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Os animais da xungla e da sabana 
ISBN: 978-84-9995-150-8

22 x 22 cm. Cartón duro
Prezo: 15,40 E

LIBROS PARA LIBROS PARA 
ESCOITAR E TOCAR ESCOITAR E TOCAR 

OS ANIMALIÑOSOS ANIMALIÑOS

Neste marabilloso libro interactivo, os máis pequenos espertan 
os sentidos tocando e escoitando os animais.  Poden tamén 
tocar a crina do león ou a pel do elefante para experimentar 
novas sensacións. 

O emocionante día de Piti o caracol
Sandrine Lhomme
ISBN: 978-84-9995-038-9
19,5 x 20,5 cm
24 páxinas de cartón
Prezo: 13,50 E

Descubre as sorpresas que se 
agochan detrás das lapelas!

O sol está a punto de saír e vai comezar 
para Piti, o caracol, unha xornada chea 
de perigos e abraiantes aventuras.

LLibrosibros  ccoonn  mmoonniiccrreeqquueess

DDiivvii
..
rrtteettee  ccoonn......

Catro contos protagonizados por simpáticos animaliños. Pero o mellor é que, grazas aos monicreques de dedo que in-
clúen, agora podes contar a historia á túa maneira!  Prezo por título: 6,80 E

Infantil-Xuvenil

Prelectoras 
[0-3 anos]

Prelectoras 
[0-3 anos]
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A Princesa Perfecta
Claudine Gevry
ISBN: 978-84-96893-71-9
14 páxinas de cartón con despregables
Prezo: 18,00 E

Espectaculares despregables 
en cada dobre páxina!!

Conseguirá María Coletas o gran premio? 
Descúbreo neste divertido libro con 
sorpresas que se abren en cada páxina.

Os bombeiros en acción 
ISBN: 978-84-9995-224-6

No parque de bombeiros 
ISBN: 978-84-9995-223-9

   
   

    
  LIBRO MÓBIL

Visitamos os
BOMBEIROS

Descubre o interior do Parque de Bombeiros e 
acompáñaos nunha perigosa misión a través duns 

mecanismos moi simples para mover ao teu capricho.

Ilustracións de Yi-Hsuan Wu
Formato: 168 x 168 mm

7,50 e
título

Infantil-Xuvenil

Prelectoras 
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Carolina e os caracois 
Arturo Iglesias e X. Tomás
Ilustración: Xosé Tomás
Formato: 155 x 190 mm
ISBN: 978-84-96893-67-2

cempéscolección

6,95 e
título

A casa redonda 
Paula Carballeira

Ilustración: Manuel Uhía
Formato: 155 x 190 mm

ISBN: 978-84-96893-68-9

Wapiti vivía nunha casiña redonda, unha 
casiña de xeo, un iglú. Pero a medida que foi 

medrando e aprendeu a andar, a casa foille 
quedando pequena... Así empeza a historia 

da relación de Wapiti coas casas e o mundo.

Antón, si tal 
Arturo Iglesias e X. Tomás
Ilustración: Xosé Tomás
Formato: 155 x 190 mm
ISBN: 978-84-92630-43-1

Un libro é como 
unha comida que hai 
que comer devagar, 
degustando amodiño 
todos os seus sabores.

Carolina é un sarillo que xa vai cumprir 2 anos 
e, como lle gusta pasear, descubriu o interesante 
mundo dos caracois. Neste poema, o escritor e 
pedagogo Arturo Iglesias métese na mente das máis 
pequenas e a súa forma de entender o mundo.

Papá non sabe 
Texto e ilustracións: RuAn

Formato: 155 x 190 mm
ISBN: 978-84-92630-60-8

A descrición dos monstros ruidosos que producen a chuvia, 
o vento…, o xogo ás agochadas que fai o sol todos os días 
contradí as tolas e simpáticas informacións de papá sobre 

os fenómenos meteorolóxicos e o noso planeta. “Papá é un 
monstro explicándonos o mundo… pero de onde virán os pais?”

Infantil-Xuvenil

Prelectoras 
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Os animais do bosque 
Ilus tracións de Anne Passchier
Formato: 190 x 190 mm
ISBN: 978-84-9995-269-7

Os animais da granxa 
Ilus tracións de Anne Passchier
Formato: 190 x 190 mm
ISBN: 978-84-9995-270-3

Libros lúdicos que mesturan divertidas ilustracións  
con magn ficas fo t os para aprender divert ndose.

Animaiscopio
• Toda a verdade sobre os animais •

10 grandes 

despregables  

a descubrir!

É o granxeiro  quen tosquía a la  da ovella no verán.

Pois non!
A ovella vai aosalón de peiteado para cortar os seus fermosos bucles?

A ovella vai ao

salón de peiteado 

para cortar os seus 
fermosos bucles?

O raposo é un animal máis ben solitario que gusta de cazar pola noite.
Pois non!

o raposo fai todas as fins de semana a súa andaina en f amilia? 

O raposo fai todas 

as fins de semana 

a súa andaina 

en f amilia? 

10,50  EE

unidade

Infantil-Xuvenil

Prelectoras 
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Primeiras
   lectoras 

[3-6 anos]

Nesta casa viven gatos que foxen do queixo, 
mouchos que toman o sol, cans que falan, 
gatos que len, tartarugas que andan ás présas e 
hámsteres que xogan ás agachadas.

A casa máis animada 
do mundo

Cristina Sáez Cazallas
Ilustracións de 

Almudena Aparicio
Formato: 155 x 225 mm

Páxinas: 160
Capa dura acolchada

ISBN 978-84-92630-33-2
Prezo: 10,00 E

Chicho Chicharra
Mon Daporta 
ISBN: 978-84-9995-063-1

Esta é a historia de Chicho, 
nun tempo artista de sona, 
que acabou a súa vida pedindo 
polas portas.

O galo Ernesto
Mon Daporta 
ISBN: 978-84-9995-064-8

Ernesto, o galo máis vello do 
galiñeiro, é un experto na arte 
de sobrevivir, e así nolo conta 
nesta historia.

O corvo Gundemaro
Mon Daporta 
ISBN: 978-84-9995-065-5

O corvo Gundemaro, tal como 
é o seu nome, é así de raro; 
saibamos por que.

O sapoconcho Andrés
Mon Daporta 
ISBN: 978-84-9995-066-2

O conto do que máis gusta Andrés, 
un velliño falangueiro, é o de 
cando gañou a unha lebre unha 
proba a correr.

Co seu característico sentido do humor, Mon Daporta ofrécenos unha versión galegui-
zada e rexoubeira de catro fábulas clásicas nas 20 páxinas de cada título.
Formato: 160 x 160 mm. Cuberta e interior de cartón.

colección b fabulando

7,00 e
título

Infantil-Xuvenil
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Tres fantásticos libros con todas as súas páxinas troqueladas 
para axudarnos a coñecer de fóra a dentro como funcionan 
un formigueiro ou unha colmea, e a vida que acollen as árbores. 
Formato: 230x 230 mm.

13,80 e
título

Quen vive aí?

O formigueiro 
Petra Bartíková
Ilustrac.: Magdalena Takáčová
Tradución: María Reimóndez
ISBN: 978-84-9995-291-8

Se foses unha formiga, na primavera deitaríaste no cumio do formigueiro 
para quencer e logo levar a calor ás galerías. Buscarías comida, recollerías 
pulgóns e pasaríalo de medo chuchándolles o zume doce que soltan. Pero 
abonda de falar, que tal se te preparas e entras con nós no formigueiro?

A colmea 
Petra Bartíková

Ilustrac.: Magdalena Takáčová  
Tradución: María Reimóndez

ISBN: 978-84-9995-290-1

Como sería a túa vida nunha colmea? Na primavera voarías de flor 
en flor recollendo pole que logo as túas amigas transformarían en 

doce mel. Durante as túas viaxes beberías delicioso néctar con sabor 
a limoada. E se tes sorte, ata podes aprender a facer mel. A que é 

apetecible? Pois vén, que te levamos a dentro da colmea!

A árbore 
Petra Bartíková. Ilustrac.: Martin Šojdr 
Tradución: María Reimóndez
ISBN:  978-84-9995-289-5

Por debaixo das pólas da árbore, nuna fenda chea de larvas, alguén peta no tronco. 
A araña acaba de tecer outra arañeira. E o cuco canta no seu niño: cu-cu! Un 
carballo é como unha casa, con moitos animais, pequenos e grandes, vivindo nela. 
Se entras neste libro poderás coñecelos e ademais visitar un carballo centenario.

Infantil-Xuvenil

Primeiras lectoras 
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Dous novos libros con todas as súas páxinas troqueladas para 
axudarnos a coñecer os animais que viven baixo a terra e dentro 
das augas que refrescan e dan vida ao noso planeta. 
Formato: 230x 230 mm.

Maio
2020

Quen vive aí?

O coello, a toupa, o teixugo. Todos estes animais 
viven baixo terra. Algúns só no inverno, algúns todo 
o ano. Os animais son coma a xente: teñen diferentes 
preferencias e necesidades. Achégate ao reino animal e atrévete a formar parte del, aínda 
que sexa un anaquiño. Convértete nun animaliño, verás que divertido! Neste libro atoparás 
cámaras soterradas e túneles para que os explores coas mans e cos ollos.

Na ribeira 
Petra Bartíková
Ilustrac.: Marcel Králik  
Tradución: María Reimóndez
ISBN: 978-84-9995-332-8

Os ríos, as pozas, as lagoas… Que farían os animais sen todo iso? 
Sen auga, non sobrevivirían. Mesmo algúns viven nela, ben por baixo 
da superficie... Acompáñanos a coñecer o reino animal acuático e 
subacuático. Nos recunchos deste libro hai moitas fendas que explorar.

Os castores constrúen 

as súas casas de ramallos 

e amolan un chisquiño os 

humanos porque as súas 

presas fan que suba o 

nivel do río. Mais para os 

castores isto é importante, 

pois dese xeito a entrada 

ao seu fogar queda debaixo 

da auga.

A galiñola de auga con
strú

e o 

niño nas ca
nas. D

efen
de as sú

as 

cría
s co

n tal co
raxe q

ue e
mpez

a 

lior
tas m

esm
o co

n cisn
es q

ue 

sim
plem

ente p
asaban por

 aí.

Igual ca a lontra, o castor é 

moi bo nadador e mergullador. 

Ten unha cola plana moi 

característica que usa como 

temón cando nada.

Baixo terra 
Petra Bartíková
Ilustrac.: Marcel Králik
Tradución: María Reimóndez
ISBN: 978-84-9995-331-1

Ten longas ore
llas e v

ive baixo 

terra
. É unha lebre ou unha 

coella? Adiviña: só unha delas 

fai un tobo que ch
amamos... 

coelleira! Abofé, a
 lebre só fai 

un cocho na herba.

Ben fon
do na ter

ra, 

onde só
 chegamos c

unha 

pa ou 
unha esc

avadora
, 

fica
n os 

óso
s dos a

nimais 

preh
istó

rico
s. Q

uen
 sabe 

com
o se

 chama est
e 

dinosa
uro

?

Os ra
tos viv

en en tobos 

próxim
os ás ra

íces
 das 

árbores,
 onde tamén tra

en 

a comida. Baixo 
terr

a están 

a salvo das aves 
de presa

.

Infantil-Xuvenil

Primeiras lectoras 
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Caramulo e a 
carpinteira dos soños
Anxo Moure
Ilustr. de Cristina Ouro
ISBN: 978-84-9995-218-5
Prezo: 8,46 E

Caramulo e a carpinteira dos soños 
pódese considerar unha homenaxe á 
sabedoría das persoas que construían 
os xoguetes populares, representadas 
no vello Xepeto.

A xacia Luviñas
Anxo Moure
Ilustr. de Cristina Ouro
ISBN: 978-84-9995-217-8
Prezo: 8,46 E

A xacia Luviñas trátase dun libro que recolle 
o xeito de contar da tradición oral dirixido 
á xente pequena, mais tamén ás nais e aos 
pais. Dá a coñecer tamén as embarcacións 
tradicionais máis empregadas nos labores 

diarios no río Miño.

Gaiola aberta
Escolma de poesía infantil (1997-2017)

Xoán Neira
Edición de Armando Requeixo

ISBN: 978-84-9995-287-1
Cuberta de cartolina con lapelas dobres

Interior 1 tinta
Prezo: 11,00 E

Obra dirixida a nenas e nenos que achega unha selección dos 
poemas editados por Xoán Neira ao longo dos últimos vinte 
anos e coa que o autor quere facer unha sentida homenaxe a 
Manuel María no cincuentenario da publicación da primeira 
edición do seu celebérrimo Os soños na gaiola.

A burra Ramona
Paula Carballeira
Ilustracións de Xosé Tomás
ISBN: 978-84-9995-080-8
Prezo: 10,00 E

Un bo día, a burra Ramona deixa de traballar e decide que 
quere voar. A súa decisión vai influír nunha chea de personaxes 
que, colaborando con ela, van conseguir realizar os seus soños 
aprazados e mesmo desouvir os mandados do exército e do rei.

Premio

FREI MARTÍN

SARMIENTO 2016

1.º e 2.º de 

Educación

Primaria

Colección de contos a toda cor dirixidos ás lectoras e os lectores máis novos da casa. 
150 x 190 mm. Capa dura.

Infantil-Xuvenil

Primeiras lectoras 
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O País do Gran Furado
Xerardo Quintiá Pérez
Ilustracións de Noemí López Vázquez
ISBN: 978-84-9995-324-3
Prezo: 13,00 E

GAÑADORAS I EDICIÓN
ex aequo

Cando Flor atopa unhas pingas de sangue no cuarto de 
baño comeza, xunto con Leo, a investigación de tan 
estraño suceso… Foi un accidente?Quen é a vítima? 
Serán quen de resolveren este enigma?

Vermella
Sabela Losada Cortizas
Ilustracións de Minia Regos
ISBN: 978-84-9995-298-7
Prezo: 13,00 E

No patio do colexio de Lúa prodúcese todos os días 
unha invasión que deixa moitas nenas e nenos sen 

espazo para desfrutar do seu tempo de recreo.
Como acabará o conto?

A reconquista
Antía Yáñez

Ilustracións de Ana Pedreira
ISBN: 978-84-9995-297-0

Prezo: 13,00 E

No País do Gran Furado ás mulleres pásanlles cousas terribles por culpa do tirano MAXI-Miliano; pero 
todo iso vai cambiar grazas a Toribia, a poeta revolucionaria, que con humor, intelixencia e poesía 
cambiará para sempre as súas vidas tristes, nas que nunca se contaban chistes.

II
 P

R
E

M
IO

 FINA CASALDER
R

E
Y

G

A Ñ A D O R

A

D
E 

LI
TE

RATURA INFANTIL POLA IGUALDAD
E

PREMIO
FINA

CASALDERREY
DE LITERATURA INFANTIL POLA IGUALDADE

c0nt0
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A Meiga Chuchona
Jacobo Paz Limia
Ilustracións de Xosé Tomás
ISBN: 978-84-9995-299-4
Prezo: 13,00 E

Teño medo na casa da avoa, 
alguén fai uns ruídos arrepiantes 
pola noite. Quen será? 
Que busca?

Imaxinario galego

O castiñeiro do 
Apalpador
Inacio
Ilustracións de Nuria Díaz
ISBN: 978-84-9995-234-5
Prezo: 9,45 E

Cal é a orixe do Apalpador?
Por que un carboeiro do Courel 
decidiu dedicar a súa vida a 
sorprender cada fin de ano con 
pequenos agasallos?
Descúbreo nesta intrigante 
historia.

O gatipedro
Jacobo Paz Limia
Ilustracións de Xosé Tomás
ISBN: 978-84-9995-285-7
Prezo: 10,90 E

Un neno, que se considera maior de 
máis para poñer cueiros cando vai 

durmir, ten un grave problema: polas 
mañás ten que soportar as queixas do 
pai e as burlas do irmán pequeno ao 
erguer da cama coas sabas molladas.

Nube Branca quere 
ser astronauta
Pablo Nogueira
Ilustr. de Manuel Uhía
ISBN: 978-84-9995-284-0
Prezo: 10,90 E

Nube Branca devece por ver as estrelas de preto e coñecer a Lúa e os 
planetas do sistema solar. Tras o fracaso da construción dun foguete 
espacial, procura a axuda de Clarisa, Cacharrante, Antón e o sabio Octavio. 
Conseguirá, por fin, ser astronauta? 

O especial tratamento da historia está concibido para a estimulación da 
linguaxe oral na educación infantil.

A banda de Raimunda
Pablo Nogueira

Ilustr. de Manuel Uhía
ISBN: 978-84-9995-317-5

Prezo: 13,00 E

A ra Raimunda ten a ilusión de formar un grupo de 
rock. Coa axuda do oso Afonso e a súa batería, do 
mono de cor violeta Farruco e o seu piano, do caracol 
Sibemol e o seu saxofón, do esquío Uxío e o seu 
contrabaixo e do sapo Eliseu e a súa potente voz, 
consegue ser a voz feminina dunha espectacular 
banda de rock and roll que respecta a diferenza e 
defende a solidariedade e igualdade entre as nenas 
e os nenos.

Infantil-Xuvenil

Primeiras lectoras 
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Rodribico é unha pega marza á que lle encanta estar forte e vivir todo tipo de aventuras. Habita nunha inmensa ár-
bore, con grandes pólas, e no seu niño ten todas as comodidades que unha ave pode desexar. Ademais de voar, xogar 
e divertirse, o que máis feliz o fai é compartilo todo cos seus amigos e amigas.
Queres coñecelo?  Textos: Manuel Guisande. Ilustracións: Xosé Tomás

PREMIO ISAAC DÍAZ 
PARDO Á COLECCIÓN 

MELLOR ILUSTRADA 2010!

Xoga e aprende en: 
www.baiaedicions.gal/rodribico

155 x 190 mm. Capa dura
32 páxinas a toda cor

6,95 e
título

Rodribico aprende 
a voar
ISBN: 978-84-92630-52-3

Cando chegaba o outono, Rodribico 
devecía polas castañas. 
Pero tiña un problema: as máis ricas 
estaban nas pólas máis altas. 
E non sabía voar!

Rodribico vai ao 
circo
ISBN: 978-84-92630-54-7

Un día, un circo instálase 
preto do seu niño, e Rodribico 
pensa ir ver o animal máis 
fero do mundo... 
Uff, que medo!

Rodribico e a 
noite
ISBN: 978-84-92630-56-1

Unha noite que non podía durmir 
decidiu dar un paseo e descubriu que 
hai animais que nunca dormen pola 
noite. Pero... cres que Rodribico lle ten 
medo á noite?

Rodribico visita a 
cidade
ISBN: 978-84-92630-55-4

Un día fálanlle dun lugar 
cheo de cousas que andan 
sobre rodas e fan “Piiiii” e 
“Poooo”... e, intrigado, aló 
vai o Rodribico.

Un día un salmón 
faloulle dun lugar no 

que sempre había festa 
e diversión. Como xa 

imaxinas, Rodribico non 
perdeu oportunidade 

de ir coñecer ese 
interesante lugar.

Rodribico e o mar
ISBN: 978-84-92630-53-0

Infantil-Xuvenil

Primeiras lectoras 
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Relatos e poemas ilustrados que tratan de incentivar a crea-
tividade e a imaxinación dos lectores e lectoras máis peque-
nos, con libros divertidos que ademais axudan a formar a 
súa personalidade. 

Formato: 200 x 200 mm. 32 páxinas a toda cor. Capa dura

Colección 

Xiz de cor

Xiz de cor
Xoán Neira
Ilustr.: Mariana Riestra
978-84-96128-68-2
Prezo: 10,00 e

Poemario infantil ilustrado de fácil 
lectura e comprensión. Expresión 
poética e plástica conflúen nesta 
obra que dá título á colección.

Unha de lobos
Manuel Almofrei
Ilustr.: Chus Ferrín
978-84-96128-08-8
Prezo: 10,00 e

Melancólica historia recollida dun 
conto tradicional na que o lobo 
conta as desventuras e penas su-
fridas na súa aproximación ao 
mundo dos seres humanos.

Tartaruga
Texto e ilustracións 
de Xaquín Marín
978-84-96526-94-5
Prezo: 10,00 e

Tartaruga proponos a súa filosofía de 
vida fronte a velocidade da socieda-
de industrializada (deshumanizada) 
actual.

Adiós ríos, adiós 
fontes
Rosalía de Castro
Ilustr.: Rodrigo Chao
978-84-9995-323-6
Prezo: 13,00 e

Que quería dicir Rosalía no seu fa-
moso poema? Pensas que a súa de-
nuncia é vixente hoxe en día en Gali-
cia? Este poema pode servirche para 
comprender mellor a situación de 
quen veñen vivir connosco de países 
afastados.

Alba de Vilalba
Mª C. Soriano Radío
Ilustr.: Mariana Riestra
978-84-96128-98-9
Prezo: 10,00 e

Divertida interpretación do nace-
mento da vila e da tradición po-
pular do famoso capón de Vilal-
ba, que se aproxima aos mellores 
exemplos dos relatos e lendas da 
nosa literatura oral.

O conto dos 
silencios
Silvia Pazos Hermida
Ilustr.: Rodrigo Chao 
978-84-96526-20-4
Prezo: 10,00 e

As vivencias de Luv, un neno xordo 
que vive algo marxinado na cida-
de da música, á que proporcionará 
algo moi importante.

É rara Makeke?
Magda Soldado
Ilustr.: Jacobo Muñiz
978-84-96128-65-5
Prezo: 10,00 e

A formiga Makeke vive feliz coas 
súas compañeiras no deserto, pero 
un día de treboada é transportada 
a un lugar moi afastado onde sofre 
a discriminación e o desprezo dos 
seus habitantes.

Hércules e Xerión
Manuel Almofrei
Ilustr.: L. Sendón Cedrón
978-84-96128-66-8
Prezo: 10,00 e

Recreación libre da lenda tradicio-
nal que narra a estadía de Hércu-
les na Galiza, o seu enfrontamento 
con Xerión e a construción dunha 
Torre que o recordase e alumase as 
viaxes dos navegantes.

O ladrón de 
paxaros
Paco López-Barxas
Ilustr.: Chus Ferrín
978-84-96526-66-2
Prezo: 10,00 e

As aventuras de Martín e a súa 
almofada voadora para liberar os 
paxaros que viven en gaiolas na 
súa cidade.

Farrapos de nube
Xoán Neira
Ilustr.: Ánxeles Ferrer
978-84-96526-95-2
Prezo: 10,00 e

Poemario infantil ilustrado de fácil 
lectura e comprensión. Expresión 
poética e plástica conflúen nesta 
obra que dá título á colección.

Infantil-Xuvenil

Primeiras lectoras 

13



Es ti o meu 
amigo?
Magda Soldado
Ilustr.: Jacobo Muñiz
978-84-96526-96-9
Prezo: 10,00 e

Historia que profunda sobre o sen-
tido da auténtica amizade.

Bestiario cubano
Texto e ilustracións de 
Juan Darién
978-84-96893-78-8
42 páxinas
Prezo: 12,00 e

Quen non oíu falar dos dragóns, 
trasnos e unicornios? Pero seguro 
non coñeces á Ciguapa, o Chichiri-
cú ou a Nai de Auga. Son os seres 
de fantasía que viven nos contos 
da Illa de Cuba.

No cubil da Lúa
Xoán Neira
Ilustr.: Juan Darién
978-84-92630-30-1
Prezo: 12,00 e

14 poemas que, coa sabedoría que nos ten acostumada o poeta mariñán 
Xoán Neira, achegan a nenas e nenos 14 animais que viven en liberdade 
baixo o amparo da lúa, descritos con fermosas e evocadoras figuras que 
describen poeticamente os seus singulares trazos.

Mimi e a xirafa 
azul
Cécile de Visscher
Ilustr.: Mª Ella Carrera
978-84-96893-76-4
Prezo: 3,00 e

Mimi estaba desexando que nacera o seu irmanciño... pero, oh!... non sabía 
facer nada. Este conto vai especialmente dirixido a nenas e nenos que teñen 
irmáns con graves discapacidades.

María é maior
Miguel Vázquez Freire
Ilustr.: Xosé Tomás
978-84-96893-26-9
Prezo: 12,00 e

María xa é maior pero... non lle 
deixan facer todo o que quere 
porque se pode magoar ainda que 
como xa é maior... pode aprender a 
facer moitas outras cousas.

A bolboreta 
Doreta
Mª T. Santamaría Hervella. 
Ilustr.: Marta Á. Miguéns
978-84-96893-80-1
Prezo: 12,00 e

Proxecto de investigación da mes-
tra e o alumnado de Ed. Infantil da 
Escola de Vilaza, este conto narra 
o proceso desa investigación e ob-
tivo o Premio á Innovación Edu-
cativa sobre o tema transversal da 
educación ambiental.

Tío Miseria
Inacio Vilariño
Ilustr.: Inacio e Miguel 
Calvo Ulloa
978-84-96893-41-2
Prezo: 12,00 e

Adaptación dunha obra para mo-
nicreques, narra as aventuras e 
desventuras de Tío Miseria e a súa 
relación co ceo e o inferno.

O dragón 
comemedo
Texto e ilustracións de 
RuAn
978-84-92630-31-8
Prezo: 12,00 e

Un día Bernal, un neno con tan-
to medo que case non podía facer 
nada, encontrou un dragón gran-
dísimo. A situación semellaba 
terrible até que descubriu como 
encoller o dragón e con el todos 
os seus medos.

Don Pol e o 
pequeno Pin
Max Portela
Ilustr.: Rodrigo Chao 
978-84-96893-42-9
Prezo: 12,00 e

Pin é un cangrexiño quee, tras o en-
contro co vello polbo don Pol desco-
bre quen é. E agora ten que escapar 
dos tentáculos do polbo...

A avoa do nobelo 
branco 
Paco López Barxas
Ilustr.: Kristina Sabaite
978-84-92630-29-5
Prezo: 12,00 e

Ás veces, as historias que contan 
as avoíñas de nobelo branco ás 
súas netas, poden abrir os ollos 
a un mundo marabilloso e ser o 
nexo da unión dunha relación 
profunda.

Colección 

Xiz de cor
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Colección Emocións

A miña amiga 
invisible
ISBN: 978-84-9995-129-4

Ana, protagonista desta his-
toria, explica como recoñe-
ceu e aprendeu a superar a 
morte de súa avoa, coa axu-
da de Ana en Cor.

A nube gris
ISBN: 978-84-9995-134-8

Ana explícanos como recoñe-
ceu e aprendeu que a preocu-
pación é un sentimento que 
aparece moitas veces na nosa 
vida, como neste caso en que 
perdeu o seu can no parque.

A cola de dragón
ISBN: 978-84-9995-130-0

Xabier comparte con nós como 
aprendeu que, ás veces, nos 
enfadamos moito por accións 
que logo desaparecen, pois 
non eran tan importantes. 

Aprender a 
dicir que non
ISBN: 978-84-9995-135-5

Xabier explica como recoñe-
ceu e aprendeu a dicir que 
non cando lle piden algunha 
das súas propiedades.

As estrelas de 
cores
ISBN: 978-84-9995-131-7

Ana e Xabier son os prota-
gonistas desta historia, na 
que conseguiron averiguar 
que a alegría é como estrelas 
de cores arredor de cada un 
de nós.

Pensar as cousas
ISBN: 978-84-9995-136-2

Xabier recoñeceu e aprendeu a 
pensar as cousas antes de fa-
celas porque, de non ser así, 
aparecerán consecuencias. 

Os sacos de 
area
ISBN: 978-84-9995-132-4

Cando estamos tristes leva-
mos un saco de area ás cos-
tas, pero Ana descobre que 
co tempo este saco desapa-
rece. 

A superheroína 
supersónica
ISBN: 978-84-9995-133-1

Nesta historia, Ana explíca-
nos como descubriu que era o 
medo e como facelo desapa-
recer dentro do soño que se 
lle repetía polas noites.

Cando estou 
tranquilo
ISBN: 978-84-9995-137-9

Xabier explícanos neste con-
to como aprendeu a diferen-
za entre estar tranquilo ou 
non, no transcurso dun par-
tido de fútbol.

Recoñecer e saber expresar emocións e sentimentos é moi importante para o desenvolvemento das nenas e dos nenos 
entre os dous anos e medio e os oito anos. Na Colección Emocións, integrada por nove títulos nos que, co pano de fondo 
das aventuras e experiencias que viven os irmáns Ana e Xabier, recoñeceremos, aprenderemos e poremos en práctica 
emocións e sentimentos como a morte, a alegría, a tristeza ou o medo, entre outras. 
160 x 225 mm. 32 páxinas a toda cor. Encadernación: cartolina c/lapelas dobres.
Textos: Mireia Canals. Ilustracións: Sandra Aguilar

6,50  EE
título

Infantil-Xuvenil
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Dentro de cen anos. A Terra vive momentos convulsos desde hai 
tempo, habitada por seres con poderes especiais e sen escrúpulos que 
loitan por controlar o planeta. 
Os TREBELLOS CA, RU e XEM, única Unidade da Garda Terráquea 
supervivente da Guerra Infinita son o último reduto de esperanza do 
noso mundo. 

Con “Lume no ceo”, Pere Tobaruela inicia

Trátase dunha serie protagonizada por robots cunhas 
características moi peculiares que vivirán aventuras 

terrestres e interestelares para garantir a supervivencia 
do noso planeta, danado pola acción humana ata 

extremos perigosos.
O ilustrador Víctor Boullón dá vida a estes seres robóticos, 

creados para defender o noso mundo contra outras 
máquinas que queren impor o seu dominio na Terra, 

levándoa case ata a aniquilación. 
A serie “Trebellos” é unha aventura literaria que serve 
para gozar da lectura, pero tamén para poñer enriba da 
mesa o cada vez máis incerto futuro do noso planeta.

Trebellos. 
Lume no ceo
Pere Tobaruela
Ilustracións: Víctor Boullón 
Prezo: 12,00 e
ISBN: 978-84-9995-326-7

Infantil-Xuvenil
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Colección de relatos orixinais e ilustrados a toda cor que pretende romper coa tendencia 
nos contos infantís de asignar roles estereotipados a nenas e nenos, que condicionan a 
capacidade de soñar sen límites no propio futuro.

Contos da igualdad
e

O meniño Nito. 
Entón, os homes 
choran ou non?

Sonia Rosa
Ilustr: Macus Romero

ISBN: 978-84-92630-03-5
Contén Cd

Prezo: 12,00 e

Os homes choran ou non choran? Este dilema no que 
se encontra Nito tráelle non poucos problemas até 

que por fin consegue resolver as súas dúbidas. 

Xela volveuse 
vampira

Fina Casalderrey
Ilustr.: Noemí López

ISBN: 978-84-9995-029-7
Prezo: 8,00 e

Xela é a mellor mestra do mundo! Mais 
semella unha morta vivente de ollos violeta 
que pousan acotío no chan. Estarase a 
volver vampira? Breixo tentará descubrilo.

Unha terrible treboada ameaza unha aldea galega. 
A intervención da nai de Aldara axudará a salvar 
a situación e provocará importantes cambios nas 
relacións entre os seus habitantes.

Un día de 
treboada
María de Mata
Ilustr.: Mariana Riestra
ISBN: 978-84-96893-66-5
Prezo: 6,95 e

Nera naceu nun momento especial; 
era xusto cando o Consello de fadas 
se reunía para outorgar un desexo á 
persoa que chegase ao mundo nesa 
noite. Pero, cal sería o mellor desexo 
para conceder?

Nera, a ferreira
Imelda Barrio 
Santamaría
Ilustr.: Andrés Meixide
ISBN: 978-84-92630-02-8
Prezo: 6,95 e

A Alfombriña non lle gusta que lle digan o que ten 
que facer. Alfombriña quere decidir por ela mesma.

Alfombriña
Cristina Ferreirós 
(texto e ilustracións)
ISBN: 978-84-96893-10-8
Prezo: 12,00 e
Contén Cd con xogos

Infantil-Xuvenil
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A colección presenta relatos con protagonismo de nenas e nenos de 6 a 8 anos que nos mostran 
as súas vivencias máis próximas e nos sitúan ante temas como a alimentación, a independencia, 
o ocio, os ataques á natureza etc.
Formato: 130 x 205 mm. Encadernación: Cartolina. 60 páxinas a cor.

7,50  EE
título

A sopa de 
letras
Amaia Crespo 
Ilustr.: Ramón Pla
978-84-96526-41-9

Amaia Crespo e Ramón 
Pla cóntannos, con letras 
e debuxos, as aventuras 
dunha rapaza a quen lle 
gusta máis ler que co-
mer.

Os animais da 
cidade
Vicente Muñoz Puelles 
Il.: Noemí Villamuza
978-84-96526-80-8

Ricardo perdeuse. Por sorte 
lembra os animais da cida-
de: os leóns de Correos, a 
aguia da estación, o papa-
gaio do mercado, os patos 
da fonte... Eles axudárano 
a orientarse.

Furia
Patxi Zubizarreta 
Ilustr.: Elena Odriozola
978-84-96526-85-3

O pai de Carlos é xinete e 
corre no Grand National. 
Súa nai está preocupada 
porque descubriu que Car-
los só ten unha amiga, a 
televisión.

Un cabalo de 
lume
Fina Casalderrey 
Ilustr.: V. Gubianas
978-84-96893-27-6

Fina Casalderrey e Valentí 
Gubianas elaboraron unha 
historia conmovedora que 
nos anima a respectar a 
natureza.

Ricardo o 
escultor
Gianni Rodari
Ilustr.: Montse Tobella
978-84-96893-84-9

Ricardo é moi bo escultor. 
Fai estatuas de mármore, 
de madeira e de barro que 
representan ovellas, caba-
los, bombeiros... Cando as 
remata, as súas creacións 
cobran vida e marchan a 
percorrer mundo.

O reloxo que 
non sabía dicir 
cucú
Lucía Baquedano
Il.: Miguel Calatayud
978-84-92630-15-8

O príncipe de Castelburgo 
non sabía rir. Para non 
molestalo, os seus súb-
ditos deixaron de facer 
festas, de ler libros diver-
tidos e de contar chistes.

Xurxiño quere 
ser...
Miguel Vázquez Freire
Ilustr.: Xosé Tomás
978-84-92630-44-8
56 páxinas

Todo o mundo lle pregun-
ta a Xurxiño que quere ser 
de maior. E todo o mundo 
dá unha resposta antes 
de escoitar o que el pen-
sa. Pero, cando por fin el 
mesmo o sabe, vaia sor-
presa terán seus pais!

Fadita fosca!
Miguel Vázquez Freire
Ilustr.: Xosé Tomás
978-84-9995-074-7
56 páxinas

O avoíño de Saleta ten 
unha teima. Acabar con 
todas as moscas que en-
chen a casa cando chega 
a calor. Saleta decide axu-
dalo. Pero cazar moscas 
non é cousa doada. E á 
avoíña o resultado non lle 
convence nada nadiña.

Infantil-Xuvenil
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O medo, o amor da familia, o coidado da terra e das 
árbores... son algún dos temas que me interesan.HISTORIAS DO MEU MUNDOHISTORIAS DO MEU MUNDO

“Nunca choveu que non escampara”

Entre febre e erupción de lava, a Terra moi 
fatigada é vítima dunha gripe moi forte. Non 
pode respirar! Afortunadamente un rapaz pro-
pón unha solución ecolóxica.

A Terra 
acatarrouse

Roxane M. Galliez & 
Marica Campo (adapt)

Ilustr.: Sandrine 
Lhomme 

978-84-9995-068-6
28 páxinas, capa dura

250 x 200 mm
Prezo: 10,00 e

“Os pais de Alicia sepáranse”

A nena procura o seu sitio nesta nova situación. 
Será preciso dividir o seu amor entre o seu papá e 
a súa mamá? Pouco a pouco, Alicia vai descubrir 
que a alegría e o amor pode existir nas súas dúas 
casas...

As dúas casas 
de Alicia
Cristelle Vallat & 
Marica Campo (adapt) 
Ilustracións: M. Peluso
978-84-9995-067-9
28 páxinas, capa dura
250 x 200 mm
Prezo: 10,00 e

Emocionantes contos escritos por Teresa Sabaté e ilustrados por Carme Solá 
relacionados con cada un dos Dereitos Universais dos nenos e nenas.
 215 x 150 mm • 34 páxinas a toda cor • Capa dura

O s Dereitos do Neno e da Nena
Colección

3,00  EE
título

A caixa  
máxica
ISBN 978-84-96893-89-4

Había un lugar no que os 
nenos e nenas se portaban 
tan mal que seus pais pedi-
ron axuda a través dos xor-
nais. Un día, chegou ao lugar 
unha estraña muller cunha 
caixa máxica e ocorreron 
moitas cousas…

Ti tamén,  
Inés!
ISBN 978-84-96893-93-1

Ao edificio de Xeila chegou 
a vivir Inés, unha nena que 
andaba de aquí para alá ven-
dendo cousas, recollendo 
olivas… e non ía moito á 
escola.

Os xemelgos do 
outeiro
ISBN 978-84-96893-94-8

Nunha casa rural no alto dun 
outeiro vivían co seu avó 
dous xemelgos xoguetóns 
que nunca pisaran a escola. 
Cando se soubo a noticia, 
uns homes do concello viñe-
ron a visitalos e a partir dese 
día as súas vidas cambiaron.

Nin laranxa nin 
lila
ISBN 978-84-96893-97-9

Pedro vivía nunha aldea en-
tre dúas montañas, a da al-
dea laranxa e a da lila, que 
se levaban a matar. Como 
non era de ningunha non 
tiña con quen xogar, até que 
un día unha meiga lle fixo un 
gran regalo... A partir de aí 
pasaron moitas cousas...

Sementes de papel
Bea e Silvia Gil (texto e 

ilustracións) 
978-84-9995-077-8

44 páxinas, capa dura. 
230 x 270 mm
Prezo: 10,00 e

Fábula ecoloxista que intenta espertar a nosa curio-
sidade cara ao respecto pola natureza.

A historia, que nos alerta da importancia crucial 
dos bosques, é esperanzadora, xa que os verdadei-
ros protagonistas do conto, as árbores e os animais, 
non desaparecen malia correren un grave perigo. 
Seremos nós quen de salvarmos os habitantes an-
cestrais da terra, as árbores?

Infantil-Xuvenil
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Carteira de valores OFERTA!!
3 EE/TÍTULO

32 páxinas a toda cor
170 x 225 mm

Como indica o seu nome, os contos desta colección propoñen unha reflexión sobre os valores máis prezados 
da nosa sociedade: a igualdade, o compañeirismo, o respecto polas diferenzas, polo medio ambiente, a 
saúde... valores que debemos coñecer, coidar e fomentar como achega para todos seres humanos; os contos 
compleméntanse cun manual de actividades didácticas e lúdicas.

Arroz e tinta
Patxi Zubizarreta e 
Alfonso Abad
ISBN 978-84-96526-52-5
A avoa de Malen veu do Sá-
hara e non coñece a cidade. 
Ademais, non ve ben. Como 
se amañará para ir buscar a 
súa neta ao colexio? E que fa-
rán para regresar a casa?

Armada até os 
dentes
Miquel Desclot e 
Susanna Campillo
ISBN 978-84-96526-57-0
Na escola de bacterias, Baci-
lón aprendeu como gañar a 
guerra bacteriana. Conseguirá 
saír vitorioso na súa primeira 
saída?

O marciano 
Marcial
Carmen Gil e 
Paco Giménez
ISBN 978-84-96526-59-4
Na súa primeira viaxe á Te-
rra, Marcial dedícase a co-
mer canta larpeirada hai. 
Menos mal que alguén lle 
ensinará o que é bo para el.

Corre, Sebastián, 
corre!
Juan Kruz Igerabide 
e Gemma Sales
ISBN 978-84-96526-61-7
Sebastián é un neno especial que 
aprende ao seu ritmo. Ultimamen-
te está triste porque non sabe ler 
e as súas compañeiras e os seus 
compañeiros si.

Xogo e 
aprendo
Teresa Soler e 
Antoni G. Valledor
ISBN 978-84-96526-62-4
Con estas actividades apren-
derás xogando a respectar os 
demais, a coidar o ambiente, 
a manter unha hixiene axeita-
da e, sobre todo, a ser persoa.

12,95

EE/título

250 x 250 mm • Capa dura • 32 páxinas a toda cor

A Doutora Peteiro, unha ave moi sabia, é consultora sentimental. Ela 
ten respostas para calquera tipo de problemas relacionados co ciclo da 
vida, a cadea alimentaria, a dieta e as relacións entre os animais. Crea-
do por Claire Llewellyn (textos) e Kate Sheppard (ilustracións).

...sobre os réptiles
ISBN 978-84-96893-62-7

Unha saca de correo enviado por réptiles chegou aos pés da Dra. Peteiro, 
con angustiadas preguntas como: Podo vivir sen a miña cola?

...sobre os bichiños
ISBN 978-84-96893-63-4

Á Dra. Peteiro chéganlle dúbidas como:“Por que non podo correr máis 
rápido?” “Como podo parar de brillar?” ou “Vaime rebentar o corpo?”

...sobre o Planeta Terra
ISBN 978-84-92630-22-6

Hoxe chegan cuestións como: “O chan móvese!, que está pasando?”, 
“Por que aquí vai tanto frío e está tan escuro?”, “Onde foi o Sol?” etc.

...sobre o Tempo
ISBN 978-84-92630-23-3

Esta xeira de cartas contén preguntas como: “Que é ese escintileo no 
ceo?”, “Por que o meu pelo se está volvendo branco?” etc.

Pregunta á Dra. Peteiro...
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Descubro e aprendo
Seis libros documentais lúdicos, claros e atractivos 
para responder as cuestións das crianzas, que cando 

os lean serán auténticos ESPECIALISTAS no tema.

Os castelos
Bénédicte Le Loarer
Ilustracións: Jean-Sébastien 
Deheeger e Céline Riffard 
ISBN 978-84-9995-186-7

As nenas e os nenos descubrirán coa axuda 
do porco Antón a fascinante vida da época 
do castelos: as construcións, a vida do dono 
e da súa familia, os traballos e os gremios 
relacionados, os xogos infantís, as diver-
sións dos cabaleiros e, o peor, as guerras.

O mar
Mathilde Paris
Ilustracións: Mélanie Combes e Jean-
Sébastien Deheeger
ISBN  978-84-9995-273-4

O mono Iago invítavos a descubrir coa 
súa axuda o apaixonante mundo do mar! 
Comprobaredes que está cheo de seres con 
formas e costumes sorprendentes!

O corpo humano
Mathilde Paris
Ilustracións: Jean-Sébastien 
Deheeger e Gaëlle Souppart
ISBN  978-84-9995-187-4

A cebra Lomi axuda as nenas e os nenos a 
descubrir e aprender os misterios e transfor-
macións do corpo humano.

Os piratas
Emmanuelle Ousset
Ilustracións: Olivia Cosneau e Jean-
Sébastien Deheeger
ISBN 978-84-9995-272-7

Desta vez é a tartaruga Xela quen vos achega 
ao mundo trepidante dos piratas! Veredes 
como estes intrépidos personaxes vivían 
sempre co perigo sobre as súas cabezas!

O tempo e as estacións
Céline Potard
Ilustracións: Marion Cocklico e Jean-
Sébastien Deheeger
ISBN   978-84-9995-225-3

O león Leonardo mostra ás nenas e aos 
nenos o aspecto cambiante do planeta Terra 
debido ás estacións e ao tempo que pro-
vocan e que afecta moi significativamente 
tanto a vida das persoas como dos animais.

O espazo
Bénédicte Le Loarer
Ilustracións: Jean-Sébastien 
Deheeger
ISBN 978-84-9995-271-0

A curuxa Iria axuda oas nenas e os nenos a 
comprender o lugar máis fascinante que se 
pode concibir: o espazo. 

9,95  EE
título

Es
pe

cialista

 *  *  *  *  *
 *

  *
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9,60  EE
título

Libros con fotografías a toda cor e textos divulgativos moi sinxelos para achegaren a ciencia a nenas e nenos que aca-
ban de comezar a primaria. Cada libro contén interesantes e divertidos proxectos prácticos para aprender tanto na casa 
como fóra. 

 P R I M E I R O S
   C O Ñ E C E M E N T O S
       D A   C I E N C I A

Materiais 
Clive Gifford
978-84-96893-01-6

Desertos 
Nicola Davies
978-84-96893-02-3

Luz e son
Mike Goldsmith
978-84-96893-03-0

Montañas
Margaret Hynes
978-84-96893-04-7

Baleas e golfiños
Caroline Harris
978-84-96893-22-1

Océanos e mares
Nicola Davies
978-84-96893-23-8

Sistema Solar
Mike Goldsmith 
978-84-96893-24-5

Clima 
Caroline Harris
978-84-96526-72-3

Insectos
Barbara Taylor
978-84-96526-73-0

Aves 
Nicola Davies
978-84-96526-74-7

Réptiles 
Belinda Weber
978-84-96526-75-4

Terras polares 
Margaret Hynes
978-84-96526-76-1

Os sentidos
Jinny Johnson
978-84-96893-99-3

Simios e monos
Barbara Taylor
978-84-92630-00-4

Capa dura. 195 x 255 mm
48 páxinas a toda cor
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Árbores
Henrique Niño Ricoi
978-84-92630-76-9

Aves
Xosé M. Penas Patiño, 
Carlos Pedreira López 
e Calros Silvar
978-84-92630-75-2

Cogomelos
Marisa Castro, Alfredo 
Justo e  Puri Lorenzo
978-84-92630-81-3

Esta colección está indicada para novos naturalistas, e resulta moi práctica para aprender a recoñecer as 50 especies 
máis comúns do extremo SW europeo, desde o meridiano 15 ata o finis terrae.
Ilustracións de Calros Silvar.

105 x 150 mm
136 páxinas 
a toda cor

Guías da natureza. Iniciación
9,95  EE
título

Dinosauros
Dinosauros. 
150 animais prehistóricos 
de pequenos a grandes
Roc Olivé
48 páxinas
297 x 240 mm. Capa dura
ISBN 978-84-9995-078-5
Prezo: 10,00 e 

Durante máis dun século os dinosauros fascinaron tanto os científicos como o público en xeral, de novos a vellos. 

A palabra DINOSAURO significa “lagarto terrible” e sintetiza a impresión que nos producen. Aínda que algúns foron os animais máis grandes 
que nunca pisaron o noso planeta, outros moitos eran pequenos e áxiles. 

Este libro móstranos a gran variedade de tamaños que adquiriron os dinosauros: algúns non eran máis grandes que unha pomba, outros pola 
contra eran mesmo máis longos que cinco autobuses postos un detrás do outro.
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Papiroflexia
A papiroflexia é unha técnica que consiste en facer figuras decorativas de papel dobrándoo 
varias veces, sen cortalo nin unilo con ningunha substancia. Procede dos vocablos xaponeses 
“orime” (doblar) e “kami” que designa o papel (origami = 折り紙).

Con estes dous libros de Vicente Palacios poderedes iniciarvos nesta tradición milenaria.

Papiroflexia. Iniciación
64 páxinas 
195 x 235 mm. Capa dura
ISBN 978-84-92630-08-0
Prezo: 10,00 E 

Animais de 
papel

56 páxinas
240 x 220 mm. Capa dura
ISBN 978-84-92630-17-2

Prezo: 10,00 E 

Son moitos os nenos e as nenas que soñan con ser magos e protagonistas de his-
torias fantásticas. Se ti es un deles, con este libro poderás facer realidade os teus 
soños e vivir unha aventura alucinante nun pazo máxico oculto nun bosque secreto, 
onde te converterás nun auténtico aprendiz de mago. Acompañarante nesta aventura 
un raposo moi simpático e o ilusionista Pedro Volta, que che presentarán algúns 
dos magos máis lendarios, como o escapista Harry Houdini, O Gran Carter, Doug 
Henning ou Robert-Houdin, que compartirán contigo segredos incribles e, ademais, 
ensinaranche en persoa os seus mellores trucos. Tamén descubrirás as orixes do cine 
grazas ao entrañable mago Georges Méliès, co que aprenderás a realizar coas túas 
mans misteriosas sombras chinesas. Cando volvas ao mundo real converteraste nun 
auténtico mago e poderás sorprender os teus familiares e amigos.

O Pazo Máxico.
A túa primeira Escola de Maxia
Ilusionista Pedro Volta
Ilustración: Calros Silvar
195x265 mm
96 páxinas a cor. Capa dura
ISBN 978-84-92630-32-5
Prezo: 10,00 E

Maxia

Curiosidades
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O Planeta das curiosidades
Clive Gifford

Ilustración: Planman Tech
48 páxinas. 240 x 305 mm. Capa dura

ISBN 978-84-92630-34-9
Prezo: 12,95 E 

Este libro único sinala os lugares desde os que máis de 500 pioneiros de cada 
eido –a ciencia e a tecnoloxía, a exploración, o deporte, as artes e o espectácu-
lo...– foron noticia no seu día. Do realmente innovador ao sinxelamente estraño, 
esta obra revela que coche foi o primeiro en romper a barreira do son, quen 
comeu, entre outros obxectos, unha avioneta e dezaoito bicicletas, e moitas 
máis curiosidades.
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Unha coidada edición de gran formato en capa dura, que achega os máis novos a xoias da literaturatura universal.

Drácula
Segundo a novela de Bram Stoker
Adaptación: Dominique Marion
Tradución: Tamara Aymerich
Ilustración: Jérémie Fleury

ISBN 978-84-9995-183-6
34 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo:15,00 e

O mozo pasante de notario, Jonathan Harker, marcha a Transilvania para finalizar a venda dunha mansión en Londres para o conde Drácula. 
Personaxe inquietante, con costumes estraños, Drácula provoca que o mozo se atope cada vez máis a desgusto, sentíndose prisioneiro da súa 
maléfica empresa. En Inglaterra, a bela Lucy loita contra o mal misterioso que a corroe pouco a pouco, coa axuda do Doutor Van Helsing, 
experto en criaturas fantásticas...

O mago de Oz
L. Frank Baum
Adaptación de Anouk Flippini
Tradución: Tamara Aymerich
Ilustración: Élodie Coudray 

ISBN 978-84-9995-184-3
34 páxinas a toda cor
Prezo:15,00 e

Durante un violento tornado, Dorothy e mais o seu can Totó son levados polos aires e aterran no país de Oz. Para volver á súa casa, a neniña 
debe encamiñarse cara á Cidade Esmeralda, onde atopará o famoso mago de Oz, a única persoa que a pode axudar. Seguindo o camiño de 
lousas amarelas, Dorothy vai coñecer os curiosos habitantes do país de Oz...
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Os Tres Mosqueteiros
Alexandre Dumas
Adaptación de Bénedicte Rivière
Ilustración: Camille André

Tradución e adaptación ao 
galego: María Reimóndez

ISBN 978-84-9995-226-0
36 páxinas a toda cor
Prezo:15,00 e

Viaxa á Fancia do século XVII e entra no mundo da camaradería, honor e deber ao Rei con esta 
fermosa adaptación da novela de Alexandre Dumas. A historia conta as aventuras de d’Artagnan e 
os seus novos amigos, os tres mosqueteiros. Ao tempo que protexen a Raíña das intrigas palaciegas 
do Cardeal, os catro amigos toman conciencia da importancia da fidelidade e amizade. 

Este clásico foi especialmente adaptado para nenas e nenos a partir de 8 anos. As ilustracións, 
orixinais e modernas, achegan un aire novo a un relato épico.

Cinco das máis recoñecidas 
novelas do mestre incontes-
tábel da aventura adaptadas 
por un autor que non deixa 
escapar a súa paixón polas 
obras e a súa admiración por 
Verne e por un ilustrador que 

visualiza as imaxes máis significativas de cada historia. Unha iniciación 
para que o mundo infantil coñeza o asombroso universo dun dos máis 
grandes escritores franceses do século XIX e, sen dúbida, da literatura 
universal de todos os tempos.

A través das cinco historias que completan esta viaxe literaria e chea de sorpresas, descubriredes o universo incrible do mestre incontestable 
da aventura. Dirixirse en foguete cara á Lúa, descender ao máis profundo da Terra, capitanear dun modo arrebatado o Nautilus ou carreiras a 
fume de carozo en plena sabana... Jules Verne dá mostra do seu imaxinario grandioso e vangardista ao servizo do lector. Abride este libro e 
partide de viaxe cos seus heroes!

As viaxes fantásticas de Jules Verne que nunca esquecerás son: 5 semanas en globo, A volta ao mundo en 80 días, Viaxe á Lúa, Viaxe ao centro 
da Terra e 20.000 leguas baixo dos mares.

As viaxes fantásticas de Jules Verne
Tradución: Ánxela Gracián 
Ilustracións: Éric Puybaret
158 páxinas a toda cor. Capa dura
ISBN 978-84-9995-185-0
Prezo: 25,00 E 

Oliver Twist, un orfo de 9 anos, logo de sufrir no orfanato a explotación, a fame e o medo, marcha 
a traballar como aprendiz para un enterrador. Maltratado tamén na funeraria, decide escapar e 
camiñar moitas millas para chegar a Londres. Unha vez na capital, Oliver coñece un carteirista da 
súa mesma idade que  traballa para Fagin, un home sen escrúpulos que se fai cargo del, utilizándoo 
para os seus roubos. Oliver coñece o frío cárcere e as elegantes mansións londinienses, mais as súas 
coitas parecen non ter fin...

Oliver Twist
Adaptación: Juliette Saumande
Tradución: Ánxela Gracián
Ilustración: Daniela Volpari 

ISBN 978-84-9995-061-7
46 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo:13,50 e
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Cleopatra, raíña do 
Nilo
Marie de Prémonville
Tradución: Ánxela Gracián
Ilustracións: Daniela Volpari 
ISBN 978-84-9995-060-0
38 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo:13,50 e

Quen era Cleopatra?

Como Raíña foi admirada e desprezada. Como muller, era poderosa e apaixonada. E como 
lenda, Cleopatra é unha das personaxes máis célebres da historia. Desde o seu ascenso 
ao trono até a súa tráxica morte, Cleopatra levou unha vida excepcional, polo que aínda 
hoxe estamos cativados polo seu encanto, intelixencia e valentía.

Pero cal foi o seu destino como última raíña do Exipto? Como 
viviu e morreu esta gran muller?

Con motivo da cele-
bración do II Cente-
nario do nacemento 
de Charles Darwin 

publicamos esta orixinal obra, na que o 
grumete do Beagle nos conta, en primeira 
persoa, as circunstancias e peripecias dunha 
travesía histórica. O diario de James relata 
a apaixonante viaxe que derivou nunha das 
obras científicas máis innovadoras da Histo-
ria. Nel, un mozo participa dos pensamentos 
e ideas dun dos máis importantes científicos 
do mundo.

Charles Darwin
Alan Gibbons
Ilustracións: Leo Brown
25,5 x 29 cm
64 páxinas a toda cor
Capa dura
ISBN 978-84-96893-77-1
Prezo: 19,95 E 

Con só dez anos, Paulo convértese en aprendiz 
de Leonardo da Vinci, o gran pintor e inventor. O 
diario de Paulo mostra o punto de vista dun neno 
sobre un tempo e un lugar fascinantes, ademais 
de penetrar na mente dun dos maiores xenios do 
mundo e de ser unha historia contada desde o 
máis fondo. Un capítulo ilustrado de referencias 
e datos, ofrece información adicional sobre a vida 
e obra de Leonardo e sobre o Renacemento eu-
ropeo.

Leonardo da Vinci 
Steve Augarde
Ilustracións: Leo Brown
25,5 x 29 cm
64 páxinas a toda cor. Capa dura con relevo
ISBN 978-84-92630-16-5
Prezo: 19,95 E 

Grandes personaxes
reais e imaxinarios
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Unha obra única no seu xénero. Ao pasar as páxinas, descubrirás un universo máxico e 
fabuloso, habitado por criaturas a cada cal máis abraiante. Achégate á Terra Media, un país 
extenso cheo de marabillas e de estrañas historias extraídas do maxín do excepcional na-
rrador inglés J.R.R. Tolkien. Has saber como o hobbit Smeagold se converteu na arrepiante 
criatura chamada Gollum, has ler as aventuras de Smaug, o dragón, e de Beorn o home-oso. 
Non agardes máis: percorre as páxinas desta obra e déixate prender pola maxia do mundo 
de Tolkien.

Que a luz 
dos elfos alume
 a túa lectura!

O mundo máxico de 
Tolkien
Édouard Kloczko
Ilustración: Krystal Camprubi

244 x 320 mm. Capa dura
30 páxinas a toda cor 
+ 7 despregables
ISBN 978-84-9995-009-9
Prezo: 15,00 E 

Sanatoria. Historia dos nenos raros
Francesc Grimalt (textos e deseños)
24 x 24 cm
60 páxinas
ISBN 978-84-9995-138-6
Prezo: 17,70 E

Este é un libro para nenos raros e sobre nenos raros. Se non es raro parecerache unha 
parvada e se non es neno quizais deberías ir ao médico. 

Pero empecemos polo principio. Todo este asunto rematou cando os oito protago-
nistas desta historia fuxiron do sanatorio psiquiátrico durante unha fría noite de 
inverno.  

Si, lestes ben, escribín sanatorio psiquiátrico: a Institución para a Saúde Mental de 
Nenos Defectuosos, Sanatoria, dirixida polo doutor Pío Carcasa, era un lugar en que 
se recluía os nenos que non encaixaban nas outras institucións da cidade; nenos in-
trigantes, incómodos, desesperantes, sen outra cosa en común entre eles que seren 

pezas de crebacabezas perdidas, últimos representantes de razas 
extinguidas: nenos raros. 

Magnífica adaptación ao galego, realizada por Ánxela Gracián, dunha das novelas máis 
coñecidas e adaptadas de Jules Verne. Recuperación dun clásico da literatura universal 
para que os lectores e lectoras máis novos gocen coa xeografía de Rusia e Siberia e vivan 
en tensión as aventuras e desventuras do heroe.

Miguel Strogoff
Jules Verne

Tradución de 
Ánxela Gracián

Ilustrador: Carlos Silvar
ISBN 978-84-9995-052-5

Prezo: 19,00 E

Grandes personaxes
reais e imaxinarios
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Historia de Galicia
Pepe Carreiro
92 páxinas ilustradas a cor
125 x 170 mm. Capa dura
ISBN 978-84-9995-034-1
Prezo: 11,50 E

Pepe Carreiro, co humor que o caracteriza, fai un percorrido polos principais fitos da historia do noso 
pais: Cando comezaron as primeiras rapas das bestas? Cando se construíron os primeiros castros? 
Foron os vándalos, os visigodos ou os suevos os que chegaron no século V? Quen foi o primeiro rei 
de Galicia? De onde lle vén o nome aos Séculos Escuros? De onde viñeron o millo e as patacas? Con 
que libro comeza o Rexurdimento de Galicia? En que ano se plebiscitou o Estatuto de Autonomía? 
Que sucedeu no ano 1936? 

Estas e moitas outras preguntas resólvense neste libro de forma didáctica e amena, cunha linguaxe 
dirixida á procura da súa rápida compresión por parte das galegas e galegos máis pequenos.

Historia da Lingua 
Galega

Pepe Carreiro
ISBN 978-84-9995-031-0

 60 páxinas ilustradas a cor
125 x 170 mm. Capa dura

Prezo: 11,45 E

Cóntase, ao longo das súas 60 páxinas ilustra-
das, a historia da nosa lingua. É un libro de 
divulgación, cun enfoque humorístico e rigo-
roso, que, xunto ás ilustracións a dobre páxi-
na e a toda cor, se fai de moi doada lectura.

As Irmandades 
da Fala

Pepe Carreiro
ISBN 978-84-9995-204-8

 92 páxinas ilustradas a cor
125 x 170 mm. Capa dura

Prezo: 11,50 E

Non hai politiquiño dos da nosa Terra, nin xornal caciquil que 
non se chame galeguista. Todos son galeguistas! Mais o gale-
guismo é unha verba morta. É unha verba para os que din moi 
ocos estas parvadas de comedia: el galleguismo bien entendi-
do, el galleguismo sano, el galleguismo práctico…”.

Historia das mulleres 
galegas
Pepe Carreiro
ISBN 978-84-9995-127-0
92 páxinas ilustradas a cor
125 x 170 mm. Capa dura
Prezo: 11,50 E

Esta parodia histórica apenas repara en mulleres senlleiras, aínda que as houbo e algunhas saen aquí. 
Repara e aínda se recrea nas mulleres comúns, aquelas que, sen protagonizaren episodios radiantes, 
foron as que mantiveron isto ao longo dos séculos. Tamén as vacas, fóra a alma, os cabalos, os burros 
ou, claro, os homes comúns. Toda esa grea cargou coa historia nos seus lombos. Mais as mulleres 
cargaron sen deixaren de atender a familia e a casa. Se cadra é por iso polo que, até non hai moito, 
as mulleres galegas, e moitas outras, mantiñan con tanto equilibrio un peso na cabeza.

A nosa HistoriaA nosa Historia Contada por Contada por 
Pepe CarreiroPepe Carreiro
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Unha serie de personaxes moi 
distintos entre si que, cando se 
unen na defensa da propia vida, 
se converten nunha forza inven-
cíbel capaz de acabar coa tiranía 
e o medo, ao tempo que crean 
unha nova nave onde todos e 
todas son recoñecidos e respec-
tados.

O afundimento do 
Tiránic
Breogán Riveiro
Ilustracións de Xosé Tomás
978-84-96526-98-3
46 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,00 E

A simpática e romántica historia da 
princesa Amanda e o poeta Leonar-
do, que contan coa axuda dos per-
sonaxes máis singulares do castelo 
para faceren triunfar o amor verda-
deiro ante os “interesados” desexos 
do rei Filemón VI para casar a súa 
filla co home máis rico do reino.

Cataventos e Cía
Celia Díaz Núñez
Ilustracións de Xulia Barros
978-84-96893-36-8
40 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,00 E

Cucho e Coco, dous amigos e 
compañeiros do cole, procuran 
coa axuda dos maiores resolver 
o difícil dilema do 6 que se lles 
presenta no seu último encontro. 
O seu empeño e enxeño vailles 
servir para encontrar a solución 
ao problema, ao tempo que lles 
proporciona un saboroso final.

Cucho, Coco e o 
dilema do 6 
Tino Antelo
Ilustracións de Marina Seoane
978-84-96893-43-6
38 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,00 E

Non se coñece con certeza o mo-
mento en que foi composta e repre-
sentada por primeira e única vez O 
punto da escarola, titiriópera ideada 
polo Mestre Choupin, músico de es-
casa pero prometedora proxección 
ao cal a súa ousadía lle custou a 
carreira en cernes.

O punto da escarola
Xosé A. Neira Cruz
Ilustracións de Marcos Calo
978-84-92630-01-1
52 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,00 E

Colección froito do acordo de colaboración cultural entre a Axencia Galega de Industrias 
Culturais (Agadic) e Baía Edicións para a coedición dos libros gañadores do Premio Barriga 
Verde de textos para teatro de monicreques.
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Bon appétit é unha peza de estru-
tura clásica que ofrece un canto á 
gastronomía, en que están “moi 
ben aderezados” os ingredientes 
dramáticos e culinarios, ademais 
de adaptarse perfectamente ao 
teatro de monicreques. 

Bon appétit
Begoña García Ferreira
Ilustracións de Fran Pedreira
978-84-92630-38-7
56 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,00 E

Esta obra, onde «hai animais que fa-
lan como as persoas e persoas que 
se comportan como animais», conta 
as aventuras do burro da tía Lola, 
personaxe inmortalizado polos gai-
teiros Os Dezas de Moneixas no pa-
sodobre do mesmo nome.

Fábula galénica
Inacio
Ilustracións de Óscar Villán
978-84-92630-93-6
60 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,00 E

Henri quere ser piloto de aviación, 
mais é miope. O mosquito Henri, 
en compaña da súa inseparable 
amiga Olivia, levantará o voo 
nunha aventura chea de piruetas 
e picados mortais rumbo ao seu 
destino: ser un heroe. E para iso 
vaise ter que enfrontar á malvada 
avespa Roque. 

Un mosquito de 
nome Henri 
Raúl Dans
Ilustracións de Jacobo 
Fernández Serrano
978-84-9995-076-1
84 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,00 E

Un lobo ouvéalle á lúa para que es-
perte. Ten algo moi importante que 
lle dicir. Dous animais pídenlle que 
cale. Temen espertar un gato rabudo 
que vive nese mesmo lugar. A insis-
tencia do lobo fai que os animais 
fuxan buscando acubillo. Que quere-
rá contarlle o lobo á lúa? Conseguirá 
o seu propósito sen que o gato es-
perte e o escorrente?

O lobo e a lúa
Andrea Bayer Lloves
Ilustracións de Chus Ferrín
978-84-9995-159-1
40 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,50 E

En decembro de 2006 os xornais publicaron unha nova similar a unha fábula con sentenza final protagonizada 
por un ser extraordinario que salvou uns golfiños de morrer no acuario de Fushun na China. O que non dicía 
ningún deles é que os acuarios son gaiolas de cristal para os golfiños, onde teñen que mantelos esfameados 
para que fagan as acrobacias, porque se están saciados, non se prestan á chantaxe da sardiña. Mais non 
queremos adiantar acontecementos, só deixar constancia de que as cousas sucederon como sucederon.

Os golfiños e o 
xigante
Inacio
Ilustracións de Iván Suárez
978-84-9995-219-2
36 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,80 E
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O lume dos soños
Cibrán Ulloa
Ilustracións: Xosé Tomás
978-84-96128-75-X
216 páxinas
Prezo: 10,00 E

Novela gañadora do I Premio de Lite-
ratura Infantil e Xuvenil Meiga Moira 
(2004). Mundo cheo de fantasía no que 
a protagonista, Catuxa, se ve obrigada 
a abandonar o seu mundo para rescatar 
aos nenos e nenas da escravitude do 
mundo real...

Os sons da buguina
Carlos Labraña
Ilustracións: Noemí López Vázquez
978-84-96526-83-9
56 páxinas
Prezo: 10,00 E

Na Vionta, unha pequena illa esqueci-
da no linde do horizonte vive Tonecho, 
mozo que rexenta unha taberna visi-
tada por xentes que andan á procura 
dun abeiro.

Unha cabana na lúa
Jaureguizar
Ilustracións: Patricia Castelao
978-84-96526-82-2
116 páxinas
Prezo: 10,00 E

A vida dun líder nunca é doada. Menos 
cando ese líder ten dez anos e unha 
nai que chora coas telenovelas e de-
cidiu chamar Aquilino Antonio ao seu 
cativo. Aquilino Antonio, Lino, é líder 
dunha panda de rapaces...

Moko
Cristina Sáez Cazallas
Ilustr.: Fernando López Juárez
978-84-96526-37-2
104 páxinas
Prezo: 10,00 E

Moko chegou ao noso planeta en 1998 
para alertar os habitantes da Terra 
dos perigos da destrución da capa de 
ozono...

Norocai
Begoña Paz
Ilustracións: Beatriz Parra Moracho
978-84-96526-18-1
160 páxinas
Prezo: 10,00 E

Imaxinade un tempo remoto no que o 
mar lle declarou a guerra á terra. Esta, 
sorprendida polo ataque, mostrouse 
incapaz de frear o pulo das augas... 
Así morreu a terra coñecida e naceu 
Norocai...

Lóbez
Antonio Yáñez Casal
Ilustracións: Ánxeles Ferrer
978-84-96526-81-5
88 páxinas
Prezo: 10,00 E

De Lóbez dixeron: Por fin alguén escri-
be unha historia que se axusta ao que 
realmente ocorreu. (Leirón careto que 
conversa con Lóbez no capítulo 7). 
Novela gañadora do II Premio Meiga 
Moira (2006).

Colección Meiga Moira
Esta colección, do mesmo nome que o Premio Meiga Moira de Literatura Infantil e 
Xuvenil organizado cada dous anos por Baía Edicións, pretende ofertar uns textos de gran 
valor literario, nos que se combina a realidade e a fantasía para recrear un mundo que, no 
fondo, non está tan lonxe da inxente capacidade imaxinativa dos máis novos.
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Moira
e a Ciencia

Unha serie, dentro da colección «Meiga Moira» que dá 
cabida a obras orixinais en que a literatura e a ciencia 
van da man. O relato literario, en que se presenta un 
aspecto relacionado coa ciencia, complétase, coa colabo-
ración de Moira e o seu amigo o morcego Muxicas, cunha 
información máis próxima á divulgación científica e con 
actividades complementarias para desenvolver polas 
lectoras e lectores. Ilustrados a toda cor.

O tempo do revés
María Solar
Ilustracións: Xosé Tomás
978-84-96893-28-3
56 páxinas
Prezo: 10,00 E

“Ana, estás aí? Son Aldara, a nena 
galega. Estás aí, Ana?”. Aldara fixo 
unha amiga na Arxentina pola inter-
net e quedou con ela para chatear ao 
día seguinte ás sete da tarde. Ana non 
apareceu.

Bruno e O Manto de 
Estrelas
Sonia Martínez
Ilustracións: Yolanda Falagán
978-84-92630-20-2
64 páxinas
Prezo: 10,00 E

Como cada vez que a avoa queda na 
casa, Bruno ten que durmir na habita-
ción do faiado, pero non lle importa. 
Ademais, ese día fora o seu aniversaro 
e recibira de familiares e do seu amigo 
Dimitar un libro cun título moi atracti-
vo: O Manto de Estrelas.

Boa Sorte
María Solar
Ilustracións: Xosé Tomás
978-84-96893-30-6
64 páxinas
Prezo: 10,00 E

“Boa Sorte tiña moi mala sorte. O pri-
meiro que fixo neste mundo foi nacer, 
e xa non lle saíu ben, porque Boa Sorte 
naceu de cu”.

A cova dos mouros
Xabier A. Barreiro Liz
(Texto e ilustracións)
978-84-96526-38-0
160 páxinas
Prezo: 10,00 E

Unha cova máxica chea de personaxes 
e sobre todo de aventuras vai pa-
sando ante nós páxina a páxina. 
Abdul medra pouco a pouco co-
ñecendo seres diferentes nun uni-
verso novo para todos nós.

Os globos de andar
Xavier López Rodríguez 
Ilustr.: Marcos Calo
978-84-96893-87-0
96 páxinas
Prezo: 10,00 E

Novela gañadora do III Premio Meiga 
Moira (2008). Unha historia que pon 
de manifesto as mellores cualidades da 
infancia dun xeito orixinal. A inocencia, 
bondade, confianza, solidariedade e 
esperanza, como algúns dos valores 
que marcan o deambular dos seus 
protagonistas.

Colección Meiga Moira

Tres mulleres do seu 
tempo
Heidi Kühn-Bode
Ilustracións: Heidi Kühn-Bode
978-84-92630-14-1
168 páxinas 
Prezo: 10,00 E

Descubre as tres divertidas pezas 
teatrais que integran esta obra, onde 
a autora mestura con naturalidade o 
real e o fantástico.

Teatro para contistas
Heidi Kühn-Bode
Ilustracións: Xosé Tomás
978-84-96128-03-3
112 páxinas
Prezo: 10,00 E

Como podemos incorporar as obras de 
teatro nas clases? Heidi Kühn-Bode 
expón seis obras de teatro de fácil 
interpretación nas aulas, animando 
a todos os mestres e mestras a 
realizar unha actividade diferente e 
atractiva...
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Nesta obra, continuación da enigmática historia vivida n’A herdanza do marqués, o misterio segue a percorrer 
Vilacardoso. 
A chegada dos Cerna non parece casual. Seica é unha ameaza ou  a oportunidade para a familia Negro de ter 
aliados nunha aldea onde segue a estar proscrita? De novo Xandra terá que preocuparse polos seus, polos vellos 
inimigos, polas ducias de quilómetros que a separan de Rubén e dunha boa amiga como Zoila e, tamén, por ese 
Cerna máis novo que vén poñer en cuestión o seu complicado mundo. E, unha vez máis, o pasado lidando con 
ese presente tan complicado.

A cerna do segredo
Conchi Regueiro
Ilustracións: Noemí López Vázquez
978-84-9995-139-3
344 páxinas
Prezo: 12,95 E

O tesouro das ánimas
Conchi Regueiro
Ilustracións: Sandra Fernández 
978-84-96526-45-7
248 páxinas
Prezo: 10,00 E

2ª Edición. No peto de ánimas da 
Leira dos Pintado, en Ponterrubiáns 
propíciase un misterioso enigma que, 
segundo unha vella lenda, permitirían 
descubrir o tesouro que un bispo do 
século XVIII agachara na vila.

(Lugo, 1968). Traba-
lladora social, peda-
goga e sobre todo, 
con grande alegría, 
narradora vocacional. 
Apegada sobre todo 

á Ciencia-Ficción, mais también catadora doutras temáticas, pois 
sobre todo ten a querenza por contar historias.  

Ten unha obra variada: bastantes contos, algún que otro artigo en 
publicacións especializadas en literatura fantástica e varios libros.

Un marciano 
neste mundo
Conchi Regueiro
Ilustracións: Xosé Tomás
978-84-96128-76-7
224 páxinas
Prezo: 10,00 E

Finalista do I Premio de Literatura In-
fantil e Xuvenil Meiga Moira (2004). 
Nerea, a protagonista desta novela, 
vive emocionantes e perigosas peripe-
cias a través de viaxes no tempo para 
rescatar da morte a un familiar desa-
parecido no ano 1936.

A herdanza do Marqués
Conchi Regueiro
Ilustracións: Noemí López Vázquez
978-84-9995-013-6
296 páxinas
Prezo: 14,00 E

2ª edición. Zoila nin imaxinaba que un 
sitio como Vilacardoso podía encerrar 
tantos segredos escuros. Bastante fora 
con deixar a cidade, as vellas amizades 
e, sobre todo, a Jonathan.

ConchiConchiRegueiroRegueiro

A neve e o lume
Chelo Suárez
Ilustracións: Carlos Silvar
978-84-9995-045-7
128 páxinas
Prezo: 12 E

Unha achega á literatura galega da na-
rrativa gótica, á vez que unha sentida 
homenaxe á poeta arxentina Alejandra 
Pizamik, da que se recuperan diversos 
poemas que serven de motivo introduto-
rio a cada un dos capítulos da novela.

O informe do 
empregado Mendes
José Mondelo
Ilustracións: Fernando Llorente
978-84-92630-18-9
72 páxinas
Prezo: 10,00 E

É este un libro de bruxas namoradas 
que non poden mostrar o seu amor, 
de ras saltaricas que aprenden da in-
telixencia e bondade, de fadas que 
arrolan nenas pobres, de mundos co-
bizados e afastados que impiden ver 
o próximo...
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N’A Illa do Tesouro, Jim Hawkins, o narrador, ou Stevenson, o autor, non 
dan moitos detalles sobre a vida de Long John Silver. Só temos algúns 
trazos: que navegou co histórico capitán England, ou que está casado 
cunha muller negra.

Este é o xermolo de Bandeiras negras. Quen é esa misteriosa muller, onde 
coñeceu a Silver e como chegou a casar con el?

Páxina a páxina, coñeceremos as aventuras da pequena escrava Providence, quen se con-
verterá no mariñeiro Chris e navegará baixo as bandeiras dos piratas de máis sona: Bonnet, 
England... e Flint, o temible capitán do Walrus. Providence sabe cal é a vida á que está abo-

cada dende o seu nacemento e será quen de rebelarse contra o seu destino. Non hai moi-
tas oportunidades para as mulleres, e menos para as mulleres negras, no século XVIII. 
Pero as oportunidades, e a sorte, ás veces chegan andando sobre unha soa perna... 

Novela gañadora do V Premio Meiga Moira (2012).

Bandeiras negras
Ana Mª Galego Gen
Ilustracións: Cristal Reza
978-84-9995-047-1
104 páxinas
Prezo: 12,00 E

Améndoas e flores 
silvestres
David D. Vázquez Álvarez
Ilustracións: Noemí López Vázquez
978-84-96893-75-7
325 páxinas 
Prezo: 11,80 E

Avanzaba o século XI cara ao seu re-
mate nunha época de xenreira, de es-
cravitude, de pandemias, de liortas e 
de guerras... Roi nace nunha pequena 
aldea asentada no val onde remata o 
reino de Galicia.

(Arcos de Valdeorras, concello de Vilamartín, 1953). Profesor de Educación Primaria, xubilado 
desde o 2014. El mesmo nos fala da súa gran paixón:

Comecei a escribir no mesmo intre que descubrín que un papel era como un amigo ao que lle 
podes contar todo e que sempre está disposto a prestarche atención... cando comprobei que 
existían dúas clases de persoas: as que sempre podían falar aínda que non tivesen nada que dicir 
e as que tiñan que escoitar e gardar os seus pensamentos por importantes que fosen.

Orballo da mañá... 
David D. Vázquez Álvarez
Ilustracións: Xosé Tomás
978-84-96526-69-3
224 páxinas
Prezo: 10,00 E

No fondo sentía moito deixar alí á súa 
amiga, que coñecera soamente unhas 
semanas atrás... no entanto unha par-
te da súa alma ficaba mesturada coas 
areas do incrible deserto.

Ninguén nace 
antetempo
David D. Vázquez Álvarez
Ilustracións: Xan López Domínguez
978-84-92630-64-6
344 páxinas
Prezo: 13,90 E

O rol da muller sempre foi o mesmo. 
A loita pola súa condición de igual aos 
homes comezou coa humanidade mes-
ma. Non resulta unha reivindicación 
dos tempos actuais, senón que é máis 
ben unha pelexa que empeza nos albo-
res da prehistoria.

DavidDavid
Vázquez ÁlvarezVázquez Álvarez

A illa do silencio
David D. Vázquez Álvarez
Ilustracións: Marcos B
978-84-9995-211-6
220 páxinas
Prezo: 11,25 E

As aventuras dun rapaz, nacido na ri-
beira do río Sil, que abandona o seu 
berce na procura  dunhas moedas que 
poidan sacar a súa familia da miseria 
que se vive nos últimos anos do século 
XVI, unha época marcada polas gue-
rras e as pandemias.
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O segredo do lagarto 
arnal
Andrea Maceiras
Ilustracións: Noemí López Vázquez
978-84-9995-048-8
128 páxinas
Prezo: 13,00 E

Despois de dársenos a coñecer coa 
súa primeira novela, Violeta tamurana, 
Andrea Maceiras sorpréndenos de novo 
cunha obra que procura, tamén nesta 
ocasión, romper cos tabús e achegarnos 
a unha realidade vista aínda co receo 
pola sociedade.

Ser un libro é marabilloso. Agás cando 
chega a vellez. Entón decátaste de que 
estás feito un farrapo. Os personaxes 
que viven dentro de ti danche as cos-
tas porque non podes ofrecerlle a vida 
que eles queren. Caes enfermo. Tés 

tanta febre que súas tinta. E sentes a morte moi 
preto. Eu non quero rematar así. Sei que aínda 

teño unha historia máis que contar. Non está 
nas miñas páxinas, senón gravada no meu 
corazón. E non é unha soa, senón moitas. 
Gañadora do VI Premio Meiga Moira (2014).

Miña querida Sherezade
Andrea Maceiras
Ilustracións: Antonio Seijas
978-84-9995-144-7
136 páxinas
Prezo: 12,95 E

(A Coruña, 1987). Li-
cenciada en Filoloxía 
Galega e Hispánica e 
escritora de literatura 
infantil e xuvenil. Con 
Proxecto Bolboreta 
(Xerais, 2007) gañou 
o I Certame de Micro-
novela do Concello de 
Soutomaior. Violeta 

tamurana (Baía Edicións, 2010) obtivo o IV Premio Meiga Moira 
de >Literatura Infantil e Xuvenil. En 2012 publicou O segredo do 
lagarto arnal (Baía Edicións). Nubes de evolución (Xerais, 2013) foi 
finalista do Premio Fundación Nova Caixa Galicia 2011 e gañadora 
do Premio Fervenzas literarias 2014. Volverás golfiño (Xerais, 2014) 
quedou finalista do Premio Merlín 2013. Con Miña querida Sherezade 
(Baía Edicións, 2010) obtivo o VI Premio Meiga Moira.

Violeta tamurana
Andrea Maceiras
Ilustracións: Rodrigo Chao Blanco
978-84-92630-85-1
224 páxinas
Prezo: 13,20 E

As fermosas tamuras, capaces de pro-
vocar bágoas coa súa beleza, son un-
has flores únicas que só medran no 
corazón volcánico da illa de Tamurana, 

a máis especial das que forman o Ar-
quipélago Perdido. A pesar da vida 
harmoniosa que durante séculos 
levaron os habitantes do Arquipé-
lago, unha maldición pesa sobre 
as súas vidas e tamén, sobre a das 

illas: a súa cor violeta.

AndreaAndrea
MaceirasMaceiras

O alento nas costas
Natalia Carou
Ilustracións: Carlos Silvar
978-84-9995-079-2
334 páxinas
Prezo: 16,00 E

A novela comeza cun estraño soño de 
Mireia que transcorre, na Idade Media, 
preto do lugar natal da protagonista. 
Coa sensación de que o personaxe do 
seu soño lle quere comunicar algo, re-
torna á súa aldea dez anos despois de 
marchar, apremada por un problema de 
drogas, para facer unha reportaxe para 
a revista na que traballa.

A Cova da Moura
Natalia Carou
Ilustracións: Gimeno
978-84-9995-215-4
280 páxinas
Prezo: 13,60 E

Durante a súa visita ao castelo de 
Soutomaior, Malena e Mateo atopan 
por casualidade un manuscrito dunha 
moza chamada Cleofar, que habitou no 
século XVI nun misterioso lugar do cas-
telo chamado a Cova da Moura, onde 
relata os abusos que sufriu a mans de 
don Pedro de Soutomaior, neto do in-
fame Pedro Madruga.
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O 15 de marzo de 1600, o mesmo día en que fai quince anos, Denébola recibe 
a noticia de que o seu pai decidiu enviala como noviza a un convento de 
clausura. Pero a moza, que comparte nome cunha das estrelas máis brillantes 
da constelación de Leo, loitará por un futuro máis luminoso ca este que o seu 
pai, o poderoso señor de Mourentán, elixiu para ela. 

Marcada pola superstición asociada á súa cabeleira roxa, buscará o modo de rexerse 
polos seus propios principios e tomar as rendas do seu destino. Na súa viaxe á procura 
da liberdade acabará chegando a América, un Novo Mundo no que todo está por facer 
e onde é posible converter en realidade o soño de trazar o seu camiño na vida.

Denébola a Roxa é unha novela de aventuras de estrutura áxil e dinámica, que relata 
o desafío dunha muller brava nun mundo de homes. Un exemplo de como a afouteza 
e a perseveranza conseguen derrubar todas as barreiras.

Denébola a Roxa
Héctor Cajaraville
Ilustracións: Ana Pedreira
978-84-9995-210-9
200 páxinas
Prezo: 11,95 E

Colección Meiga Moira

Novelas gañadoras ex-aequo do VIII Premio Meiga Moira 
de Literatura Infantil e Xuvenil

As voces da 
auga
Ánxela Gracián
Ilustr.: Aynara Pereiro
 978-84-9995-300-7
184 páxinas
Prezo: 13,50 E

As voces da auga destaca pola calidade de lingua empregada, a 
orixinalidade da proposta e o intenso labor de recreación dunha 
sociedade xeográfica e culturalmente tan distante como a chi-
nesa. As voces da auga relata unha historia de supervivencia e 
de aposta pola vida nun contexto histórico especialmente com-
plexo, máis alá dos convencionalismos.

Deva, a moza da época galaicorromana, e Paulo, do século 
XXI, son os protagonistas da loita desesperada contra unha 
profecía que ameaza con acabar coa humanidade. Fálase dun 
pergamiño de primeiros do século IV, cando as terras galegas 
formaban parte da provincia romana da Gallaecia. Este perga-
miño facía referencia a uns feitos que daquela supostamente 
cambiaron o curso da historia do mundo... Unha aventura tre-
pidante a través dos tempos.

Auga e Lume
Pere Tobaruela

Ilustr.: Víctor Boullón
 978-84-9995-301-4

222 páxinas
Prezo: 14,00 E
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Na bisbarra de Vilar de Abade hai un 
castro rodeado de toxeiras. Aínda man-
tén vestixios da súa importancia pa-
sada, con restos dunha muralla que, 
cando foi levantada séculos atrás, era 
alta e maciza.

Xela, gran coñecedora de todos os recunchos de Vilar de Abade e 
da súa contorna, convida a Fuco, Carlos e Ana a unha excursión 
ata aquelas ruínas. Quere que lle boten unha man para resolver un 
enigma. Nun par de ocasións que visitara aquel castro, antes de 
chegar, parecéralle ver xente movéndose entre as pedras. Xente que 
desaparecía de súpeto, como se intuíran cando se achegaba alguén.

Unha sombra escura rompe a tranqui-
lidade da noite en Penagrande coma 
unha aparición que viñese do Outro 
Mundo e a brisa comeza a sacudilo 
todo. 

De súpero, uns berros inesperados estoupan coma estralos na torre 
da auga. O pobo enteiro permanece á espreita, sen voz, atemoriza-
do. Por que eses sons asustan tanto a veciñanza? Por que din que 
anuncia unha traxedia? Diego e Paula non se deterán ata atoparen 
as respostas e descubriren un dos seres máis fascinantes da noite: 
unha pantasma branca.

Catro pedras vellas
Pere Tobaruela
Ilustracións: Xosé Tomás
 978-84-9995-229-1
88 páxinas
Prezo: 10,00 E

Unha pantasma branca
Fina Casalderrey
Ilustracións: Crista Reza
978-84-9995-310-6
108 páxinas
Prezo: 10,00 E
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Oito personaxes, tanto animais 
como humanos, van fuxindo dun 
país que iniciaba a súa longa noi-
te de pedra, até converterse, coa 
chegada dun neno sorprendente-
mente precoz e falangueiro, nos 
tráxicos protagonistas dun epi-
sodio de guerra inmortalizado na 
nosa memoria colectiva.

Misterio en Guernica
Xosé Manuel Fernández Castro
978-84-96526-99-0
64 páxinas. Lapelas dobres
Prezo: 6,00 E

As aventuras e desventuras amo-
rosas entre Xosé e Carolina, baixo 
a libidinosa tutela do padre Da-
mián, cura de Agolada. Os varios 
xogos de mañas e malicias cons-
truídos polo padre remiten ao 
universo das tradicións populares 
portuguesas e galegas.

Auga que non vas 
beber...
Inacio
978-84-92630-39-4
60 páxinas. Lapelas dobres
Prezo: 6,00 E

Ela, piedade dos suicidas é unha 
nova visita ao vello mito grego 
de Orfeo e Eurídice. Este actual 
Orpheo é máis poeta que bardo; 
a súa arte lírica é sortilexio e sal-
voconduto para obter o privilexio 
de saír do furado negro infernal.

Ela, piedade dos 
suicidas
Xavier Lama López
978-84-9995-160-7
56 páxinas. Lapelas dobres
Prezo: 5,20 E

“Peza de teatro de sombras ou mo-
nicreques de luva ou figuras planas 
ou...”, na súa unidade, mostra doce 
historias marcadas pola ironía, a 
poesía e a melancolía, que nos invi-
tan a deixar que a nosa imaxinación, 
como un soño, camiñe no medio 
da escuridade como un personaxe 
máis.

O soñador
Gabriel Castilla
978-84-96893-08-5
80 páxinas. Lapelas dobres
Prezo: 6,00 E

Sitúase no momento da construción 
do Pórtico da Gloria, co Mestre Ma-
teu «afanado en protexer a evolu-
ción e remate» da súa grande obra 
que, malia todos os atrancos, che-
gou aos nosos días como unha das 
máis impresionantes mostras escul-
tóricas do Románico europeo.

Pedra sobre pedra
Xosé A. Neira Cruz
978-84-92630-94-3
60 páxinas. Lapelas dobres
Prezo: 6,00 E

Ao final da representación da ópera 
Romeo e Xulieta realizada no Teatro 
Scala de Milán no ano 1968 produ-
ciuse un famoso homicidio. Señoras, 
señores; agárrense aos seus asentos, 
desenfunden os seus teléfonos e acti-
ven o vídeo: a función vai comezar...

Marcha fúnebre para 
un monicreque
Roi Vidal
978-84-9995-220-8
40 páxinas. Lapelas dobres
Prezo: 5,00 E

Colección froito do acordo de colaboración cultu-
ral entre a Axencia Galega de Industrias Culturais 
(Agadic) e Baía Edicións para a coedición dos li-
bros gañadores do Premio Barriga Verde de textos 
para teatro de monicreques.
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Adaptación da obra homónima de 
Edmond Rostand realizada polos 
dramaturgos Paulino Pereiro e Fran-
cisco Pillado, coa que Baía Edicións 
inicia a súa colección dedicada á 
divulgación dos textos dramáticos 
de autoras e autores galegos.

Cyrano de Bergerac
Paulino Pereiro e Francisco 
Pillado Mayor
978-84-89803-51-0
208 páxinas
Prezo: 6,50 E

Un texto que respira comicidade e 
que a súa lectura, ao igual que a 
súa representación, nos move ás 
gargalladas, para finalmente facer-
nos reflexionar sobre a soidade, de 
forma amarga.

O bululú do linier
Cándido Pazó
978-84-89803-56-5
64 páxinas
Prezo: 5,00 E

Un magnífico xogo dramático no 
que a unidade temporal parece 
romperse ao longo dunha “historia” 
que parece lineal e que devolve cir-
cular, elíptica, para comprendermos 
finalmente o drama que subxace en 
escena.

A chamada
Raúl Dans
978-84-89803-57-2
160 páxinas
Prezo: 7,50 E

Obra publicada por Pedro Pérez 
Berná e interpretada pola Coral 
Nosa Señora do Rosario de Albate-
ra, onde estrearon con gran éxito 
esta obra o día 5 de febreiro do ano 
2006, tanto é así que todos os anos 
durante os meses invernais será re-
presentada.

Estrela da Calma
Pedro Pérez Berná
978-84-96526-67-9
80 páxinas
Prezo: 6,00 E

Tics, que posúe unhas grandes do-
ses de comicidade en determinadas 
situacións, non poderá ser, se ca-
dra, cualificada de obra cómica 
pois deixa esa sensación agridoce 
de quen adiviña o drama cotián do 
“diferente”.

Tics
Xosé Carlos Couceiro, Ánxeles 
Cuña Bóveda, Fernando Dacosta 
e Begoña Muñoz Saá
978-84-89803-52-7
96 páxinas. Prezo: 5,00 E

Obra na que se recorre, como é 
habitual no autor, á ironía, ao “es-
perpento”, á ciencia como escusa 
para facer unha crítica mordaz sobre 
o papel que se lle atribúe na socie-
dade e na historia ás mulleres.

Carne de estatua
Xosé Luís Martínez Pereiro
978-84-89803-61-9
96 páxinas
Prezo: 5,50 E

Nesta traxedia contemporánea, 
como a define o autor, participan 
cinco personaxes alegóricos e nela 
faise unha crítica á sociedade do 
século pasado. En definitiva, é unha 
homenaxe á memoria, ao “coñecer, 
para non volver sufrir o esquecido”.

Apnea
Roberto Salgueiro
978-84-96128-26-2
52 páxinas
Prezo: 5,00 E

Nesta publicación inclúense dúas 
obras de Cándido Pazó: Binomio de 
Newton, gañadora do Premio Max 
no 2003, e García, que acaba de 
recibir o Premio María Casares ao 
Mellor Texto Orixinal.

Binomio de Newton / 
García
Cándido Pazó
978-84-96526-19-8
190 páxinas
Prezo: 7,00 E
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O son esquecido
Xabier A. Barreiro Liz
ISBN 978-84-96128-71-2
Prezo: 13,00 E

Unha vida sae a luz do día diante dos 
nosos ollos. Unha muller foxe do seu 
propio pasado tentando chegar a me-
tas imaxinadas longo tempo atrás.

Liliput
Manuel Lugrís Rodríguez 
ISBN 978-84-96893-60-3
Prezo: 18,00 E

Emilio Ramallo, xornalista e gañador do 
Premio Nacional das Letras, é obxecto 
dunha investigación xornalística na que 
se nos presenta unha época na que todo 
se desenvolve como un espectáculo de 
monicreques, onde os personaxes, seme-
lla, non poden escapar ao seu destino.

Un autobús camiño 
da cidade
Robustiano Rodríguez
ISBN 978-84-96526-68-6
Prezo: 10,00 E

É a viaxe ao descoñecido dun rapaz 
prendido as carballeiras que mira o 
mundo con ollos de asombro: con ba-
rro nos pés e brétema nos ollos, mais 
cun toque de aire fresco. Pequenos 
anacos significativos da súa vida nese 
camiñar cara ao misterio...

Como paxaro caído 
do niño
Xosé Manuel Martínez Oca 
ISBN 978-84-96526-40-2
Prezo: 11,00 E

Como consecuencia da morte de súa 
nai, a protagonista vese inmersa nunha 
inesperada loita interior que a leva, sen 
querelo, a analizar a súa vida, a rela-
ción coa nai e o anhelo do pai.

...Distancias...
Paco Yáñez
ISBN 978-84-96893-59-7
Prezo: 15,00 E

Primeira novela de Paco Yáñez, ...dis-
tancias... é un camiño aberto ao noso 
propio corazón a través do percorrido 
vital dun mestre destinado a unha pe-
quena escola da Costa Morte; un exilio 
interior a que o irá separando de todo 
o mundo no que asentara a súa vida.

Xope de Lilaina
Miguel Anxo Mato Fondo 
ISBN 978-84-96128-97-2
Prezo: 10,00 E

Xope de Lilaina pretende ser algo máis 
que unha colección de relatos da tradi-
ción oral disimulada pola introdución 
do recurso literario dun escritor imaxi-
nario, M. Castro d´Anllóns, que oculta 
ao verdadeiro autor.

Arredor de Chinto
Paulino Pereiro
ISBN 978-84-96128-96-5
Prezo: 14,00 E

Nesta novela nárranse pouco máis 
de dúas décadas da vida de Chinto, 
que nos descubre a súa infancia, o 
seu mundo cheo de acontecementos 
que intenta comprender servíndose 
do modelo de conduta do seu bisavó 
homónimo, conquistador de mulleres, 
aventureiro...

O trevo da sorte
Medos Romero
ISBN 978-84-96128-45-3
Prezo: 8,00 E

27 relatos con protagonismo das mulle-
res, que parecen incidir –non por casua-
lidade- nun tempo pasado nun tempo 
máis actual. Visión dunha historia, apa-
rentemente superada, que se repite con 
idénticas ou similares circunstancias no 
presente.
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Diario dunha noiteboa
Manuel Jacobo González Outes
ISBN 978-84-92630-06-6
Prezo: 13,00 E

Partindo dunha sentenza xudicial pola 
que coñecemos a morte de Susana Fi-
gueiras, o protagonista, xornalista de 
profesión e historiador de vocación, 
escribe un diario a través do cal se nos 
desvela a vida dun grupo de estudan-
tes de Universidade da Compostela...

Na Solaina
David D. Vázquez Álvarez
ISBN 978-84-96893-61-0
Prezo: 15,00 E

Alguén explicou, unha vez, que enve-
llecer viña sendo o mesmo que escalar 
unha gran montaña durante toda unha 
vida. A medida que se ascende faise 
máis lento e traballoso o camiño, pero, 
en troques, a mirada vólvese libre...

O vicio Nefando
Xosé Manuel Martínez Oca 
ISBN 978-84-92630-07-3
Prezo: 18,00 E

Cosme Damián Ferro Barreiro, estudan-
te opositor, narrador novel e prototipo 
de escritor que non só ten que com-
bater a indecisión ante a súa obra e 
a insatisfacción ante unha experiencia 
vital non moi asumida, senón tamén o 
poder case divino que se atribúen as 
editoras sobre a obra literaria.

Á demanda do berce 
infalíbel de Cristovo 
Colón
Loreta Lontra
ISBN 978-84-92630-46-2
Prezo: 11,80 E

Novela con pretensións de ensario? Un 
ensaio baixo a aparencia dunha nove-
la? Enmascara se cadra a crónica dun-
ha viaxe verdadeira...

Amador Ribeiro é un inspector de policía de Vigo, violento e solitario. 
Amigo do xogo e do alcohol, vive nun mundo sórdido, cheo de rancor, 
de homes e mulleres da noite. Ademais non é ben querido na Comisa-
ría. Un día recibe o encargo de levar a cabo a investigación máis es-
traña da súa vida: a aparición duns corpos transformados, convertido 
nas trazas doutra cousa, de algo que non se pode definir. É como se os 
cadáveres fosen o soporte onde o asasino plasma a súa arte.

Pegadas nun labirinto 
baleiro
Xosé Manuel García López
ISBN 978-84-92630-80-6
Prezo: 18,00 E

Un libro de relatos dun alto nivel literario. Dicir iso non sería máis que 
loanza baleira, a non ser pola verdade que conteñen estas palabras, 
desde a calidade e riqueza da lingua na que están escritos até as moitas 
facetas que ofrecen con respecto ao contexto galego, da perspectiva 
feminina, das tramas tanto orixinais como arquetípicas. 

O público lector en galego sabe que o pasado remoto da terra non carece 
de incidencia na realidade actual. O mundo encantado e imaxinado non 
presenta dificultades de interpretación: a maxia é quen de suxerirnos 
moitas cousas, todas feiticeiras ou atraentes, esenciais para compren-
dermos o que é a nación galega [...].

Confusión e morte de 
María Balteira
Marica Campo 
ISBN 978-84-92630-58-5
Prezo: 11,50 E

Creación literaria

BAi‘a Narrativa

41



O penalti de Fuco
Afonso Eiré 
ISBN 978-84-92630-57-8
Prezo: 12,00 E

A sinalización dun penalti na final da 
Copa do Rei, que se xoga no Bernabeu 
entre o Real Madrid e o FC Barcelona, é 
o punto de partida dunha novela no que 
o tempo se detén e, en pouco máis de 
cinco minutos reais, transcorre a histo-
ria de Francisco Rodríguez Crespo e do 
seu fillo, Fuco, o encargado de deter o 
penalti que vai lanzar Messi.

Obras breves de 
imaxinación
Premios de Relatos ‘Mulleres 
Progresistas’ 2007-2011
VV. AA.
ISBN 978-84-9995-012-9
Prezo: 17,90 E

O obxectivo destes Premios é fomentar 
a escrita de narrativa en galego por to-
das aquelas mulleres que algunha vez 
pensaron en contar historias en negro 
sobre branco.

Alma. Un sopro de 
aire fresco
José Lorenzo Tomé
ISBN 978-84-9995-221-5
Prezo: 12,00 E

As irmás Touza son unhas figuras de 
recoñecido prestixio polo seu papel 
para liberar do holocausto a máis de 
500 persoas, sendo consideradas mes-
mo como heroínas polo Estado israelí. 

En branco e negro
Pere Tobaruela
ISBN  978-84-9995-274-1
Prezo: 10,00 E

A través de vivencias propias e alleas, a 
xornalista Sara Martí vai tecendo unha 
historia salpicada de recordos amargos: 
o exterminio nazi, unha violación, a 
guerra dos Balcáns, o asasinato dun 
ser querido, a brutalidade do réxime 
de Guinea Ecuatorial, o desacougo dun 
amor frustrado…

8 relatos breves e outro máis extenso –o que dá título a obra–. A través 
da súa lectura, coñeceremos un insólito testemuño de abusos sexuais; 
fatais atraccións e rexeitamentos entre mozas e mozos enleados; malos 
tratos machistas –e clasistas–; a falsa amizade, o egoísmo desapiada-
do; as represalias contra un sindicalista contando certas atrocidades do 
réxime franquista; a represión dun recruta apaixonado polo canto, que 
non pode lerse sen ironía dramática; a curiosa apoloxía dunha profesión 
macabra; a decadencia dun pobre home rico de vila; os conflitos e des-
grazas dunha parella nunha viaxe pola India… Todo iso se vai debullan-
do nos diversos textos narrativos que conforman a obra.

A última viaxe 
e outros relatos
Alberto G. Aneiros
ISBN 978-84-9995-040-2
Prezo: 12,00 E

Colección de 15 relatos con protagonismo do mar e das súas xentes que 
respiran a mellor tradición do realismo fantástico e mostran unha lingua 
que procura recoller fielmente a fala da xente da Mariña luguesa, mes-
turada, no entanto, cunha prosa rica en matices e recursos estilísticos 
postos ao servizo do dramatismo das distintas historias. 

Un libro de prosa narrativa, de historias do mar e dos mariñeiros, das 
faenas de pesca e das súas artes; do mar e dos seus misterios, dos 
naufraxios, das conversas nas tabernas; de barcos e barcas, da vida da 
xente.

Mar...usía. 
Relatos salpresados
Paco Rivas
ISBN  978-84-9995-230-7
Prezo: 10,00 E
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Remexido de patacas
Eli Ríos
ISBN 978-84-9995-308-3
Prezo: 11,00 E

Cuns sinxelos ingredientes e unha elaboración nada sofisticada podes cociñar as estadas necesarias para cambiar 
as referencias que nos transmitiu a historia e que son incompatibles coa vida.

Ingredientes: equidade, empatía, sororidade e disidencia. 

Elaboración: abrir as páxinas da novela, ler para divertirse, reflexionar sobre o seu contido e, antes de pechala, 
procurar que o pouso non esvaeza. 

Non é necesario engadirlle prebe ningún. A retranca e o humor xa son excelentes condimentos. Úsaos ao gusto.
Goza da lectura e, se che gusta, comparte esta receita na túa rede social favorita!

As fauces feroces
Emma Pedreira
ISBN 978-84-9995-319-9
Prezo: 13,00 E

Entre a ficción e a realidade histórica, 
As fauces feroces enlaza unha reflexión 
actual sobre a relación nai-filla co his-
tórico proceso á monxa italiana Bene-
detta Carlini durante a Contrarreforma.

Bock de cerveja
José Alberte Corral Iglesias
ISBN  978-84-9995-321-2
Prezo: 11,00 E

Partilha de 32 relatos encabeçados 
por textos introdutórios que acolhem 
a literatura, a cançom, a filosofia... de 
autoras e autores que semelham bem 
conhecidos por Corral e que nom se nos 
escapam como capitais na sua expe-
riência vital.

Bergan
José Lorenzo Tomé
ISBN 978-84-9995-312-0
Prezo: 13,00 E

Dóniga é unha civilización perdida. 
Ou case. Bergan iniciará un periplo na 
busca da memoria secreta dos dónigos. 
Nos límites da Natureza e a Cidade, 
do Tempo e da Morte, a súa viaxe é 
a busca dun mito que todos e todas 
secretamente botamos de menos entre 
a ironía e o desengano: o mito do que, 
talvez, puidemos ter sido.

O paraugas na raiola
Paco Rivas
ISBN  978-84-9995-314-4
Prezo: 12,00 E

Atado de oito relatos que,con distintos 
recursos literarios, forman unha unidade 
que aparece, física e maxicamente, abri-
gada por un extraordinario paraugas.

Paco Rivas mostra de novo a súa ca-
pacidade para construír historias desde 
o relato breve, do que se nos mostra 
como un auténtico mestre.

Un ingreso hospitalario fai saltar polos aires un triángulo familiar no 
que nada é o que parece. Unha muller trastornada. Unha muller apouca-
da. Unha muller de armas tomar.

Unha trama intrigante na que todas son vítimas e verdugas.

O crime perfecto nunha familia imperfecta.

Finalista do I Premio de Novela Vilar Ponte (2018)

Trátase, segundo o xurado, de “unha radiografía da sociedade galega 
actual” con “dinamismo narrativo e polifonía de voces”, que realiza 
“unha excelente recompilación de fraseoloxía de linguaxe popular” e 
que contén “unha análise da situación específica das mulleres”.

Veleno en familia
Rocío Leira
ISBN  978-84-9995-327-4
Prezo: 13,00 E
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Eu tamén oín as vozes 
do orvallo
Xavier Seoane
ISBN 978-84-87674-48-8
Prezo: 8,00 E

Xavier Seoane escribe desde o amor 
e desde a alegría. Esa alegría promo-
vida non polas gañas de vivir, senón 
polo vivir. Porque Xavier Seoane é dos 
poucos poetas capaces de escribir des-
de a alegría...

Afásia
Xabier Cordal
ISBN 978-84-89803-03-9
Prezo: 8,00 E

Terceira entrega en solitario de Xabier 
Cordal nunha obra que pon de mani-
festo o avance nos recursos literarios 
por parte dun dos máis prolíficos poe-
tas da xeración dos 90.

A vellez na poesía 
galega
Maximino Cacheiro Varela 
ISBN 978-84-89803-84-8
Prezo: 9,00 E

Acaída antoloxía literaria que aproveita 
–(in)directamente– para poñer en va-
lor o papel da vellez na nosa sociedade 
e a súa importancia como transmisora 
de coñecementos e vivencias para as 
xeracións máis novas.

Amor en feminino. 
Antoloxía das poetas 
galegas
Maximino Cacheiro Varela
ISBN 978-84-96526-32-7
Prezo: 10,00 E

Con esta antoloxía de poemas amo-
rosos das poetas galegas, preténdese 
render unha homenaxe a estas escri-
toras a través da expresión das súas 
vivencias amorosas, o recanto máis 
íntimo do seu ser.

O rostro da terra
Cesáreo Sánchez Iglesias 
ISBN 978-84-87674-74-7
Prezo: 7,50 E

O rostro da terra onde a escrita da 
luz determina a memoria da paisaxe. 
Paisaxe ensimismada, que se revela 
e se oculta, que se descifra en códi-
gos secretos, que se mira através de 
si mesmo, formando unidade desde o 
espectáculo non desde o asombro.

A vella peneira a noite
Xabier Cordal Fustes
ISBN 978-84-89803-81-7
Prezo: 9,00 E

O poeta percorre o seu mundo físico 
próximo, recorda a amizade e o espa-
zo vital dos seus primeiros pasos, as 
lecturas que evocan os seus poemas, 
para ir afastándonos do mundo da te-
rra firme e facernos camiñar na máis 
distante galaxia...

Ámago / Mágoa
José Manuel Barbosa Álvares 
e Roi Brâs
ISBN 978-84-89803-91-6
Prezo: 9,00 E
O sentido deste (prólogo) nom é outro 
que convidar o leitor para que leia as 
partes escritas e as partes nom escri-
tas do livro, e se percebe que o texto 
e essa massa branca que o rodeia en-
caixam perfeitamente, como um molde 
e a sua escultura, será porque está a 
ler poesia, sublime poesia.

Perfís e poéticas
Ánxeles Penas 
ISBN 978-84-96526-71-6
Prezo: 12,00 E

Cada un dos poemas deste libro conti-
núan, dalgún xeito, aquel “Perfil cós-
mico para tres voces e unha terra” de 
Galicia Fondo Val, no que me identifi-
quei con Rosalía, con Celso Emilio e 
con Otero Pedrayo.
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Morte do mar
Paulino Pereiro
ISBN 978-84-96893-18-4
Prezo: 10,00 E

Poemas escritos entre 2000 e 2002. 
O libro está dividido en dúas partes, 
baixo os epígrafes de Morte do mar e 
Morte do amor.

Prenderei a lareira
Vicente Reboleiro González
ISBN 978-84-92630-61-5
Prezo: 14,40 E

A mellor homenaxe que se pode facer 
a Uxío Novoneyra, poeta do Courel 
mais tamén poeta da Galiza, poeta 
da nación e adaíl na defensa da nosa 
identidade; e por todo iso poeta uni-
versal, pois só desde a identificación 
co propio se pode atinxir a verdadeira 
universalidade (...).

Resina de poliéster
Xabier Correa Corredoira 
ISBN 978-84-9995-062-4
Prezo: 7,00 E

Libro de entrega á causa da vida, de 
dádiva á dignidade da especie humana 
e das outras especies. É un documento, 
un pergameo que se manifesta como o 
testamento dun pensador rebelde, di-
vidido, crebado pola paixón das súas 
apostas, das súas necesidades, das 
súas apostas necesarias.

Quen beillaría iso?
Xosé Antón Laxe Martiñán
ISBN 978-84-96893-19-1
Prezo: 10,00 E

O son amece no idioma a carón da co-
municación. Na mestura nace un espe-
llo onde se debuxan os elementos da 
imaxe que nos revela a nós mesmos. 
Foime dado interpretala.

Horas
José Alberte Corral Iglesias
ISBN  978-84-9995-260-4
Prezo: 10,00 E

Nestes últimos tempos, cada livro de 
Corral é um adeus, que ecoa nestas 
“Horas” mostrando o que ele foi capaz 
de viver. Trata-se da reconciliaçom com 
a sua vida, homenagem a aqueles que 
passaram e confissom. Nom chegará ao 
mar, ao mais profundo do oceano, com 
contas pendentes, pois em cada texto 
libra umha batalha contra si mesmo.

Rubaiyat
Omar Khayyam. Versión e debuxos 
de Correa Corredoira
ISBN 978-84-92630-62-2
Prezo: 12,00 E
As Rubaiyat trataban dun pracer deste-
mido, dun dionisismo que falaba coa 
morte con naturalidade e concisión, 
economía da sintaxe (...): poemas de 
mocidade, transgresores, de gozo do 
viño, tabernarios, do paso do tempo, 
da natureza (no xardín), de amor eró-
tico, de desamor...

Coa alusión bíblica do seu título, Correa Corredoira entoa todo un rosa-
rio de salmos laicos nos que o eros trata de escorrentar a morte e puxar 
a brazo partido pola vida.

Son tan tenaces e apaixonados coma a súa pintura: só trasladan a men-
saxe das pinceladas ao código escrito. Idénticos e vitais; coherentes. 
É un mesmo Xabier o que pinta, o que escribe, o que desexa.

E así de híbrido e ardoroso é este Cantar de corpos. Un libro no que o 
amor se fai pero tamén se come, se preme, se fuma, se soña, se cociña, 
se zarrapica, se debulla... se respira.

Cantar de corpos
Xabier Correa Corredoira 
ISBN  978-84-9995-288-8
Prezo: 11,00 E
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Correa Corredoira achéganos Italia desde dúas pers-
pectivas: a escrita, máis inesperada nun artista plás-
tico, a través duns textos ben traballados e que, en 
ocasións, se transforman en auténticas visións e pre-
sentacións poéticas, e a plástica, na que se recoñece 
máis o singular viaxeiro, e a través da cal nos dá a 
coñecer e propón un (re)coñecemento da arte que mana por todas as rúas e cidades desa Italia, que no seu lapis e pincel, se nos transforma 
nunha máxica visión de cores.

Con todo, Pintor por Italia é máis que un diario de viaxes e un catálogo de imaxes, é a simple –coa súa dificultade– mostra da personalidade 
dun dos máximos representantes da expresión plástica galega actual, e que agora se nos descobre tamén como un magnífico escritor.

Pintor por Italia
Correa Corredoira
ISBN 978-84-96893-09-2
200 x 195 mm. 144 páxinas
Prezo: 10,00 E

«Non existe a arte, só os artistas». Se así o acep-
tamos, podería explicarse a afinidade, a irmandade, 
entre dúas formas de expresión, imaxe e palabra, que 
se complementan. Luz Pozo e José Valentín seguen unha tradición ben nosa: houbo épocas nas que non se concibía a edición dun libro galego 
sen as correspondentes ilustracións: de Colmeiro, Seoane, Laxeiro, Xohan Ledo… 

Relación constantemente renovada, a da pintura e a poesía, que volvemos atopar nesta obra, síntese fecunda de dúas achegas a un todo har-
mónico. Deter o día cunha flor, este é o título, enunciado-propósito, do libro de Luz Pozo Garza e José Valentín, dous creadores cun enfoque 
común de interacción e apoio. 

Deter o día cunha flor
Luz Pozo e José Valentín
ISBN 978-84-96893-79-5
200 x 195 mm. 104 páxinas
Prezo: 19,90 E
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Esta recompilación é o resultado da inquedanza, do 
interese, da observación e da curiosidade dun incan-
sable buscador de tesouros simbólicos presentes en-
tre nós dende tempo inmemorial. Unha longa andai-
na de centos de quilómetros e de achegamento aos 
máis insospeitados recunchos de Galicia convertida 
en libro para deixar constancia dunha pequena parte do inmenso patrimonio simbólico que posuímos. Formas xeométricas interaccionadas 
representadas en distintas épocas da historia de Galicia, moitas delas de orixe incerta e fondamente mergulladas na noite dos tempos. Xeome-
trías que proceden de diversas culturas como a celta, a xermánica etc., que se manteñen practicamente intactas na súa forma orixinal e que 
foron evoluíndo co paso do tempo chegando en diversas variantes aos tempos actuais sen perder a esencia xeométrica inicial. Simbolismos 
que son manifestacións fundamentalmente sagradas na súa orixe, protectoras na maior parte dos casos, e que foron derivando co tempo en 
ornamentais ou decorativas. 

Simboloxía máxica en Galicia
Bieito Romero
ISBN 978-84-9995-329-8
200 x 195 mm
248 páxinas con 490 fotografías a toda cor
CD con música de Luar na Lubre
Prezo: 30,00 E

“Ferreñas e Rock and Roll” é un catálogo ilustrado 
no que se outorga protagonismo a máis de trinta 
músicas ou formacións integramente femininas que 
marcaron un antes e un despois tanto nos seus res-
pectivos estilos como no conxunto da música galega. 

Laura Romero ao lapis, Iria Pedreira ás letras e Baía Edicións á maquinaria xuntan os seus talentos nunha obra única que foi distinguida cun 
dos premios do II Concurso de Ideas “Luísa Villalta” de Proxectos Culturais pola Igualdade convocado en 2018 pola Área de Benestar Social, 
Educación e Políticas da Deputación da Coruña.

Ferreñas e Rock and Roll
Laura Romero e Iria Pedreira
Ilustracións de Laura Romero
ISBN 978-84-9995-330-4
200 x 195 mm 
84 páxinas ilustradas a toda cor
Prezo: 17,00 E

Creación literaria

Arte e escrita
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A edición da Poesía 
Trobadoresca en 
Galiza
Manuel Ferreiro, Carlos Paulo 
Martínez Pereiro, Laura Tato 
Fontaíña (eds.)
ISBN 978-84-96893-65-8
Prezo: 15,00 EPor iniciativa dos editores desta publicación, integrantes do Grupo 

Universitario de Investigación de Lingüística Histórica e de Ecdótica 
(GUILHADE) da UDC, celebrouse, na Illa de San Simón, en xuño de 
2006, o I Coloquio sobre Crítica Textual. “A Edición da Poesía Troba-
doresca en Galiza”.

Xeografía real e 
mítica das augas 
de Galicia
Gonzalo Xosé De Francisco 
da Rocha
ISBN 978-92630-42-4
Prezo: 15,00 E

A contemplación do acuático 
leva á sensación do líquido, e a 
auga e as súas manifestacións 
van ser protagonistas da obra. 
Nela están recollidos símbolos 
universalmente compartidos, 

sobradamente do amor espiritual e carnal e outros aspectos que 
marcan unha porta franca para acceder ao coñecemento impor-
tante aquí presente.

María Barbeito
Unha vida ao servizo da 
escola e dos escolares 
(1880-1970)
Ana Romero Masiá
ISBN 978-84-9995-141-6
Prezo: 23,80 E

María Barbeito precisaba dun 
estudo histórico-biográfico, un 
texto con contexto, elaborado 
entre a historia social, a micro-
historia e a historia cultural. 
Aquí está. Con soltura na es-

crita, cos detalles queridos á historia local, coa estrutura dun-
ha coidada monografía, para mostrarnos o perfil dunha destacada 
educadora.

As crebas. 
Outro xeito de andar 
ao mar
Francisco X. Fernández Naval 
e Maribel Longueira
ISBN 978-84-9995-125-6
Prezo: 9,00 E

Esta obra axuda a comprender 
o que son e que significan as 
crebas, a súa fascinación e mis-
terio. “A creba sempre é sorpre-
sa, andar a elas é camiñar na 
procura do inesperado e nós, 

os crebeiros de hoxe e de mañá, seguiremos peiteando os areais, 
remexendo nos coídos, penetrando nas furnas, á procura dunha 
curiosidade ou dun soño”.

Modelos de lingua 
e compromiso
Xosé Manuel Sánchez Rei 
(ed.)
ISBN 978-84-9995-149-2
Prezo: 9,90 E

O estudo participa no debate 
vixente sobre o modelo lingüís-
tico que se debe promocionar ou 
sobre se realmente ten sentido 
falarmos dunha “lingua de cali-
dade”  profundando na necesaria 

confluencia entre o compromiso real co idioma desde as institucións 
públicas coa proxección dunha referencia exemplar digan de calida-
de para o galego.

    Ensaio
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Tres mulleres 
galegas de armas 
tomar
María Balteira, María 
Castaña, María Soliña
Guillermina Domínguez 
Touriño e Felicia Estévez 
Salazar
ISBN  978-84-9995-286-4
Prezo: 12,00 E

Guillermina Domínguez, historiadora, e Felicia Estévez, filóloga, ac-
tualizan un traballo que tivo xa un gran percorrido e que obedece a 
unha demanda tanto nos centros de ensino como nos focos de inves-
tigación do papel das mulleres na historia e da súa visualización na 
sociedade actual.

O seu obxectivo non é facer unha profunda investigación, senón só  
–que non é pouco– transmitir o pulo que mulleres como as que son o 
eixo da publicación lle deron á mesma historia, o que loitaron, o que 
sufriron por seren  mulleres.

A nosa terra é 
nosa! 
A xeira das Irmandades 
da Fala (1916-1931)
Emilio Xosé Ínsua
ISBN 978-84-9995-193-5
Prezo: 29,50 E

A presente monografía ve lume para intentar ofrecer unha descrición 
fiel e detallada da traxectoria, actividades,  publicacións, campañas, 
iniciativas, debates e conflitos que foron balizando o desenvolve-
mento desta entidade, unanimemente considerada pola historiografía 
como punto de arranque do nacionalismo galego contemporáneo.

O falar das fadas
Lingua, música e 
toponimia da Galiza
Xosé Manuel Sánchez Rei
ISBN 978-84-87674-209-3
Prezo: 16,00 E

O presente traballo recolle a 
maior parte dos artigos publi-
cados polo autor entre 2010 e 
2015 na publicación dixital Te-
rra e Tempo. E este pensou, con 
razón, que o famoso nome do 

poema de Valentín Lamas Carvajal publicado en Saudades gallegas 
(1880) podía servir para tamén intitular a presente escolla...

A poesía oculta de 
Filgueira Valverde.
Guerra Civil, literatura 
franquista e galeguismo 
n’ O Gaiteiro de Lugo
Xosé Ramón Freixeiro Mato
ISBN 978-84-9995-161-4
Prezo: 12,95 E

As páxinas deste libro deben 
ser vistas como un contributo 
ao mellor coñecemento da nosa 
historia cultural, literaria e mes-
mo lingüística, ben como unha 
tentativa de esclarecer un pro-

blema autorial a respecto duns textos concretos, e de ningún modo 
como un ataque a ninguén nin como un posicionamento persoal 
a respecto de que autora ou autor é máis merecente do recoñece-
mento social.

Ensaio
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O Santiaguiño de 
Carreira
O rexurdimento dunha base 
rural no concello de Zas
Sharon R. Roseman
ISBN 978-84-96893-83-2
Prezo: 8,00 E

Este libro baséase nalgúns datos da primeira etapa en 
Carreira, cando a xente maior me explicaba con tanta 
paciencia e tanto cariño como se vivía “daquela” e nos 
primeiros anos dos 1990.

O orballo da igualdade
Asociacionismo feminino 
progresista na cidade da 
Coruña
Ana Romero Masiá e Carlos Pereira 
Martínez
ISBN 978-84-96526-01-3
Prezo: 10,00 E

O presente estudo aborda aspectos relacionados coas 
asociacións que constituíron as mulleres coruñesas des-
de finais do século XIX até 1936. Obra de grande inte-
rese por centrarse na divulgación do coñecemento dos 
colectivos femininos.

A Coruña liberal 
1808-1874

A loita polas liberdades a 
través da documentación 

municipal
Ana Romero Masiá

ISBN 978-84-96526-00-6
Prezo: 10,00 E

A Coruña goza de sona de cidade 
liberal, progresista, democrática e 
mesmo republicana. O presente es-
tudo presenta unha colección de 
documentos nos que se manifestan 
estas actitudes ao longo das etapas 
históricas.

Manuel Lugrís Freire: 
A fe na causa
Xosé Manuel Fernández Costas
ISBN 978-84-96526-36-5
Prezo: 12,00 E

O ensaio de Xosé Manuel Fernández Costas destaca a 
figura de Manuel Lugrís Freire como precursor en moitos 
aspectos: foi o primeiro que fixo unha peza de teatro 
galego en prosa, como autor dramático xogou un papel 
clave na creación dun teatro nacional galego...

Breve historia 
da Coruña

Félix Longueira Fafián
ISBN 978-84-96893-45-0

Prezo: 10,00 E

Esta Breve Historia da Coruña pretende 
ser curta, manexábel e divulgativa. 
En nada busca ser exhaustiva nin 
comprensiva, porque non se po-
den esgotar nunhas poucas páxinas 
asuntos que xeraron polémicas sen 
conto.

Ensaio
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Outro mundo é posíbel: 
O reino da necesidade 
de Vandana Shiva
Anna Cervera i Iglesias
ISBN 978-84-96526-84-6
Prezo: 9,00 E

Unha das mellores vías en tanto que abrangue ambas as dúas posibilidades, ao meu entender, é a que 
ofrece o pensamento e a práctica ecofeminista de Vandana Shiva, de aí que comece por subliñar que é 
un acerto a publicación dun libro como este de Anna Cervera que contribúa a que se divulgue e discuta 
a obra dunha das mulleres máis activas.

Cartas no exilio
Correspondencia entre 
Santiago Casares Quiroga e 
María Casares (1946-1949)
María Lopo
ISBN 978-84-96893-85-6
Prezo: 5,00 E

Libro escrito desde o agradecemento a esas voces do exilio que o vento da vida e da historia 
espallou polo mundo. Por todo o que delas se aprende ao escoitar, ao ler con emoción e admira-
ción os seus vívidos testemuños de loita e de derrota, de dignidade, de confianza no futuro e na 
humanidade; unhas voces das que apenas conservamos ás veces máis ca unhas iniciais ilexibles, 
ou un anónimo enderezo nunha provincia francesa que xa non existe na administración territorial. 
As nosas voces. Abrir unha tras outra as caixas da nosa memoria na nave central dunha renovada 
abadía normanda, e comprobar que nela segue zoando o vento, mostra que o máis improbable azar 
é sempre necesario e que todos os lugares fan o noso lugar, o lugar do noso exilio.

As mulleres 
nas Matemáticas
Matilde Ríos Fachal
ISBN 978-84-96893-98-6
Prezo: 15,00 E

Este libro tenta achegar as mulle-
res e as Matemáticas a calquera 
que teña curiosidade, pero está 
especialmente pensado para que 
sexa accesible ás estudantes e aos 
estudantes de Secundaria.

As mulleres na 
Filosofía

Inés Fernández Buján
ISBN 978-84-96526-48-8

Prezo: 15,00 E

A presente obra pretende tratar os 
dous aspectos implícitos na ambigüi-
dade do seu título: as mulleres como 
obxecto e como suxeito do pensa-
mento.

Ensaio
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Martín Sarmiento 
na Ilustración
Xosé Luís Barreiro 
Barreiro
978-84-89803-88-6

Emmanuel 
Mounier
Xosé M. Domínguez 
Prieto
978-84-89803-83-1

José Ortega y 
Gasset
Manuel Rivas García
978-84-89803-89-3

Eloy Luis André
Ramón López Vázquez
978-84-89803-90-9

Gilles Deleuze
M. Á. Martínez 
Quintanar
978-84-89803-72-5

Frei Benito 
Xerónimo Feixoo
Moisés Lozano Paz
978-84-89803-47-3

Prisciliano
Xosé Chao Rego
978-84-89803-76-3

Castelao
Anxo González 
Fernández
978-84-89803-73-2

Nicolás 
Copérnico
Benito Arbaizar Gil
978-84-96128-00-2

Victoriano 
García Martí
Ramón Sánchez 
Rodríguez
978-84-96128-01-9

Aristóteles
Luís G. Soto
978-84-96128-25-5

Protágoras
Xesús Fernández 
Sulleiro
978-84-96128-24-8

Ludwig 
Feuerbach
Isidro García Tato
978-84-96128-30-9

Xavier Zubiri
Xosé M. Domínguez 
Prieto
978-84-96128-31-6

Jürgen Habermas
José C. Lorenzo Tomé
978-84-96128-56-9

X. Lorenzo 
“Xocas”
Felipe-Senén López 
Gómez
978-84-96128-57-6

Luce Irigaray
Purificación Mayobre 
978-84-96128-55-2

Hegel
Berta Pérez Rodríguez 
e Edgar Maraguat 
Idarraga
978-84-96128-59-0

Concepción 
Arenal
África López Souto
978-84-96128-58-3

Louis Althusser
Francisco Sampedro
978-84-96128-70-5

Michel Maffesoli
Ángel E. Carretero 
Pasín
978-84-96128-16-3

A. Schopenhauer
Celso Goldaracena 
del  Valle
978-84-96128-85-9

Immanuel Kant
Mª Xesús Vázquez 
Lobeiras
978-84-96128-91-0

Sigmund Freud
Manuel Pombo 
Sánchez
978-84-96128-94-1

Condorcet
Arsenio Ginzo 
Fernández
978-84-96526-33-4

Baruch Spinoza
Javier Turnes García
978-84-96526-34-1

Maquiavelo
Manuel A. Fortes 
Torres
978-84-96526-35-8

Bernardino de 
Sahagún
Beatriz Fernández 
Herrero
978-84-96893-31-3

Martin Heidegger
Francisco Conde Soto
978-84-96893-32-0

María Zambrano
Isabel Balza
978-84-96893-33-7

Niklas Luhmann
Manuel Torres Cubeiro
978-84-96893-72-6

Simone de 
Beauvoir
África B. López Souto
978-84-96893-73-3

Søren 
Kierkegaard
Oscar Parcero Oubiña
978-84-92630-05-9

Ensaios curtos e sinxelos que nos dan a 
coñecer os grandes pensadores clásicos 
e outros autores e autoras que contri-
buíron a facer evolucionar a sociedade 
do seu tempo e propuxeron ideas aínda 
vixentes na actualidade.

2,50 e
título

Ensaio
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Unha serie de guías que, cun texto divulgativo, que non escape do rigor científico, acompañado de ilustracións ou 
fotografías a toda cor, nos achega aspectos do noso medio natural como as aves, as árbores, os liques, os cogomelos, os 
anfibios e réptiles, as orquídeas, os mamíferos terrestres e mariños etc. como xeito para practicar a máxima de “coñece 
o que temos, para mellor protexelo”. Formato: 115 x 195 mm

Guía das árbores de Galicia
Henrique Niño Ricoi e Calros Silvar
ISBN: 978-84-96526-70-9
240 páxinas
22,00 E

A Guía das árbores de Galicia alcanza a súa 3.ª edición nunha andaina que vén cubrindo de forma exitosa un 
espazo na literatura do natural e proporcionando un material que se converteu en imprescindíbel non só 
para as persoas afeccionadas e amantes da natureza, tamén para estudosas e investigadoras.

Ilustrada a toda cor e cunha linguaxe accesíbel a todas as persoas, malia non escapar do rigor científico 
esixido a unha obra destas características, recolle e analiza as 91 especies autóctonas ou naturalizadas de 
árbores e arbustos máis representativas dos nosos montes, mostrando por primeira vez especies que, sen ser 
propiamente arbóreas, constitúen de forma específica ou conxuntamente con outras ecosistemas de gran 
valor natural e ecolóxico.

Guía das aves de Galicia
Xosé M. Penas Patiño, 
Carlos Pedreira López e Calros Silvar
ISBN: 978-84-96128-69-9
464 páxinas + CD-rom
49,00 E

Esta nova edición da Guía das Aves é o resultado do extraordinario traballo desenvolvido polos 
autores nos últimos anos para actualizar a información das 448 especies analizadas, que tamén 
son ilustradas por Calros Silvar con máis de 2.000 debuxos a toda cor. O rigor científico e o valor 
divulgativo únense para achegarnos ás persoas afeccionadas e estudosas da ornitoloxía un produto 
editorial que sitúa a literatura naturalista galega ao máis alto nivel. A edición acopáñase dun CD 
que inclúe, entre outros materiais, 28 especies introducidas non establecidas e os cantos de 110 
especies de aves.

Guía das macroalgas de Galicia
Jorge Otero Schmitt, Patricia Comesaña Martínez 
e Marisa Castro Cerceda
Ilustracións de Calros Silvar
ISBN: 978-84-89803-22-0
168 páxinas + CD-rom
OFERTA 5,00 E Até hai poucos anos, as macroalgas apenas se tiñan en consideración. Só as per-

soas que vivían preto da costa sabían que nos días con mar de fondo aparecía 
arroxada nas praias gran cantidade de materia vexetal, á que, segundo a zona 
do noso litoral, chamaban golfe, algazo, argazo ou olgas.

Esta guía recolle por primeira vez, ilustrada a toda cor, a descrición das macroal-
gas máis importantes das nosas costas, do medio no que viven e da relación que 
establecen co resto das comunidades que conforman o ecosistema litoral, así 
como algunhas ideas sobre o seu cultivo e aproveitamento.

Natureza
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Guía dos liques de Galicia
Carlos Pérez Valcárcel, 
M.ª Carmen López Prado e 
M.ª Eugenia López de Silanes Vázquez
ISBN: 978-84-96128-49-1
408 páxinas
15,00 E

Presentamos a primeira Guía xeral de liques do Estado. O texto inclúe unha primeira parte na que 
se tratan aspectos xerais e vai acompañada de numerosas fotografías e ilustracións, que facilitarán 
o uso das chaves e a comprensión das descricións aos non iniciados. Este aspecto de aproximar 
os liques a calquera persoa sen coñecementos especiais é o que dá un valor especial a este libro, 
que esperamos esperte novas afeccións e novas vocacións pola liquenoloxía. A seguir, coa súa 
completa chave, chéganse a determinar 84 xéneros e 317 especies, as máis representativas do 
noso país.

Guía micolóxica dos 
ecosistemas galegos

Marisa Castro, Alfredo Justo, 
Purificación Lorenzo e Ana Soliño  

Ilustracións de Calros Silvar
ISBN: 978-84-96526-23-5

448 páxinas
15,00 E

Esta guía, dirixida tanto a persoas afeccionadas á micoloxía como a profesionais, recolle as 556 especies máis 
habituais en Galicia, e é especialmente importante para a Micoloxía Galega, porque conxuga nun mesmo traballo 
a experiencia herdada dos nosos maiores e mestres co zume novo das últimas xeracións de micólogos, formados 
profesionalmente nas nosas universidades. A distribución das especies ao longo da obra é diferente ao que se ve 
habitualmente. Faise por ecosistemas, de tal maneira que cando pasees por unha fraga ou un bidueiral poidas 
dirixirte ás páxinas relativas a eses hábitats, o que che facilitará a identificación.

Guía das Orquídeas de Galicia
Carlos Cortizo Amaro e 

Elvira Sahuquillo Balbuena
ISBN: 978-84-96526-78-5

172 páxinas
15,00 E

Con esta guía preténdese dar a coñecer ás persoas interesadas, ese pequeno tesouro da natureza 
galega que son as orquídeas. Na primeira parte expóñense aspectos como a súa morfoloxía, bioloxía 
ou distribución que nos permitirán adquirir unha visión global sobre elas. Coas sinxelas claves 
de identificación pódense determinar os xéneros e as especies presentes en Galicia, descritas a 
continuación. As fichas de cada especie conteñen abundante información, que inclúe a súa descri-
ción, diferenciación doutras orquídeas similares, hábitat, distribución, floración, mecanismos de 
polinización e polinizadores habituais, grao de protección etc. Todo isto acompañado de mapas de 
distribución por concellos e dunha completa selección de fotografías, tanto xerais como de detalle, 
que nos facilitará a identificación das especies.

Guía dos anfibios e réptiles de Galicia
Moisés Asensi Cabirta
Ilustracións de Calros Silvar
ISBN: 978-84-96526-29-7
172 páxinas
15,00 E

Esta obra estuda os 14 anfibios e 29 réptiles que é posíbel observar en Galicia, ilustrados a toda cor por 
Calros Silvar. Acompáñase a súa descrición coa información sobre a situación e riscos actuais que padecen, 
mapas de distribución e cunha completa chave de identificación con ilustracións detalladas das carac-
terísticas morfolóxicas das distintas especies estudadas. Como novidade, inclúese un anexo que permite 
diferenciar as especies de máis difícil identificación.

Recollendo o mellor da divulgación e dos estudos realizados con anterioridade sobre a herpetoloxía ga-
lega, esta guía convértese, ademais, nun magnífico punto de partida para que persoas afeccionadas ao 
contacto coa natureza coñezan un mundo sempre sorprendente e “escorregadizo” e nun manual de uso 
imprescindíbel para estudantes e especialistas.

Natureza
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Guía dos mamíferos de Galicia
Yosy Cartelle e Juan Ignacio Díaz d’a Silva
Ilustracións de Calros Silvar
ISBN: 978-84-96893-20-7
208 páxinas
15,00 E

Esta guía pretende dar a coñecer a todas as persoas interesadas este tesouro da natureza galega que 
son os mamíferos. Recolle por primeira vez noventa e oito especies de mamíferos terrestres e mariños 
que viven en estado salvaxe, utilizan os seus hábitats de xeito sedentario, migratorio ou con presenza 
accidental en Galicia.

As ilustracións de Calros Silvar non só reproducen fielmente cada unha das especies, tamén achegan 
detalles de grande importancia para unha perfecta identificación en caso de dúbida. Acompáñase a súa 
descrición coa información sobre a situación e riscos actuais que padecen, mapas de distribución e cunha 
completa clave de identificación coas características morfolóxicas das especies estudadas.

Guía dos fentos de Galicia
Henrique Niño Ricoi

Ilustracións de Calros Silvar
ISBN: 978-84-96893-81-8

184 páxinas
15,00 E

A Guía dos fentos de Galicia recolle as 71 especies citadas en Galicia. Ilustrada a toda cor por Calros Silvar. 
O seu autor, Henrique Niño Ricoi, completa e actualiza a súa anterior publicación, Unidade didáctica dos 
Fieitos de Galicia, editada en 1995, e que representou un dos primeiros achegamentos á divulgación da 
flora e vexetación galegas ao gran público e un material de uso imprescindible no ensino.  

A importancia desta guía, ademais de ser a primeira que no noso país trata especificamente o mundo 
dos pteridófitos, queda tamén reflectida no considerábel número de especies autóctonas analizadas, es-
pecialmente se consideramos o feito de que en toda a Península Ibérica  existen cerca de 120 especies. 
Excluíronse de forma intencionada todas aquelas que se cultivan como plantas de adorno.

Guía das libélulas de Galicia
Miguel A. Fernández-Martínez

Ilustracións de Calros Silvar
ISBN: 978-84-92630-92-9

208 páxinas
35,00 E

Trata sobre un grupo de insectos que reciben en Galicia as denominacións de tizóns do demo, cabalos 
do demo, gaiteiros do demo, sacaollos, quitaollos, mollacús, lavacús, gaiteiros e candileiros ou candís. 
Recentemente incorporáronse a estas formas vernáculas outras de orixe culta, como libélula e libeliña. 
En termos técnicos estes insectos son agrupados na orde Odonata e denominados como odonatos. 

Esta guía facilita a identificación das libélulas mediante a súa observación directa, sen intervención nin 
captura, facendo fincapé nas características que sirvan para a distinción mediante a única axuda duns 
prismáticos. Descríbense 62 das especies máis habituais no noso país e mesmo algunhas que, polas 
condicións de cambio climático existentes, é previsíbel que comecen a ter o seu hábitat natural en breve 
espazo de tempo en Galicia. Todas elas magnificamente ilustradas a toda cor por Calros Silvar.

Guía dos microorganismos 
das augas continentais
Carlos Pérez Valcárcel
ISBN: 978-84-92630-59-2
360 páxinas
15,00 E

O autor preséntanos, con rigor científico e unha excelente calidade iconográfica, a gran variedade de 
microorganismos que viven nas augas doces continentais da nosa terra. Non existe ningunha guía destas 
características, na que se engloben seres vivos pertencentes a cinco Reinos e inclúa unha clave de identifi-
cación dos máis frecuentes. O libro comeza cunha parte xeral, que consiste basicamente na descrición dos 
Reinos e os seus respectivos Phylum, na que se indican os caracteres básicos para diferenciar os grandes 
grupos. Inclúe, ademais, métodos útiles para o seu cultivo, o que facilita a súa visualización ao microscopio 
e unha clave de identificación inédita acompañada de máis de 200 debuxos feitos en exclusiva para este 
libro. A súa utilización facilita, xunto coas precisas descricións e as 450 fotografías orixinais do autor, o 
recoñecemento dos organismos que con maior frecuencia podemos encontrar nestes ambientes acuáticos.
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Árbores froiteiras en Galicia. 
Guía práctica para o cultivo
Juan Luis Camacho Lliteras
Ilustracións de Calros Silvar
ISBN: 978-84-87674-45-7
104 páxinas
10,00 E

Esta guía representa o mellor instrumento para a plantación e mantemento de árbores froi-
teiras en Galicia. Está dirixida, a especialistas, aos moitos afeccionados e afeccionadas, así 
como ás persoas interesadas no coñecemento da nosa riqueza froiteira.

A horta en Galicia. 
Guía práctica para o cultivo

Juan Luis Camacho Lliteras
Ilustracións de Calros Silvar

ISBN: 978-84-89803-29-9
108 páxinas

10,00 E

Obra divulgativa dirixida a todas as persoas interesadas en practicar o cultivo de hortalizas. 
As variedades citadas neste traballo están no mercado desde hai anos e, tempada tras tempa-
da, seguen demostrando a súa adaptación ao solo e á climatoloxía de Galicia.

Guía práctica de enxertos, gallos 
e mergullos en Galicia

Juan Luis Camacho Lliteras
Ilustracións de Calros Silvar

ISBN: 978-84-96128-67-5
72 páxinas

10,00 E

Nesta guía práctica, o autor fai un percorrido polas cuestións máis importantes a ter en conta 
para elixir o tipo de reprodución máis axeitada a cada árbore ou arbusto –enxerto, gallo ou 
mergullo– e a forma de levala a bo fin no noso país.

Guía práctica de xardinería en Galicia
Juan Luis Camacho Lliteras
Ilustracións de Calros Silvar
ISBN: 978-84-96128-22-4
128 páxinas
10,00 E

Nesta guía coméntanse unha serie de recomendacións sobre as especies, os labores e traba-
llos a realizar no xardín. Todas as especies aquí mencionadas foron obxecto de traballos e 
prácticas, así como dun rigoroso seguimento no seu desenvolvemento.
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Horta ecolóxica na Galiza. Guía 
práctica para o cultivo
Xan Pouliquen
Ilustracións de Calros Silvar
ISBN: 978-84-96526-02-0
192 páxinas
10,00 E

O libro recolle informacións existentes sobre produción ecolóxica, 
e busca resaltar o que pode ser de utilidade para as hortas galegas. 
Pretende recoller, tamén, informacións sobre a produción da nosa 
horta para ver o que pode ser interesante na produción ecolóxica 
galega.

Guía de ecoloxía cotiá
Ramsés Pérez Rodríguez  
ISBN: 978-84-96893-58-0

168 páxinas
10,00 E

A súa finalidade é a de achegar ideas ao debate sobre o mode-
lo de sustentabilidade, especialmente no referido ao ámbito do 
consumo e á ecoloxía doméstica, así como divulgar prácticas que 
incidan en actitudes e comportamentos coherentes coas ideas 
defendidas.

Remedios da nosa horta medicinal
Maria Frá Bagaria

ISBN: 978-84-9995-316-8
212 páxinas

25,00 E

A horta tradicional forneceu á casa de comida, pero tamén de medicina. Ao longo das páxinas deste libro, 
Maria Frá preséntanos por volta de 40 plantas comúns nas hortas galegas que son remedios, convidándonos 
a transformar as nosas hortas, xardíns e balcóns nunha botica viva.

Moitos dos remedios recollidos nesta guía poden resultar familiares, porque son as mesmas receitas e están 
elaborados coas mesmas herbas que utilizaban as nosas avoas. Foron seleccionados desde o convencemento 
de que a medicina que necesitamos está aquí, aos nosos pés, recusando os remedios exóticos e as panaceas 
que nos ofrece a industria baixo a etiqueta de “natural”, pero sen ignorar que a medicina popular ten que 
estar viva e, polo tanto, permeábel a novos coñecementos e novas adquisicións.

A horta sen químicos
Xan Pouliquen

Ilustracións de Calros Silvar
ISBN: 978-84-9995-163-8

232 páxinas
19,80 E

Este é un documento de consulta, desde un enfoque adaptado 
ás características do clima e do solo galegos, para todas aquelas 
persoas que desexen cultivar a súa horta sen utilizar ningún tipo 
de produto químico, nin “mineral”, nin “sulfatos”, nada. Para eses 
que reservan no xardín un anaco para horta; para aquelas que que-
ren comer tomates sen teren que sulfatalos; para estes que acaban 
de conseguir unha parcela no horto comunitario do concello.

A arte do bo pescar
José María Vilar Varela
Ilustracións de Calros Silvar
ISBN: 978-84-9995-042-6
64 páxinas
9,50 E

A arte do bo pescar é unha obra que pon en valor esta activida-
de, a pesca, que forma parte tamén da cultura das nosas vilas 
e cidades mariñeiras. Esta guía representa, por unha banda, a 
plasmación dos coñecementos adquiridos polo autor ao longo da 
súa dilatada experiencia e, por outra, o seu desexo de transmi-
tirllos aos apenas iniciados nesta práctica e a quen aínda non se 
deixaron atraer por ela.
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Guía das macroalgas 
de Galicia en CD-rom

Jorge Otero Schmitt, 
Patricia Comesaña Martínez e 

Marisa Castro Cerceda
Ilustracións de Calros Silvar

978-84-89803-99-2
9,41 E

CD-rom que recolle por primeira vez, ilus-
trada a toda cor, a descrición das macroal-
gas máis importantes das nosas costas, 
do medio no que viven e da relación que 
establecen co resto das comunidades que 
conforman o ecosistema litoral, así como 
algunhas ideas sobre o seu cultivo e apro-
veitamento.

O carballo
Calros Silvar 
(texto e ilustracións)
978-84-9995-037-2
42 páxinas
14,90 E

Todos os habitantes da natureza formamos un grande equipo no que dependemos uns dos outros 
para termos éxito e triunfar.

Carballo cóntanos como é a súa vida e as relacións cos demais seres vivos do seu ecosistema, con 
quen se leva mellor e quen o amola.

Tamén nos recorda o importante que foi e é para as persoas, e como estas son na actualidade o seu 
maior inimigo. 

Con esta obra, Baía Edicións pon en marcha unha nova colección (en formato grande e encaderna-
ción en capa dura) de divulgación de elementos singulares do noso medio natural, dirixida, funda-
mentalmente, a nenas e nenos de ensino primario, baixo o lema xenérico de A aventura de vivir.

Guía das árbores de 
Galicia en CD-rom
Henrique Niño Ricoi 
e Calros Silvar
978-84-89803-82-4
9,41 E

CD-rom que recolle recolle 
e analiza as 91 especies 
autóctonas ou naturaliza-
das de árbores e arbustos 
máis representativas dos 
nosos montes, mostrando 
por primeira vez especies 
que, sen ser propiamente 

arbóreas, constitúen de forma específica ou conxuntamente con 
outras ecosistemas de gran valor natural e ecolóxico.

Compendio de 
herbas máxicas

Montse Rubio 
(texto e ilustracións)

978-84-9995-046-4 
116 páxinas

15,00 E

Antigamente homes e mulleres vivían fortemente ligados á natureza, e, polo tanto, eran grandes 
observadores das súas bondades e crueldades. Co tempo fixémonos moi hábiles no coñecemento 
das súas calidades, sobre todo das plantas, usándoas para curar e cubrir as nosas necesidades 
físicas e espirituais.

Só recentemente se deixou de lado o uso místico e espiritual das plantas, relegándoo en pouco 
tempo case ao esquecemento.

Este libro pretende ser unha homenaxe a ese uso “máxico-espiritual” relegado e ás meigas, fei-
ticeiras e meigos, que, co seu bo facer, axudaron e axudan aínda hoxe en día a tantas persoas. 

Mais cómpre que saibades empregar este Compendio non como un manual de consulta, senón 
como un achegamento a un aspecto tan importante da nosa tradición cultural, real-fantástica.
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Edición trilingüe (galego-castelán-inglés) na que a fotógrafa Gwendolyn Luo nos introduce naquilo que non nos 
prestamos a entender, a pesares de ser parte do noso ou poida que por iso, polo evidente. Ao pasar as páxinas destes 
libros, entre foto e foto, é como se abriramos xanelas ao espírito da terra, para atoparnos co maxestático e intemporal 
Nós que fomos e somos. Introducímonos aquí nun permanente convite de luces e sombras. Materia prima, abecedario, 
catecismo, para educar a ética e a estética fóra da domesticación consumista. Certo é que á natureza non podemos 
mellorala, pero si respectala. Cousa que os de antes tentaban, devotamente nela poñían aos deuses e ás deusas.

Galicia Terra, mar
e xentes

Terra e 
Nostalxia 
Galicia rural
Gwendolyn Luo
978-84-96526-51-8
144 páxinas

Entre o Ceo e o Mar
Galicia mariña

Gwendolyn Luo
978-84-96526-31-0

144 páxinas

Ananiños do bosque 
Cogomelos

Gwendolyn Luo
978-84-96526-30-3

144 páxinas

Milagre da Terra 
Flora silvestre
Gwendolyn Luo
978-84-84-96526-50-1
144 páxinas

10,00  EE
título

Luís Suárez. Fútbol de seda
Xan Fraga
978-84-96526-92-1
152 páxinas
15,00 e

A publicación ve a luz ao se celebrar o 50 aniversario da concesión a Luís Suárez 
do galardón máximo que pode alcanzar un futbolista profesional a título individual, 
coincidindo tamén, casualmente, co ano no que se cumpre o 75 aniversario do seu 
nacemento no barrio coruñés de Monte Alto.
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Cociña caseira galega
Nieves Feros
ISBN 978-84-9995-233-8
154 x 160 mm. 296 páxinas a toda cor
Prezo: 17,00 e

Aperitivos e tapas
Mariona Quadrada
ISBN 978-84-92630-41-7
154 x 160 mm. 176 páxinas a toda cor
Prezo: 15,90 e

Peixes e mariscos 
A cociña do mar
Mariona Quadrada
ISBN 978-84-92630-40-0
154 x 160 mm. 176 páxinas a toda cor
Prezo: 15,90 e

Sopas frías e quentes
Mariona Quadrada
ISBN 978-84-9995-028-0
154 x 160 mm. 176 páxinas a toda cor
Prezo: 15,90 e

Ensaladas A frescura da terra
Mariona Quadrada
ISBN ISBN:978-84-92630-91-2
154 x 160 mm. 176 páxinas a toda cor
Prezo: 15,90 e

Marmeladas caseiras
Núria Durán e Montserrat Roig
ISBN 978-84-9995-043-3
154 x 160 mm. 160 páxinas a toda cor
Prezo: 14,90 e

Os cogomelos na 
cociña 

X.M. Fdez. Costas e Pedro Roca
ISBN:978-84-9995-049-5
Prezo: 12,00 e

Cogomelos A cociña do bosque
Mariona Quadrada
ISBN 978-84-9995-075-4
154 x 160 mm. 160 páxinas a toda cor
Prezo: 15,90 e

Santiago (é) 
tapas
VV.AA.
978-84-92630-79-0
Prezo: 2,50 e

Santiago conta cunha 
ampla e diversa oferta 
gastronómica baseada nos 
mellores produtos galegos 
e na que se combinan a 

cociña tradicional e as novas tendencias. Santiago (é) tapas, 
o concurso de tapas da cidade, permite coñecer en pequenas 
doses o abano de posibilidades que ofrece Compostela aos 
amantes do bo comer.
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Dólmenes de Galicia 
Arquitectura das grandes pedras
Ramón Boga Moscoso 
(texto e ilustracións)
ISBN: 978-84-89803-13-8
172 páxinas
3,00 E

Nesta obra faise unha análise das nocións xerais do megalitismo, o horizonte tumular en Galicia, o 
fenómeno tumular: mámoas, antas, pedrafitas e círculos de pedra, as antas: cronoloxía, tipoloxía, 
arte e enxovais e unhas consideracións xerais. 

O período que abrangue esta guía desenvólvese desde finais do Neolítico até os comezos da Idade 
do Bronce, é dicir, no anoitecer dun dos grandes períodos no que a historiografía tradicional deu 
en dividir, en liñas xerais, a Prehistoria (Paleolítico, Mesolítico e Neolítico).

Orientarse pola Ribeira Sacra
Viaxe ao interior
Gonzalo Xosé De Francisco da Rocha 
(texto e ilustracións)
ISBN: 978-84-96128-99-6
296 páxinas
10,00 E

Houbo un tempo en que o concepto de “turista” só se refería ao individuo que realizaba un “tour” por un lu-
gar escollido en función do seu interese no que recollía en cadernos os máis diversos aspectos e impresións. 
Desde a grandiosidade do templo visitado até a rusticidade do casarío circundante con especial atención aos 
tipos humanos e vestimenta, aos oficios, á lingua e folclore, á flora, fauna, paisaxe e calquera outro aspecto 
que supuxesen coñecementos interesantes. A este espírito responderon as viaxes de Montesquieu por Euro-
pa, Goethe fascinado en Italia polo mundo clásico ou o máis próximo Frei Martiño Sarmiento interesado na 
realidade da terra que o viu nacer.

A presente guía da Ribeira Sacra quere responder a este espírito e, ao tempo, render unha homenaxe ás alcumadas “xeiras” –excursións culturais e científicas– 
da Xeración Nós, nos anos vinte e trinta do pasado século, nas que cada especialista elaboraba o estudo correspondente á súa disciplina cun afán erudito 
enchido do afecto á Terra. Así, na primeira parte recóllese a información que responde ao “saber” científico nos eidos da xeografía, a historia, a filosofía e 
arte do espazo escollido. A formación dos canóns, as particulares trazas climáticas e as consecuencias medioambientais; o fenómeno monástico no noroeste 
peninsular que deu lugar á importancia espiritual, social e económica do monaquismo en Galicia até tempos recentes; a experiencia mística como fenómeno 
humano universal e a súa expresión lírica e plástica naquel espazo orixinal completan unha visión xeral que pretende ser, basicamente, divulgativa sen renun-
ciar ao rigor. A segunda parte responde ao “saber” como sabor, como sensibilidade e emoción. Unha dimensión que a teima polo “saber científico” erixido en 
certificado de autenticidade ten provocado consecuencias perniciosas. Polo tanto, 
o mundo do sensitivo resulta adxectivado de “non verdadeiro” por unha civilización 
que gusta da “verdade” sen reparar nas contradicións e limitacións do propio sistema 
cartesiano de coñecemento. 

Esta guía pretende recuperar e primar esa dimensión sensitiva para equilibrar o 
mesmo concepto de “saber” engadindo pracer e gozo ao coñecemento ilustrado 
concluíndo nunha “sabedoría” de ambiguos e enriquecedores significados simbóli-
cos. As rutas propostas son unha escolma froito dunha década de contacto intenso 
coa realidade física e espiritual da Ribeira Sacra e responden a ese criterio sensual 
da viaxe que se centra moito máis nos sentidos como propedéutica emocional de 
resultados individuais e intransferíbeis de complexa verbalización.
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Gramática práctica 
da lingua galega

Comunicación e expresión
Xoán López Viñas, Cilha Lourenço Módia 

e Marisa Moreda Leirado
ISBN: 978-84-9995-006-8

548 páxinas
Prezo: 30,00 E

2ª Edición corrixida. A Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e Expresión destínase 
a todas aquelas persoas que desexen ampliar, consolidar e sistematizar o seu coñecemento 
explícito do galego e resolver dúbidas de tipo teórico-práctico a nivel oral e escrito. Está con-
cibida como un manual de apoio para as aulas, se ben pode utilizarse como un instrumento 
de autoformación.

Test de galego para 
oposicións: SERGAS
Xoán Carlos Fraga Celeiro
ISBN: 978-84-96526-46-4
152 páxinas
13,00 E

O presente volume pretende ofrecer un método práctico orienta-
do á preparación da proba de lingua galega no proceso selectivo 
para o ingreso no cadro de persoal do Servizo Galego de Saúde 
(SERGAS).

Orientacións para o uso 
dos signos de puntuación
Camilo Gómez Torres
ISBN: 978-84-89803-87-9
152 páxinas
10,00 E

Neste libro o autor trata de orientarnos sobre a utilización dos signos de puntuación, 
xa que non son útiles da escrita regulamentados e estritamente normativizados por 
ningunha academia ou institución.

Manual práctico de galego
Ramón X. Beltrán Carballeira

ISBN: 978-84-9995-325-0
432 páxinas

Prezo: 24,00 E

Manual de lingua de gran utilidade práctica para estudantes, opositores e calquera 
persoa interesada polo uso do galego. Contén as normas fundamentais de obrigado 
coñecemento para unha correcta expresión oral e escrita na nosa lingua.
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Quero xogar! Como divertir 
ao tempo que estimulamos
M.ª Teresa Mumary Ruibal e 
M.ª Teresa Rodríguez Piñeira
Ilustracións de Xosé Tomás
ISBN: 978-84-96128-50-7
352 páxinas
24,00 E

Partindo da idea de que a primeira infancia é a etapa decisiva para o bo desenvolvemento psicolóxico 
e físico do ser humano, nesta obra propóñense 150 divertidos e sinxelos xogos para realizar con nenos 
e nenas de 9 a 36 meses. Educación infantil. 

Os Dereitos 
Humanos

Beatriz Fernández Herrero  
ISBN: 978-84-96893-11-5

80 páxinas
8,00 E

A Declaración Universal de Dereitos 
Humanos (DUDH) é un código ético 
e xurídico co que a Humanidade se 
dotou a si mesma, que parte da idea 
do valor da vida e da dignidade de 
todas as persoas. 

Guía didáctica para o 2.º e 3.º ciclos 
de Educación Primaria.

Aires de festa
Xoán Carlos Albarellos e 

Vicente Reboleiro  
ISBN: 978-84-87674-30-3

23,50 E

Cartafol con materiais para traballar en Primaria sobre 
catro festas tradicionais galegas (magosto, entroido, 
maios e lume novo), complementado cun caderno do 
alumnado para cada ciclo.

Plano de acollida
Rosa Peña Díaz, M.ª Eugenia 
Suárez González-Vallés e 
Isabel Vilariño Vázquez 
(coordinadora)  
ISBN: 978-84-96526-25-9
64 páxinas
6,00 E

Materiais prácticos de coeducación 
en Educación Primaria. Este libro 
achega a experiencia concreta dun 
grupo de traballadoras do ensino, 

que se viron ante o reto e necesidade de facer un traballo para o que non 
foran preparadas. 

Pistas 
Guía interdisciplinar de recursos
Belén López Vázquez (coordinadora)
Ilustracións de Calros Silvar 
ISBN: 978-84-87674-75-4
252 páxinas
12,00 E
Batería de actividades de lingua, ma-
temáticas, coñecemento do medio e 
expresión artística, útiles como re-
forzo e diversificación curricular para 
Educación Primaria.
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Fundamentos 
de pensamento 

intercultural
M.ª Xesús Vázquez Lobeiras  

ISBN: 978-84-96893-12-2
72 páxinas

8,00 E

Guía didáctica para o 2.º curso de 
Educación Secundaria elaborada 
coa intención de achegar ás aulas 
os contidos dunha nova corrente de 
pensamento: a denominada ‘filosofía intercultural’, que pretende proporcio-
nar unha resposta –unha alternativa civilizatoria– aos grandes cambios que 
están a acontecer.

Todo vai na natureza I e II
Prácticas sinxelas de bioloxía 
M.ª Jesús Besteiro Cabanas, Carlos Pérez 
Valcárcel, M.ª Sol Rodríguez Rodríguez, e 
Tomás J. Vázquez Yánez
Ilustracións de Xosé Tomás 
ISBN: 978-84-89803-80-0
64 + 64 páxinas
25,00 E (os dous volumes)

Primeiro e segundo volume do libro Toda vai na natureza nos que se recollen 
as prácticas de Bioquímica, célula, contaminación, solos e as relacionadas co 
mundo vexetal, tendo presente que o material se poida atopar sen dificultade 
en calquera laboratorio.

¡Funciona! Todo vai III
Prácticas sinxelas de Física 
e Química 
Ramón Vilalta López
Ilustracións de Xosé Tomás 
ISBN: 978-84-96128-02-6
256 páxinas
25,00 E

Batería de prácticas que xiran arre-
dor de 44 temas de Física e Química, 
realizábeis con materiais de fácil ad-
quisición. As experiencias teñen en 

común a finalidade: axudar a visualizar os fenómenos implicados en cada 
caso por parte do alumnado.

Cancións de aquí 
e acolá
(inclúe CD con 32 pezas) 
Paulino Pereiro
ISBN: 978-84-89803-64-0
112 páxinas + CD
22,00 E

Este libro recolle un feixe de canti-
gas tradicionais a capela para que 
poidan ser cantadas en calquera 
momento e lugar. A maioría das 
melodías están tomadas do Cancio-
neiro Musical de Galicia e do Can-
cionero gallego.

Melodías paisanas 
para dúo de frautas 

de bico en dó 
Paulino Pereiro

ISBN: 978-84-89803-63-3
64 páxinas

11,00 E

Esta publicación recolle as partituras de 35 obras tradicionais galegas harmonizadas para dúo de frau-
tas de bico en dó (ou frautas traveseiras, óboes, clarinetes, trompetas ou violíns)
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Historia contemporánea 
e cine
Modelos de aproveitamento didáctico
Xosé Alfeirán Rodríguez 
e Ana Romero Masiá
ISBN 978-84-96128-72-9
Prezo: 9,00 E

A finalidade do material deste libro é proporcionar ao profeso-
rado unha serie de modelos para traballar nas aulas con cine 
comercial destinado ao gran público (non o documental nin o 
de proxeccións dedicadas a minorías).

O espírito e a lama 
das formas
A filosofía de Nós: Risco, 
Castelao, Otero e Otero 
Pedrayo
Anxo González Fernández
978-84-96893-86-3
Prezo: 6,50 E

Os autores da Xeración 
Nós, con diferentes modu-
lacións, coinciden en facer 
derivar a súa concepción 
da natureza e mesmo a do 
ser humano, a da cultura 
e a do devir natural e his-
tórico do dualismo ideal-
romántico, ao que Otero 
Pedrayo apunta cando ve 

no imparable “devalar” das cousas a “fuxida do espíritu, a loita xorna-
leira da alma patuxando na lama das formas”.

Aristóteles
O mestre dos 

que saben
Alfredo Marcos

978-84-96893-35-1
Prezo: 6,50 E

Libro de apoio as asignaturas de Edu-
cación Secundaria de Cultura clásica e 
Sociais, aínda que tamén resulta im-
prescindible como apoio á Historia da 
Filosofía.

A historia da arte 
a través das súas 
obras (CD-rom)
M.ª Dolores Barral Rivadulla 
(coord.) 
978-84-96128-23-1
Prezo: 15,40 E

CD-rom no que se fai un percorrido explicativo da historia da 
arte analizada a través dalgunhas das obras máis significativas 
de cada época.

Historia de España 
Selección documental
Xosé Alfeirán Rodríguez, 

Ana Brea Pedreira e 
Ana Romero Masiá
978-84-96128-17-0

Prezo: 15,00 E

O conxunto de documentos que se pro-
poñen nesta publicación –308 en total, 
entre textos, mapas, gráficas, imaxes, 
fragmentos literarios– pretenden faci-
litar o coñecemento de primeira man 
dalgún dos aspectos máis destacados 
da historia de España.

Guías de Recursos para o ensino

Bacharelato
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As renovacións literarias
Eduardo Álvarez, Carlos Gómez, 
Miguel Mato, Antonio Pichel, 
Dorinda Rivera, e Elisa Santamarina
ISBN 978-84-96128-52-1
Prezo: 5,00 E

Quinto volume desta serie que fala dos escritores e es-
critoras que cambiaron o rumbo da Literatura coa ache-
ga de anovadoras técnicas narrativas, nomeadamente 
co emprego do monólogo interior e coa introdución da 
multiplicidade de perspectivas na presentación da rea-
lidade.

O movemento romántico
Eduardo Álvarez, Aurora Bermúdez, 
M.ª Xesús Dono, Carlos Gómez, 
Juan López, Antonio Pichel, 
Dorinda Rivera, Elisa Santamarina 
e Pilar Vázquez
ISBN 978-84-96128-19-4
Prezo: 5,00 E

Primeiro volume desta serie que fala do movemento románti-
co, analizando o prerromanticismo, o romanticismo británico, 
o norteamericano, o alemán, o francés, o italiano, o portugués 
e, finalmente, o ruso.

O realismo
Eduardo Álvarez, Aurora 

Bermúdez, M.ª Xesús Dono, 
Carlos Gómez, Antonio 

Pichel, Dorinda Rivera, Elisa 
Santamarina e Pilar Vázquez

ISBN 978-84-96128-20-0
Prezo: 5,00 E

Segundo volume desta serie que fala do 
Realismo, realizando unha exposición 
explicativa deste movemento literario, 
seguido do realismo francés, o inglés, o 
norteamericano, o alemán, o italiano, o 
portugués, o ruso, e finalmente, o tea-
tro de Ibsen e de Strindberg.

Simbolismo e 
Modernismo
Eduardo Álvarez, Aurora Bermúdez, 
Carlos Gómez, Antonio Pichel, 
Dorinda Rivera, Elisa Santamarina 
e Pilar Vázquez
ISBN 978-84-96128-27-9
Prezo: 5,00 E

Terceiro volume desta serie que fala do Simbolismo e Mo-
dernismo, entendendo por Modernismo a interpretación 
que deste movemento se realiza nas literaturas de lingua 
inglesa.

As vangardas
Eduardo Álvarez, Aurora 

Bermúdez, Carlos Gómez, 
Dorinda Rivera, Elisa 

Santamarina e Pilar Vázquez
ISBN 978-84-96128-51-4

Prezo: 5,00 E

Cuarto volume desta serie que trata os 
diversos “ismos” que se manifiestan en-
tre a segunda e a terceira década do 
pasado século XX. Abandónase nesta 
unidade a estruturación por países e 
linguas das diversas manifestacións li-
terarias e abórdase o seu enfoque por 
movementos.

Guías de Recursos para o ensino
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Xeografía e Historia 
2.º ESO LOMCE
Ana Brea Pedreira e 
Ana Romero Masiá
ISBN: 978-84-9995-198-0
280 páxinas

O proxecto de Xeografía e Historia de 2.º ESO está total-
mente renovado para adaptarse ao novo currículo,  modifi-
cacións que afectan tamén aos recursos complementarios 
e non só no propio libro en papel do alumnado. Estas 

modificacións concrétanse en: Unidades novas adaptadas ao currículo, pero presentadas seguindo a 
proposta didáctica da autoría e non como compartimentos estancos; Cambio nos proxectos web, máis 
centrados no uso para pizarra dixital; Modifícacións nas programacións, en consonancia cos cambios; 
Modifícanse tamén os materiais complementarios, de reforzo e ampliación; Contamos ademais co libro 
do alumnado para pizarra dixital.

Xeografía e Historia 
3.º ESO LOMCE
Ana Brea Pedreira e 
Ana Romero Masiá
ISBN: 978-84-9995-170-6
296 páxinas

Proxecto totalmente renovado 
para adaptarse ao novo currículo 
de Xeografía e Historia de 3.º ESO. 

As modificacións non só afectan aos contidos do libro en papel do alumnado, 
senón que tamén o fan aos recursos complementarios que se achegan. Estas 
modificacións concrétanse en: Cambio no número de unidades, que pasa de 9 a 
12, por coherencia de Ciclo e de contido da materia; Unidades novas adaptadas 
ao currículo, pero presentadas seguindo a proposta didáctica da autoría e non 
como compartimentos estancos; Cambio nos proxectos web, máis centrados no 
uso para pizarra dixital; Modifícanse as programacións, en consonancia cos cam-
bios; Modifícanse os materiais complementarios, de reforzo e ampliación; Libro 
do alumnado para pizarra dixital.

Sociais. 
Xeografía e Historia 

1.º ESO LOMCE
Ana Brea Pedreira e 
Ana Romero Masiá

ISBN: 978-84-9995-000-6
256 páxinas

Entendemos que o proxecto de Sociais 1.º 
existente segue vixente, malia sobrarlle a 
unidade final, da que se pode prescindir. 
Debe ser traballado, como calquera dos 
textos novos que se presenten, coas mo-
dificacións metodolóxicas que atendan á 
avaliación segundo estándares de apren-
dizaxe, o que non suporá dificultade a 
maiores, pois o están especificados me-
diante a programación na web, na que se 
informa tamén dos obxectivos por com-
petencias.

Xeografía 
e Historia 

4.º ESO LOMCE
Ana Brea Pedreira e 
Ana Romero Masiá

ISBN: 978-84-9995-199-7
292 páxinas

O libro de Xeografía e Historia de 4.º ESO organízase unicamente 
en 9 unidades nas que, sen deixarmos de atender a aprendizaxe por 
competencias, cobra maior peso a carga conceptual, ao tratarse dun 
curso a medio camiñño entre ESO e Bacharelato e que prepara para as 
probas de obtención do título correspondente.

  Libros 
de texto

Xeografi‘a e historia
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Historia do mundo 
contemporáneo 
1.º Bacharelato 
Xosé Alfeirán Rodríguez e 
Ana Romero Masiá
ISBN: 978-84-9995-318-2 
384 páxinas

O noso proxecto, elaborado por Xosé Alfeirán e Ana Romero Masiá e actualizado en 2019, segue gozando de 
total validez e interese para o traballo nas aulas, coas necesarias adaptacións históricas e modificacións na 
programación. Contaremos co libro para pizarra dixital, ademais de recursos variados nesta Aula Virtual e unha 
nova proposta de programación en función dos estándares de aprendizaxe.

Os autores parten da idea de que o alumnado debe manexar e comentar un bo número de materiais documentais 
da época (textos, gráficas, estatísticas, mapas, fotografías, obras de arte...). Por iso en cada unha das unidades 
temáticas están recollidos numerosos documentos que forman parte da información, é dicir, non son meros com-
plementos dun discurso de autor, senón que son eles os que realmente proporcionan a información histórica; 

o traballo dos autores céntrase na organización e recollida desa información redactando un fío condutor que facilita ao alumnado a correcta comprensión 
da documentación orixinal. Na selección desta documentación os autores incorporaron fundamentalmente fontes primarias accesíbeis e comprensíbeis para 
o nivel de ensino a que está destinado o manual. Os documentos escritos preséntanse convenientemente reducidos ás súas mensaxes básicas, destacando 
aqueles aspectos que máis interesaban para o tema a tratar. Na referencia bibliográfica dos textos consígnase sempre o autor, o título e a data da primeira 
redacción ou publicación.

Historia de España 
2.º Bacharelato
Xosé Alfeirán Rodríguez, 
Ana Brea Pedreira e 
Ana Romero Masiá
ISBN: 978-84-9995-200-0
456 páxinas

Tendo en conta que o obxectivo básico desta materia é achegar ao alumnado ao estudo dos feitos e procesos 
históricos que configuran o Estado español, os autores defenden un modelo explicativo de carácter global e 
dialéctico, baseado na distinción de diferentes sistemas configurados por uns trazos sociais, políticos e econó-
micos, culturais e ideolóxicos específicos. 

Seguindo estes criterios, os autores presentan unha distribución dos contidos históricos en catro grandes bloques 
temáticos divididos, á súa vez, en unidades temáticas: As raíces históricas, o Antigo Réxime, o Réxime liberal e 
República, ditadura e democracia. No tratamento dos contidos combínase a análise temática e sectorial coa crono-
lóxica; así mesmo, a explicación conceptual, a reconstrución das ideas político-ideolóxicas que moven a sociedade 
e a explicitación dos grandes trazos característicos precede, normalmente, á narración dos feitos.

Como estratexia de ensinanza-aprendizaxe, os autores defenden un modelo integrador onde se combina a aprendizaxe por recepción e por descubrimento. 
Así, a presentación dos contidos conxuga a información explícita para comprender os fenómenos históricos coa reconstrución e verificación de parte da 
información por parte do alumnado mediante a lectura e comentario de numerosos documentos históricos que aparecen integrados no texto.

Historia da Arte 
2.º Bacharelato
M.ª Dolores Barral, Marta Cendón, David Chao, 
Julia Rascón, e Ana Belén Requejo
ISBN: 978-84-96128-10-1
476 páxinas

Este libro está supeditado ao nivel do alumnado ao que vai dirixido co obxectivo de conseguirmos unha for-
mación de quen o utilice. Valoramos de importancia transcendental que este libro estea feito en Galicia por 
profesores galegos, o que posibilita tamén un maior achegamento á arte desde o punto de vista de Galicia.

A metodoloxía aplicada resúmese da seguinte forma: No primeiro bloque introdúcese ao alumnado no feito 
artístico en si, as conceptualización da arte e os artistas a través do tempo, os métodos da Historia da Arte e 
unha guía orientativa sobre como ler as obras de arte. 

Nos seguintes faise un percorrido pola Historia da arte por épocas e estilos. En cada tema empézase facendo 
unha contextualización da época e o estilo a tratar, relacionando feitos históricos cos artísticos, o que permita 
o maior entendemento das obras. Ao final dos mesmos propóñense unha serie de actividades, Traballamos sobre 

a arte, coas que se pretende a participación activa dos alumnos e alumnas na análise e estudo da arte.

O último bloque, de Conservación e difusión do Patrimonio artístico, refírese á defensa do patrimonio, tendencias, resultados e limitacións, incluíndo unha 
reflexión sobre o papel dos museos e cara a onde van as tendencias en conservacións na actualidade.

Libros de Texto
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Lingua galega e literatura  
1.º ESO LOMCE
Xoán López Viñas, Cilha Lourenço Módia 
e María Vilariño Suárez
Ilustracións de Jacobo Fernández 
Serrano
ISBN: 978-84-9995-167-6
244 páxinas

Co obxectivo posto na expresión oral, fixemos fincapé na necesidade de que o alumnado teña modelos de fala 
adecuados e poida poñer en práctica a súa lingua dentro da aula. A realidade sociolingüística de cada centro 
determinará a atención que o profesorado deberá dedicar a este bloque, para que o alumnado poida cumprir 
adecuadamente cos estándares de aprendizaxe, o que nos motivou a engadir máis recursos web que axuden 
nesta tarefa. 

Lingua galega e literatura  
2.º ESO LOMCE
Xoán López Viñas, Cilha Lourenço Módia e 
María Vilariño Suárez
Ilustracións de Jacobo Fernández Serrano
ISBN: 978-84-9995-194-2
276 páxinas

Este manual de Lingua Galega e Literatra para o 2.º curso de ESO está dividido en doce unidades. Cada unidade 
presenta dez bloques: 1) Lectura; 2) Expresión escrita; 3) Lingua e texto; 4) Léxico; 5) Gramática; 6) Expresión 
oral; 7) Ortografía; 8) Literatura; 9) Técnicas de traballo –unidades impares– / Lingua e Sociedade –unidades 
pares–; 10) Reforzo e Autoavaliación.

Empeza cunha Lectura de tipoloxía variada, que permite traballar a compresión. Serve, á vez, como desculpa 
para a Expresión escrita e a necesaria reflexión sobre o Léxico. Deseguido, nos apartados de Gramática e de 

Ortografía profundízase no código lingüístico para ser quen de utilizalo correctamente, non como un fin en si mesmo, o que se pon en práctica coa Expresión 
oral. Os apartados de Literatura e Lingua e Sociolingüística axudan a formar lectoras e lectores competentes e capaces de superar os prexuízos lingüísticos.

Compléméntanse algunhas unidades con Técnicas de traballo, fundamentais para unha correcta comunicación e uso da lingua.

Lingua galega e literatura  
3.º ESO LOMCE
Xoán López Viñas, Cilha Lourenço Módia e 
María Vilariño Suárez
Ilustracións de Jacobo Fernández Serrano
ISBN: 978-84-9995-168-3
328 páxinas

O terceiro libro do proxecto de Lingua galega e literatura estrutúrase en 12 unidades de 16 páxinas, para que 
sexa viable traballalo nun curso escolar, deixando marxe para o reforzo. Cada unidade organízase así:

Empreza traballando a Lectura e comprensión, seguida da Expresión escrita e o Léxico.

A continuación preséntase a Gramática, a Ortografía e incide na Expresión Oral.

Coa Sociolingüística e a Literatura pretédese axudar a superar o prexuízos lingüísticos.

Rematamos coas Técnicas de traballo e Reforzo de competencias. 

Libros de Texto

Lingua e literatura
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Lingua galega e literatura  
2.º ESO LOMCE
Xoán López Viñas, Cilha Lourenço Módia e 
María Vilariño Suárez
Ilustracións de Jacobo Fernández Serrano
ISBN: 978-84-9995-195-9
352 páxinas

O libro de Lingua e Literatura Galega 4.º ESO, malia compartir as características xerais dos anteriores, presenta 
lixeiras modificacións para adaptarse ás especifidades do curso, a medio camiño entre a ESO e o Bacharelato; 
preténdese tamén que sirva de axuda para preparar ao alumnado para as probas de avaliación de fin de Ciclo.

É por iso que se organiza en 15 unidades e non en 12 como os anteriores, cos contidos de Literatura agrupados 
nas unidades 13, 14 e 15 (principios do século XX, posguerra e literatura actual) á fin de, por un lado, facilitar 
a explicación das relacións entre correntes e autores/as e, por outro, permitir unha mellor comprensión da 
evolución da literatura galega contemporánea. O obxectivo fundamental é promover no alumnado a visión da 
literatura como sistema e non como listaxe de obras, etapas e autores/as aillados/as.

Alén disto, tanto os principais períodos literarios como os/as escritores/as máis destacados/as acompañados/as dunha antoloxía representativa que permite 
profundar na comprensión textual e na caracterización social e estética da obra literaria.

Lingua galega e literatura  
1.º Bacharelato LOMCE
Isabel González Avión e Emilio Xosé Ínsua
ISBN: 978-84-9995-169-0
392 páxinas

Incorporamos as modificacións necesarias para que o libro do alumnado de 1.º de Bacharelato se adapte á nova 
regulamentación pero, sobre todo, informamos da total renovación da programación e incorporación de novos 
recursos electrónicos.

Ao igual que ocorre en Secundaria, a nosa proposta editorial atende os cinco bloques que prescribe o borrador 
do currículo (Bloque 1. Comunicación oral. Bloque 2. Comunicación escrita. Bloque 3. Funcionamento da lingua. 

Bloque 4. Lingua e sociedade. Bloque 5. Educación literaria), sendo os dous primeiros fundamentais e clave en todo o ensino regulamentado, aínda que expli-
citados en maior medida na propia materia, conscientes de que non son útiles se se tratan de forma illada, como o currículo recomenda, senón conexionados 
e abordados desde unha óptica competencial.

Lingua galega e literatura  
2.º Bacharelato LOMCE
Isabel González Avión e Emilio Xosé Ínsua
ISBN: 978-84-9995-197-3
430 páxinas

Os contidos do presente libro diferéncianse en nove bloques, a cada un dos cales, para a súa mellor e máis rápida 
identificación, asignamos unha cor: Fonética e Fonoloxía, Gramática do texto, Historia da lingua, Lexicoloxía, 
Lingua e sociedade, Literatura, Reforzo gramatical, Semántica e Sintaxe.
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Educación Plástica 
e Visual 
3.º ESO
José Eulogio Rouco, Gema 
Jiménez, Ana López, Ignacio 
Niño e José Manuel Rey
ISBN: 978-84-96128-21-7

Con este libro preténdese que o alumnado chegue a apre-
ciar o feito artístico, a aplicar correctamente diversas téc-
nicas e a desenvolver destrezas que favorezan e amplíen a 
capacidade expresiva.

Valores éticos 
3.º - 4.º ESO
Seminario Galego de 
Eduación para a Paz
ISBN: 978-84-9995-165-2

Proxecto orientado de forma clara á consecucion 
das competencias clave xerais da ESO, ademais 
das propias da materia. Destacamos o enfoque, 

centrado en dotar ao alumnado dos instrumentos de racionalidade e obxectividade precisos 
para que o seus xuízos valorativos teñan o rigor e coherencia que lles permitan facer eleccións 
dignas de guiar a súa conduta, vida persoal e relacións sociais.

Educación Plástica 
e Visual 

1.º CICLO ESO
José Eulogio Rouco, Domingo 
Díaz, Gema Jiménez, Ignacio 

Niño, José Manuel Rey 
e M.ª José Santiso

ISBN: 978-84-89803-95-4

Este libro mostra diversos tipos de ex-
periencias artísticas, técnicas ou mani-
pulativas relacionadas coa imaxe. Están 
integradas nun conxunto deseñado de 
tal xeito que abrangue a totalidade dos 
obxectivos correspondentes ao primeiro 
ciclo de ESO.

Valores éticos 
1.º - 2.º ESO

Seminario Galego de 
Eduación para a Paz

ISBN: 978-84-9995-164-5

Elaborados por profesores e profesoras do Semi-
nario Galego de Eduación para a Paz, entidade 
que desde hai 30 anos ven elaborando nume-
rosos recursos didácticos de formato variado: 
libros de texto, unidades didáctivas, xogos, 
audiovisuais, recursos en definitiva para apren-
dermos a resolver os conflitos pacificamente, 
por medio da palabra, da man tendida fronte da 
man alzada, como diría Federico Mayor Zara-
goza, que avala este proxecto.

Libros de Texto
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Filosofía  
1.º Bacharelato
Miguel Ángel Martínez Quintanar
ISBN: 978-84-9995-166-9
410 páxinas

Consideramos a utilidade do manual que presentamos para a materia de Filosofía, pola necesidade de ter un 
texto que actúa como motor do pensamento filosófico. Pensamos que non debía ser un mero relatorio de pen-
sadores e ideas, aínda que os inclúe, pois incorporamos nesta proposta os recursos suficientes para abordar a  
materia con garantía. O libro estrutúrase en 12 temas que se corresponden coa proposta curricular. En cada 
tema encontraremos:

Unhas primeiras páxinas de recoñecemento de ideas e preconceptos acompañados dunhas cuestións para resol-
ver e filosofemas, así como textos e obras de arte para comentar. 

Na parte central, ou corpo do tema, preséntanse os conceptos con pequenos textos e cuestións á marxe para 
pensar, así como chamadas á selección de textos e recursos na web; esta parte complétase cun cuestionario de 
afianzamento de ideas.

Finalmente, inclúese un apartado de actividades e aplicacións útiles (competencias); rematamos a unidade cunha biografía e suxestiónas web ou visionados 
de películas.

Grego
Bacharelato
José Manuel Bértolo Ballesteros 
e Matilde De Cal Cortina
ISBN:  978-84-9995-227-7
384 páxinas

O libro está estruturado en doce unidades didácticas incluíndo ao final unha Antoloxía de textos, Paradigmas e 
un Vocabulario. Cada unidade consta de tres partes interrelacionadas entre si: dúas referidas principalmente a 
aspectos culturais e unha máis centrada na lingua. Todas inclúen actividades.  

Nunha Primeira Parte ofrécese información sobre o mundo cotián e mitolóxico a través de textos 
traducidos e imaxes artísticas gregas; a continuación, e baixo o nome de Persistencia do mito, pre-
séntanse textos e obras de arte que amosan a súa influencia na cultura galega e foránea. 

A Segunda Parte é a especificamente gramatical. A Terceira é a parte histórica e cultural, presentada 
por medio dunha viaxe, co apoio de imaxes e textos. Inclúe actividades e suxestións de ampliación, 
así como referencias de libros, CD - Rom e enderezos de Internet. 

Todas as unidades levan exercicios de recapitulación. A 4, 8 e 12 inclúen, ademais, unha autoavaliación. Pode recorrerse a esta parte para 
insistir nalgún punto da materia ou mesmo para exames.

Xenofonte
Antoloxía de textos gregos  
2.º Bacharelato
José Manuel Bértolo Ballesteros 
e Matilde De Cal Cortina
ISBN: 978-84-9995-333-5
96 páxinas

Antoloxía de obras de Xenofonte, principalmente de textos históricos, a fin de que o alumnado de segundo de 
bacharelato poida prepararse e afrontar con éxito as probas de Selectividade da materia de Grego.

Os textos son de Helénicas e Anábasis principalmente, así como doutras obras, como Lembranzas de Sócrates, 
Económico, Apoloxía de Sócrates, Ciropedia e Banquete. A continuación propóñense modelos de exames seme-
llantes aos que se poden esperar na Selectividade. Unha introdución e un apéndice completan diversas cuestións 
acerca da obra de Xenofonte.

Cada texto, normalmente breve, vai seguido dunhas cuestións para realizar case sempre antes da tradución, pois 
van permitir afianzar os coñecementos gramaticais e facilitar o achegamento á versión dos textos. Para resolver 
tales cuestións sinálase como referencia a páxina do libro de texto de Grego para bacharelato de Baía Edicións 

e onde se atopará a resposta. Por último, só nos modelos de exames se pon a tradución dos nomes propios, xa que para os textos habituais se ofrece no 
apéndice un índice onomástico.

Libros de Texto
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Química  
2.º Bacharelato
Manuela Domínguez Real
ISBN: 978-84-9995-196-6
410 páxinas

O texto de Química, dirixido ao alumnado de Segundo de Bacharelato, resulta da revisión e modificación de 
edicións anteriores segundo o Decreto 86/2015 do 25 de xuño que estabelece o Currículo do Bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia dentro do marco da LOMCE que modifica certos aspectos da Lei Orgánica 
2/2006, do 3 de maio. En cada tema faise un desenvolvemento teórico da materia, acompañado dunha serie de 
‘Exercicios resoltos’ que pretenden servir de guía e axuda ao alumnado para traballar dos distintos estándares 
de aprendizaxe. Ademais, ao final de cada tema formúlanse unha serie de ‘Actividades propostas’ que pretenden 
enfrontar o alumnado a situacións problemáticas que deberán resolver pondo en xogo os saberes adquiridos. 
Estas actividades levan indicada a solución numérica para facilitar o traballo autónomo por parte das alumnas 
e alumnos e fomentar a competencia de aprender a aprender.

Co fin de facer unha revisión do estudado, inclúense unha serie de ‘Actividades de repaso’ con solucións numéricas ao final de cada unidade. A maioría destas 
foron propostas nas PAU (anos 2006 a 2015), porque se ben na LOMCE desaparecen as antigas probas de acceso á Universidade, ata o momento son a principal 
referencia de probas externas e poden servir para preparar a Avaliación Final de Bacharelato. 
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INFANTIL-XUVENIL
Conto x Conto
A burra Ramona _ 978-84-9995-242-0 _ 7,50 e

Caramulo e a carpinteira de soños _ 978-84-9995-240-6 _ 6,30 e

A xacia Luviñas _ 978-84-9995-241-3 _ 6,30 e

O castiñeiro do apalpador _ 978-84-9995-243-7 _ 7,10 e

Nube Branca quere ser astronauta _ 978-84-9995-292-5 _ 8,25 e

O Gatipedro _ 978-84-9995-292-5 _ 8,25 e

Gaiola aberta _ 978-84-9995-294-9 _ 8,25 e

Vermella – 978-84-9995-304-5 – 9,75 e

A reconquista – 978-84-9995-305-2 – 9,75 e

A meiga Chuchona – 978-84-9995-306-9 – 8,20 e

Xiz de Cor
Xiz de cor _ 978-84-9995-239-0 _ 7,50 e

Adiós ríos, adiós fontes _ 978-84-9995-236-9 _ 7,50 e

Hércules e Xerión _ 978-84-9995-283-3 _ 7,50 e

A bolboreta Doreta _ 978-84-9995-282-6 _ 9,00 e

Tío Miseria _ 978-84-9995-238-3 _ 9,00 e

O pirata Metepata _ 978-84-9995-237-6 _ 7,50 e

Farrapos de nube _ 978-84-9995-281-9 _ 7,50 e

María é maior _ 978-84-9995-235-2 _ 9,00 e

Rodribico
Rodribico aprende a voar _ 978-84-9995-244-4 _ 5,20 e

Rodribico e o mar _ 978-84-9995-245-1 _ 5,20 e

Rodribico vai ao circo _ 978-84-9995-246-8 _ 5,20 e

Rodribico visita a cidade _ 978-84-9995-247-5 _ 5,20 e

Rodribico e a noite _ 978-84-9995-248-2 _ 5,20 e

Mar de Letras
Xurxiño quere ser... _ 978-84-9995-264-2 _ 5,65 e

Fadita fosca! _ 978-84-9995-276-5 _ 5,65 e

Barriga Verde Infantil
O afundimento do Tiránic _ 978-84-9995-266-6 _ 6,75 e

Cataventos e Cía _ 978-84-9995-279-6 _ 6,75 e

Fábula galénica _ 978-84-9995-267-3 _ 6,75 e

O lobo e a Lúa _ 978-84-9995-268-0 _ 7,10 e

Contos da igualdade
Un día de treboada _ 978-84-9995-278-9 _ 5,20 e

Xela volveuse vampira _ 978-84-9995-265-9 _ 5,65 e

Meiga Moira
Un marciano neste mundo _ 978-84-9995-171-3 _ 7,25 e

Moko _ 978-84-9995-228-4 _ 7,50 e

A cova dos mouros _ 978-84-9995-173-7 _ 6,55 e

O tesouro das ánimas _ 978-84-9995-123-2 _ 7,00 e

Orballo da mañá _ 978-84-9995-172-0 _ 7,25 e

A pantasma telefónica _ 978-84-9995-174-4 _ 7,25 e

Améndoas e flores silvestres _ 978-84-9995-175-1 _ 8,55 e

Os globos de andar _ 978-84-9995-176-8 _ 4,35 e

A herdanza do marqués _ 978-84-9995-082-2 _ 9,00 e

Ninguén nace antetempo _ 978-84-9995-124-9 _ 9,50 e

Violeta tamurana _ 978-84-9995-016-7 _ 6,90 e

O alento nas costas _ 978-84-9995-118-8 _ 9,90 e

A neve e o lume _ 978-84-9995-083-9 _ 8,0 e

Bandeiras negras _ 978-84-9995-121-8 _ 8,00 e

O segredo do lagarto arnal _ 978-84-9995-122-5 _ 9,00 e

A cerna do segredo _ 978-84-9995-140-9 _ 9,00 e

Miña querida Sherezade _ 978-84-9995-145-4 _ 9,00 e

Denébola a roxa _ 978-84-9995-212-3 _ 8,95 e

A illa do silencio _ 978-84-9995-214-7 _ 8,45 e

A Cova da Moura _ 978-84-9995-216-1 _ 10,20 e

Catro pedras vellas _ 978-84-9995-232-1 _ 7,50 e

As voces da auga _ 978-84-9995-302-1 _ 10,10 e

Auga e Lume _ 978-84-9995-303-8 _ 10,50 e

Unha pantasma branca _ 978-84-9995-311-3 _ 7,50 e

POESÍA
Tras as portas do rostro _ 978-84-9995-254-3 _ 3,80 e

O rostro da terra _ 978-84-9995-257-4 _ 6,00 e

A vella peneira a noite _ 978-84-9995-256-7 _ 6,75 e

A vellez na poesía galega _ 978-84-9995-190-4 _ 6,75 e

Perfís e poéticas _ 978-84-9995-258-1 _ 9,00 e

Quen beillaría iso _ 978-84-9995-277-2 _ 4,50 e

Prenderei a lareira _ 978-84-9995-017-4 _ 6,90 e

Rubaiyat _ 978-84-9995-018-1 _ 6,90 e

Resina de poliéster _ 978-84-9995-120-1 _ 8,00 e

Horas _ 978-84-9995-259-8 _ 7,50 e

Cantar de corpos _ 978-84-9995-295-6 _ 8,25 e
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NARRATIVA
Amálgama de desquiciados _ 978-84-9995-178-2 _ 5,80 e

Arredor de Chinto _ 978-84-9995-180-5 _ 10,15 e

Na solaina _ 978-84-9995-179-9 _ 10,90 e

O son esquecido _ 978-84-9995-182-9 _ 9,40 e

Confusión e morte de María Balteira _ 978-84-9995-014-3 _ 
6,90 e

Pegadas nun labirinto baleiro _ 978-84-9995-015-0 _ 9,90 e

O penalti de Fuco _ 978-84-9995-119-5 _ 8,00 e

A última viaxe e outros relatos _ 978-84-9995-051-8 _ 6,90 e

Alma. Un sopro de aire fresco _ 978-84-9995-222-2 _ 9,00 e

Mar...usía. Relatos salpresados _ 978-84-9995-231-4 _ 7,50 e

En branco e negro _ 978-84-9995-275-8 _ 7,50 e

Miguel Strogoff _ 978-84-9995-084-6 _ 9,90 e

Remexido de patacas _ 978-84-9995-309-0 _ 6,75 e

Bergan _ 978-84-9995-313-7 _ 9,75 e

O paraugas na raiola _ 978-84-9995-315-1 _ 9,00 e

As fauces feroces _ 978-84-9995-320-5 _ 9,00 e

Bock de cerveja _ 978-84-9995-322-9 _ 8,25 e

Veleno en familia _ 978-84-9995-328-1 _ 9,00 e

TEATRO
Carne de estatua  _ 978-84-9995-177-5 _ 4,00 e

Barriga Verde Adultos
Auga que non vas beber... _ 978-84-9995-261-1 _ 4,50 e

Pedra sobre pedra _ 978-84-9995-019-8 _ 3,50 e

Ela, piedade dos suicidas _ 978-84-9995-262-8 _ 3,80 e

ENSAIO
A nosa terra é nosa! _ 978-84-9995-201-7 _ 22,10 e

A poesía oculta de Filgueira Valverde _ 978-84-9995-162-1 _ 
9,04 e

As crebas. Outro xeito de andar ao mar _ 978-84-9995-126-3 _ 
7,30 e

María Barbeito _ 978-84-9995-142-3 _ 19,35 e

Modelos de lingua e compromiso _ 978-84-9995-153-9 _ 6,50 e

O falar das fadas. Lingua, música e toponimia da Galiza _  
978-84-9995-213-0 – 12,00 e

Tres mulleres galegas de armas tomar _ 978-84-9995-296-3 _ 
9,00 e

Retallos da nosa Historia
O orballo da igualdade _ 978-84-9995-181-2 _ 7,25 e

Baía Pensamento
Aristóteles _ 978-84-9995-095-2 _ 3,00 e

Baruch Spinoza _ 978-84-9995-110-2 _ 3,00 e
Bernardino de Sahagún _ 978-84-9995-112-6 _ 3,00 e

Castelao  _ 978-84-9995-092-1 _ 3,00 e

Concepción Arenal _ 978-84-9995-103-4 _ 3,00 e

Condorcet _ 978-84-9995-109-6 _ 3,00 e

Eloy Luis André _ 978-84-9995-088-4 _ 3,00 e

Emmanuel Mounier _ 978-84-9995-086-0 _ 3,00 e

Frei Benito Xerónimo Feixoo _ 978-84-9995-090-7 _ 3,00 e

Gilles Deleuze _ 978-84-9995-089-1 _ 3,00 e

Immanuel Kant _ 978-84-9995-107-2 _ 3,00 e

José Ortega y Gasset _ 978-84-9995-087-7 _ 3,00 e

Jürgen Habermas _ 978-84-9995-099-0 _ 3,00 e

Louis Althusser _ 978-84-9995-104-1 _ 3,00 e

Luce Irigaray _ 978-84-9995-101-0 _ 3,00 e

Maquiavelo _ 978-84-9995-111-9 _ 3,00 e

Martín Sarmiento na Ilustración _ 978-84-9995-085-3 _ 3,00 e

María Zambrano _ 978-84-9995-114-0 _ 3,00 e

Michel Mafessoli  _ 978-84-9995-105-8 _ 3,00 e

Nicolás Copérnico _ 978-84-9995-093-8 _ 3,00 e

Niklas Luhmann _ 978-84-9995-115-7 _ 3,00 e

Simone de Beauvoir _ 978-84-9995-116-4 _ 3,00 e

Søren Kierkegaard _ 978-84-9995-117-1 _ 3,00 e

Xavier Zubiri _ 978-84-9995-098-3 _ 3,00 e

A NOSA HISTORIA, por Pepe Carreiro
Historia da lingua galega _ 978-84-9995-152-2 _ 8,10 e

Historia das mulleres galegas _ 978-84-9995-151-5 _ 8,65 e

As Irmandades da Fala _ 978-84-9995-263-5 _ 8,65 e

Historia de Galicia _ 978-84-9995-307-6  _ 8,65 e

RECURSOS PARA O ENSINO
Fundamentos de pensamento intercultural _ 978-84-9995-
143-0 _ 5,00 e

Os dereitos humanos _ 978-84-9995-128-7 _ 5,00 e

Ilustración da Capa: Noemí López Vázquez

Libros electrónicos

75


