 212 021 227

30|SÁBADO|15:30H
PARABÉNS À BIBLIOTECA
COM O “TEATRO DO BIOMBO”
No dia do seu 26º aniversário a Biblioteca receber uma Hora 
do conto encenada e cantada para a primeira infância, com 
a participação do Teatro do Biombo.
Após esta sessão, os utilizadores serão convidados a cantar 
os parabéns à biblioteca e a provar o bolo de aniversário.
Destinatários: Crianças e Famílias e População em geral 
Entrada Livre, sujeita a inscrição prévia 
através do telefone 212 021 227


