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Baía Edicións
SONS E TACTO (1-3 anos)

Animais de compañía 
ISBN: 978-84-92630-95-0

Animais da granxa 
ISBN: 978-84-92630-96-7

Divertidos libros interactivos nos que os máis peque-
nos espertan os sentidos tocando as texturas da pel
dos animais e escoitando realistas reproducións das
súas voces.

Formato: 22 x 22 cm 
Encadernación: Cartón duro
Idade: A partir de 3 anos
Prezo por título: 14,90 €

Os oficios
ISBN: 978-84-96526-08-2 
A miña casa
ISBN: 978-84-96526-09-9
Os transportes
ISBN: 978-84-96526-06-8

Cada estoxo inclúe 6 quebracabezas en forma de cubo que facilitan o
desenvolvemento motriz e da capacidade de observación e espacial
a través do xogo.

Tamaño estoxo: 26 x 17 cm
Encadernación: Cartón acolchado 

10 páxinas e quebracabezas de 12 cubos

QUEBRACABEZAS (2-6 anos) PITI O CARACOL (2-6 anos)

3 eur
os/

título

De viaxe con Xaquín
Ilustración: David Crossley
(Linden Artists)
ISBN: 978-84-96893-46-7

Á escola con Iria
Ilustración: David Crossley
(Linden Artists)
ISBN: 978-84-96893-47-4

Na casa con Xiana
Ilustración: David Crossley
(Linden Artists)
ISBN: 978-84-96893-48-1

Ao parque con Antón
Ilustración: David Crossley
(Linden Artists)
ISBN: 978-84-96893-49-8

Estes libros están pensados para nenos e nenas de 0 a 3 anos. Preséntannos un vocabulario básico arredor doutros tantos centros de
interese e actividades cotiás: a escola, o parque, as vacacións e a casa. Autoría: Equipo editorial de Baía Edicións.

Formato: 21 x 21cm. Idade: 0 a 3 anos. Encadernación: Cartón acolchado Prezo por título: 6,95 €

Colección PRIMEIRAS PALABRAS (0-3 anos)

O emocionante día de Piti o caracol
Sandrine Lhomme
ISBN: 978-84-9995-038-9

O sol está a punto de saír e vai comezar para Piti, o caracol,
unha xornada chea de perigos e abraiantes aventuras, na que
terá que loitar conta o vento, a auga e outras inclemencias.

Descubre as sorpresas que se agochan detrás das lapelas!

Formato: 19,5 x 20,5 cm 
Páxinas: 24 (cartón)

13,50

euros
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CONTOS (A partir dos 2 anos) INGLÉS (A partir dos 4 anos)

Queres aprender inglés? Este é o mellor libro para iso. En cada unha das
súas páxinas podes aprender vocabulario relacionado coa familia, o
corpo, a roupa, a rúa, os alimentos, os transportes, os deportes, os ani-
mais, as formas, os números, as cores, os días da semana...

As miñas primeiras palabras en
inglés

Texto: Equipo editorial de Baía Edicións
Formato: 167 x 223 mm 
Encadernación: Capa dura
95 páxinas a toda cor
ISBN 978-84-96893-34-4
Prezo: 12,00 €

A casa máis animada do mundo

Cristina Sáez Cazallas
Ilustración: Almudena Aparicio 
Formato: 15,5 x 22,5 cm
160 páxinas ilustradas a toda cor
Encadernación: Capa dura acolchada
ISBN 978-84-92630-33-2
Prezo: 10,00 €

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

1. Carolina e os caracois 
Carolina é un sarillo que xa vai cumprir
2 anos e, como lle gusta pasear, descubriu
o interesante mundo dos caracois.

Arturo Iglesias e Xosé Tomás
Ilustración: Xosé Tomás
ISBN: 978-84-96893-67-2

2. A casa redonda
Wapiti vivía nunha casiña redonda,
unha casiña de xeo, un iglú. Pero a
medida que foi medrando, a casa
foille quedando pequena... Así
empeza a historia da relación de
Wapiti coas casas e o mundo.

Paula Carballeira
Ilustración: Manuel Uhía
ISBN: 978-84-96893-68-9

Colección CEMPÉS (0-3 anos)

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

Arturo Iglesias e Xosé Tomás
Ilustración: Xosé Tomás
ISBN: 978-84-92630-43-1

4. Papá non sabe
A descrición dos monstros que
producen a chuvia, o vento…, o
xogo ás agochadas que fai o sol
contradí as informacións de papá
sobre os fenómenos meteoroló-
xicos e o noso planeta. “Papá é un
monstro explicándonos o mundo…
pero de onde virán os pais?”. 

Texto e ilustracións: RuAn
ISBN: 978-84-92630-60-8

Nova colección de contos para nenos e nenas de educación infantil, para que se recreen nun mundo de historias e imaxes que potencien a
súa fantasía. Neles, a imaxe é tan ou máis importante que o texto en si. Especialmente pensados para ler e mirar en familia e na escola.

Formato: 15,5 x 19 cm.   Idade: 0 a 3 anos.   Prezo por título: 6,95 €

CONTOS EDUCATIVOS DE MARCOS E MARÍA (2-7 anos)

Os “Contos educativos de Marcos e María” están pensados para axudar a nais, pais e profesorado a establecer condutas de socialización e
hábitos de autonomía en nenos e nenas de 2 a 7 anos. O fío condutor dos contos son Marcos e María, irmáns de 3 e 1 ano e medio, que
nos presentan e despiden as historias, sempre positivas e relaxantes. En cada libro encontraredes, ademais do conto, tres actividades para
facer co neno ou nena, unha canción, unha actividade en inglés e unha extra, como por exemplo, un recortable.

Vestirme só
ISBN: 978-84-96893-37-5

Comelo todo
ISBN: 978-84-96893-38-2

Os xoguetes ordenados
ISBN: 978-84-96893-39-9

Prezo
 por t

ítulo:
 

3 eur
os

Textos: Mireia Canals.
Ilustracións: Mar Cerdá

6,95 
euros

/

título

www.baiaedicions.net
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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.

Mentres María xoga, a escuridade entra a través
da fiestra do seu cuarto. María non se asusta e
xuntas pasan boa parte da noite xogando e
bailando.

Esta historia presenta a escuridade como a amiga
das nenas e nenos.

O libro está especialmente recomendado para
evitar o medo á escuridade. Ideal para compartilo
cando se deitan.

CONTOS DA IGUALDADE (3 a 10 anos) A MIÑA A MIGA A ESCURIDADE (3 a 10 anos)

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

Xela volveuse vampira!! 
Fina Casalderrey
Il: Noemí López Vázquez 
ISBN: 978-84-9995-029-7
Prezo: 8,00 €

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

Contén Cd con xogos

O meniño Nito. Entón, os
homes choran ou non?
Sonia Rosa
Ilustr: Macus Romero
ISBN: 978-84-92630-03-5
Prezo: 12,00 €

Contén Cd 

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

DESPREGABRES (3-5 anos)

A araña máis intelixente
Zdenko Basic
ISBN : 978-84-96893-54-2
Prezo: 18,00 €

A Princesa Perfecta
Claudin Gevry
ISBN : 978-84-96893-71-9
Prezo: 18,00 €

A miña amiga a escuridade
Ella Burfort

ISBN : 978-84-96893-53-5
Prezo: 16,00 €

Baía Edicións

CAT_2012-13 CR_T_Primaria 07-08  06/02/13  10:43  Página 5



Este é Rodribico, unha pega marza á que lle encanta estar forte e vivir todo tipo de aventuras. Rodribico habita nunha
inmensa árbore, 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

15,5 x 19 cm
32 páxinas a toda cor

Encadernacion: Capa dura
Prezo por título: 6,95 €

RODRIBICO (0-6 anos)

Rodribico aprende a
voar
ISBN: 978-84-92630-47-9

Rodribico e o mar
ISBN: 978-84-92630-48-6

Rodribico vai ao circo
ISBN: 978-84-92630-49-3

Rodribico visita a
cidade
ISBN: 978-84-92630-50-9

Rodribico e a noite
ISBN: 978-84-92630-51-6

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.

MAR DE LETRAS (6-8 anos)

A sopa de letras
Amaia Crespo 
Debuxos de Ramón Pla
978-84-96526-41-9
Prezo: 7,50 €

Os animais da cidade
Vicente Muñoz Puelles 
Debuxos de Noemí
Villamuza
978-84-96526-80-8
Prezo: 7,50 €

Furia
Patxi Zubizarreta 
Debuxos de Elena Odriozola
978-84-96526-85-3
Prezo: 7,50 €

Un cabalo de lume
Fina Casalderrey 
Debuxos de Valentí
Gubianas
978-84-96893-27-6
Prezo: 7,50 €

Clara non para
Braulio Llamero 
Debuxos de Eider Eibar
978-84-96893-40-5
Prezo: 7,50 €

Formato: 13 x 20,5 cm
Encadernación: Cartolina
60 páxinas a cor 

Ricardo o escultor
Gianni Rodari
Debuxos de Montse Tobella
978-84-96893-84-9
Prezo: 7,50 €

O reloxo que non sabía
dicir cucú
Lucvía Baquedano
Debuxos de Miguel Calatayud
978-84-92630-15-8
Prezo: 7,50 €

Xurxiño quere ser...
Miguel Vázquez freire
Debuxos de Xosé Tomás
978-84-92630-44-8
56 páxinas
Prezo: 7,50 €

OFER
TA

COLE
CCIO

N COM
PLET

A

EN RÚS
TICA

15 EU
ROS

ATÉ
ACAB

AR EXIS
TENC

IAS

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

www.baiaedicions.net
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XIZ DE COR (A partir dos 3 anos)

Relatos e poemas ilustrados que tratan de incentivar a creatividade e a imaxinación dos lectores e lectoras máis pequenas, con libros
divertidos que ademais axudan a formar a súa personalidade.

Idade 3 a 8 anos. Formato: 20 x 20 cm. 32 páxinas a toda cor. Capa dura

A bolboreta Doreta 
Mª Teresa Santamaría Hervella
Ilustr. de Marta Álvarez Miguéns

ISBN: 978-84-96893-80-1

Este conto forma parte dun proxecto de
investigación de Educación Infantil da
Escola de Vilaza. Narra o proceso da súa
investigación e obtivo o Premio á
Innovación Educativa sobre o tema
transversal da educación ambiental.
Prezo: 12 €

O dragón comemedo 
RuAn
Ilustracións de RuAn

ISBN: 978-84-92630-31-8

Un día Bernal, un neno con tanto medo
que case non podía facer nada, encontrou
un dragón grandísimo. A situación
semellaba terrible até que descubriu como
encoller o dragón e con el todos os seus
medos.
Prezo: 12 €

A avoa do nobelo branco 
Paco López Barxas

Ilustracións de Kristina Sabaite

ISBN: 978-84-92630-29-5

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.
Prezo: 12 €

No cubil da Lúa 
Xoán Neira

Ilustracións de Juan Darién

ISBN: 978-84-92630-30-1

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,

con fermosas e evocadoras figuras que
describen poeticamente os seus trazos.

Prezo: 12 €

Xiz de cor
Xoán Neira
Ilustracións de Mariana
Riestra

ISBN 978-84-96128-68-2

Prezo: 10 €

O conto dos silencios
Silvia Pazos Hermida
Ilustr. de Rodrigo Chao
Blanco

ISBN 978-84-96526-20-4

Prezo: 10 €

Es ti o meu amigo?
Magda Soldado
Ilustracións de Jacobo Muñiz

ISBN 978-84-96526-96-9

Prezo: 10 €

Alba de Vilalba
Mª Cruz Soriano Radío
Ilustracións de Mariana
Riestra

ISBN 978-84-96128-98-9

Prezo: 10 €

Adiós ríos, adiós fontes
Rosalía de Castro
Ilustr. de Rodrigo Chao
Blanco

ISBN 978-84-96526-21-1

Prezo: 10 €

María é maior
Miguel Vázquez Freire
Ilustracións de Xosé Tomás

ISBN 978-84-96893-26-9

Prezo: 12 €

O pirata Metepata
Toño Núñez
Ilustracións de Xosé Tomás

ISBN 978-84-96526-64-8

Prezo: 10 €

Tanta Miga e a súa
barriga
Texto e ilustracións de
Eduardo Baamonde

ISBN 978-84-96526-22-8

Prezo: 10 €

Tío Miseria
Inacio Vilariño. Ilustracións
de Inacio e Miguel Calvo
Ulloa

ISBN 978-84-96893-41-2

Prezo: 12 €

É rara Makeke?
Magda Soldado
Ilustracións de Jacobo Muñiz

ISBN 978-84-96128-66-8

Prezo: 10 €

O ladrón de paxaros
Paco López-Barxas
Ilustracións de Chus Ferrín

ISBN 978-84-96526-66-2

Prezo: 10 €

Don Pol e o pequeno
Pin 
Max Portela
Ilustr. de Rodrigo Chao Blanco

ISBN 978-84-96893-42-9

Prezo: 12 €

Hércules e Xerión
Manuel Almofrei
Ilustr. de Luis Sendón Cedrón

ISBN 978-84-96128-66-8

Prezo: 10 €

Tartaruga
Texto e ilustracións de
Xaquín Marín

ISBN 978-84-96526-94-5

Prezo: 10 €

Mimi e a xirafa azul
Cécile de Visscher
Ilustracións de Mª Ella
Carrera

ISBN 978-84-96893-76-4

Prezo: 3 €

Unha de lobos
Manuel Almofrei
Ilustracións de Chus Ferrín

ISBN 978-84-96128-08-8

Prezo: 10 €

Farrapos de nube
Xoán Neira
Ilustracións de Ánxeles Ferrer

ISBN 978-84-96526-95-2

Prezo: 10 €

Bestiario cubano
Juan Darién

ISBN 978-84-96893-78-8
42 páxinas

Prezo: 12 €

Baía Edicións
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CLÁSICOS ADAPTADOS (6-10 anos)

Pinoquio
Carlo Collodi
Ilustración: Estudio Escletxa 
ISBN 978-84-92630-45-5
Páxinas: 36
Formato: 30,5X26,5 
Prezo: 13,50 €

A illa do tesouro
Robert Louis Stevenson
Ilustración: Sandrine Gambart 

ISBN 978-84-92630-78-3
Páxinas: 36
Formato: 30,5X26,5 
Prezo: 13,50 €

20.000 leguas baixo
dos mares

Jules Verne
Ilustración: Sandrine Gambart 

ISBN 978-84-92630-77-6
Páxinas: 36
Formato: 30,5X26,5 
Prezo: 13,50 €

Peter Pan
James Matthew Barrie
Ilustración: Mellie Theïs 

ISBN 978-84-9995-010-5
Páxinas: 36
Formato: 30,5X26,5 
Prezo: 13,50 €

Unha coidada coleción de gran formato en capa dura, que achega os máis novos a xoias da literaturatura universal.

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.

1. Arroz e tinta
Patxi Zubizarreta e Alfonso Abad
ISBN 978-84-96526-52-5

2. Quen necesita un sombreiro
máxico?
M. Jesús Bolta e Anna Clariana
ISBN 978-84-96526-53-2

3. Nenas e nenos de todo o mundo
Vicente Muñoz Puelles e María Espluga
ISBN 978-84-96526-54-9

4. Un día de caca e vaca
Fina Casalderrey e Marina Seoane
ISBN 978-84-96526-55-6

5. Os gardiáns do bosque
Agustín Fernández Paz, C. Durán e G. Bou
ISBN 978-84-96526-56-3

6. Armada até os dentes
Miquel Desclot e Susanna Campillo
ISBN 978-84-96526-57-0

7. O marciano Marcial
Carmen Gil e Paco Giménez
ISBN 978-84-96526-59-4

8. A bruxa enrabechada
Joles Sennell e Malagón
ISBN 978-84-96526-58-7

9. A bruxa que comía as palabras
bonitas
Antonio Rodríguez Almodóvar e Santy
Gutiérrez
ISBN 978-84-96526-60-0

10. Corre, Sebastián, corre!
Juan Kruz Igerabide e Gemma Sales
ISBN 978-84-96526-61-7

11. Xogo e aprendo
Teresa Soler e Antoni G. Valledor
ISBN 978-84-96526-62-4

CARTEIRA DE VALORES (6-10 anos)

OFERTA
!! 

3 euros
/título

30 euro
s cartei

ra

completa

www.baiaedicions.net
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O BAÚL DOS MONSTROS (A partir de 6 anos)

TÍTULOS:

1. A bruxa 
978-84-92630-65-3

2. O vampiro 
978-84-92630-66-0

3. O home do saco 
978-84-92630-67-7

4. O zombi 
978-84-92630-68-4

5. A pantasma
978-84-92630-69-1

6. A momia 
978-84-92630-70-7

7. O ogro 
978-84-92630-71-4

8. O esqueleto
978-84-92630-72-1

9. O monstro do armario 
978-84-92630-73-8

10. O home lobo 
978-84-92630-74-5

O baúl dos monstros é  unha colección integrada por dez títulos abundantemente ilustrados a toda cor por debuxantes de prestixio
internacional. Os relatos, cheos de humor, foron escritos por Enric Lluch.
Os protagonistas destas historias son uns monstros do imaxinario infantil relacionados co medo (a bruxa, o vampiro, o home do saco,
o zombi, a pantasma, a momia, o ogro, o esqueleto, o monstro do armario e o home lobo). O obxectivo da colección, ademais de divertir,
é desdramatizar, cun gran sentido do humor e co fantasía, o papel que tradicionalmente estes seres terroríficos tiveron entre os nenos e
as nenas. 
Ao final de cada relato, o lector encontra, ao modo dunha enciclopedia visual clásica, unha descrición divertida do monstro que
protagoniza o conto.

Idade 6-10 anos

17 x 22,5 cm

32 páxinas a toda cor

Prezo:
6,50 €/unidade

Colección
completa 

978-84-96526-91-4

Prezo: 60,00 €

Chámome Asetu
Teresa Sabaté e Carme Solá
ISBN 978-84-96893-88-7

A caixa máxica
Teresa Sabaté e Carme Solá
ISBN 978-84-96893-89-4

O neno sen nome
Teresa Sabaté e Carme Solá
ISBN 978-84-96893-90-0

Boas noites!
Teresa Sabaté e Carme Solá
ISBN 978-84-96893-91-7

O sorriso de César
Teresa Sabaté e Carme Solá
ISBN 978-84-96893-92-4

Ti tamén, Inés!
Teresa Sabaté e Carme Solá
ISBN 978-84-96893-93-1

Os xemelgos do outeiro
Teresa Sabaté e Carme Solá
ISBN 978-84-96893-94-8

Un accidente
Teresa Sabaté e Carme Solá
ISBN 978-84-96893-95-5

A andoriña viaxeira
Teresa Sabaté e Carme Solá
ISBN 978-84-96893-96-2

Nin laranxa nin lila
Teresa Sabaté e Carme Solá
ISBN 978-84-96893-97-9

OS DEREITOS DO NENO E DA NENA (6-8 anos)

Dez emocionantes contos, relacionados con cada un dos dereitos universais dos nenos e nenas, que perseguen os seguintes obxectivos:
• Promover nos nenos e nenas actitudes que faciliten a creación de situacións xustas no seu contorno.
• Facer que coñezan e respecten as diferentes culturas e etnias, nun marco de respecto e interese pola diferenza.
• Conciencialos das situacións de inxustiza que existen no mundo.
• Amosarlles que o mundo o hai que construír entre todos, dun xeito máis xusto.

21,5 x 15 cm
34 páxinas a toda cor
Capa dura
ISBN colección:
978-84-89803-98-5

Prezo

por tí
tulo: 

3 eur
os

Baía Edicións
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A montaña e o bosque
Francesca Chiapponi, Marina
Raffo e Patrick David
Ilustrac: Olivier Verbrugghe
ISBN: 978-84-92630-25-7
Prezo: 11,90 €

Mares, ríos e lagos
Francesca Chiapponi, Marina
Raffo e Patrick David
Ilustrac: Olivier Verbrugghe
ISBN: 978-84-92630-26-4
Prezo: 11,90 €

Os dinosauros
Sylvie Bézuel
Ilustrac: Olivier Verbrugghe
ISBN: 978-84-9995-007-5
Prezo: 11,90 €

A xungla e a sabana
Francesca Chiapponi e Marina
Raffo
Ilustrac: Marco Ferraris
ISBN: 978-84-9995-008-2
Prezo: 11,90 €

As crías dos animais
salvaxes
Patrick David
Ilustrac: Olivier Verbrugghe
ISBN: 978-84-92630-27-1
Prezo: 11,90 €

Os animais da granxa
Patrick David
Ilustrac: Olivier Verbrugghe
ISBN: 978-84-92630-28-8
Prezo: 11,90 €

Unha obra interactiva e divertida para comprender a vida dos animais. Xogos pedagóxicos para nenas e nenos.

46 páxinas. Formato: 21 x 21cm. Encadernación: Capa dura acolchada.

O MEU PRIMEIRO ANIMALARIO (A partir dos 4 anos)

PREGUNTA Á DOUTORA PETEIRO (A partir de 6 anos)

Títulos:

Pregunta á Dra. Peteiro sobre
os animais 

ISBN: 978-84-96893-06-1

Pregunta á Dra. Peteiro sobre
os dinosauros 

ISBN: 978-84-96893-07-8

Pregunta á Dra. Peteiro sobre
réptiles

ISBN: 978-84-96893-62-7

Pregunta á Dra. Peteiro sobre
os bichiños

ISBN: 978-84-96893-63-4

Pregunta á Dra. Peteiro sobre
o Tempo

ISBN: 978-84-92630-23-3

Pregunta á Dra. Peteiro sobre
o Planeta Terra

ISBN: 978-84-92630-22-6

Formato: 25 x 25 cm 
Encadernación: Capa dura
32 páxinas a toda cor
Prezo por título: 12,95 €

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. Creado por Claire Llewellyn (textos)  e Kate Sheppard (ilustracións).
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GUÍAS DE INICIACIÓN BAÍA (Guías da Natureza)

Formato: 10,5 x 15 cm
Encadernación:Capa dura.

Papel: Semiarte 135 gr
Páxinas: 136

Prezo por título: 9,95 €

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, que iniciamos cos títulos referidos a aves, árbores e cogomelos, está especialmente indicada para novos naturalistas que
gozan do contacto coa natureza, sendeiristas con afán observador. 
Elaborada por recoñecidos investigadores e divulgadores do medio ambiente, con debuxos de Calros Silvar, un dos mellores ilustradores
de natureza do Estado, esta colección resulta moi práctica para aprender a recoñecer as 50 especies máis comúns do extremo SW
europeo, da chamada rexión eurosiberiana desde o meridiano 15 ata o finis terrae.

A AVENTURA DE VIVIR

Formato: 20,60X34,00 cm
Encadernación: Capa dura

Páxinas: 42 
Prezo: 14,90 €

O carballo 
Carlos Silvar

978-84-9995-037-2

 

O carballo

A aventura de vivir

                                            

Todos os habitantes da natureza formamos un grande equipo no que dependemos uns de outros para termos éxito e triunfar, porque a
vida é unha aventura. Este libro referido ao carballo inicia unha serie que nos presentará as aventuras dos seres vivos para sobrevivir.

Baía Edicións
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PRIMEIROS COÑECEMENTOS DE CIENCIA

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

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

Materiais 
Clive Gifford
978-84-96893-01-6
Desertos 
Nicolas Davies
978-84-96893-02-3

Luz e son
Mike Goldsmith
978-84-96893-03-0
Montañas
Margaret Hynes
978-84-96893-04-7

Camuflaxe animal
Belinda Weber
978-84-96893-05-4
Baleas e golfiños
Caroline Harris
978-84-96893-22-1

Océanos e mares
Nicola Davies
978-84-96893-23-8
Sistema Solar
Nicola Davies 
978-84-96893-24-5

Clima 
Caroline Harris
978-84-96526-72-3
Insectos
Barbara Taylor
978-84-96526-73-0

Os sentidos
Jinny Johnson
978-84-96893-99-3
Simios e monos
Barbara Taylor
978-84-92630-00-4

MUNDO ANIMAL

Sabías que o elefante é o animal terrestre máis pesado, que a tarántula
goliat é 15 veces máis grande que o máis pequeno dos mamíferos, que o
falcón peregrino voa máis rápido que un helicóptero e que a vieira ten
máis de 100 ollos? Descobre 50 marcas como estas. Magníficas
fotografías e divertidos debuxos ilustran cada marca, conferindo a esta
obra o seu carácter divertido e único. O mundo animal non deixa de
sorprenderte!

As marcas dos animais

Geneviève De Becker-Warnau
Ilustración: Graziella Antonini
e Milan Illustrations Agency
Formato: 215 x 300 mm
Encadernación: Capa dura
ISBN 978-84-96893-50-4
46 páxinas
Prezo: 9,95 €

Este libro, magnificamente ilustrado, permite introducirnos a través do
bosque tropical, a sabana e o deserto, levándonos a dar unha volta pola
cidade e polo campo, un paseo pola montaña, e descender até as
profundidades do mar...  e ofrecéndonos un primeiro achegamento ao
fascinante mundo animal. Uns 400 espléndidos debuxos de animais a
toda cor, tan auténticos como na vida real, acompañan un texto
apaixonante, claro e moi accesible.

A miña primeira
enciclopedia dos animais

Geneviève De Becker
Ilustración: C. Vandendaele
Formato: 240 x 320 mm
Encadernación: Capa dura
ISBN 978-84-96893-70-2
157 páxinas
Prezo: 18,00 €

Formato: 19,4 x 25,5 cm
Encadernación: Capa dura
Páxinas: 48 
Prezo por título: 8,00 €
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DIVULGACIÓN

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

En 2009 celébrase o II Centenario do nacemento de Charles
Darwin. Con tal motivo 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 Historia. Nel, un mozo participa dos pensamentos
e ideas dun dos maiores científicos do mundo.

XOGOS

LIBRO ILUSTRADO CON DESPREGABLES

MAXIA

Papiroflexia. Iniciación
Vicente Palacios
19,5 x 23,5 cm. 64 páxinas. Capa dura
ISBN 978-84-92630-08-0
Prezo: 13,00 €

Xadrez. Iniciación
Carlos Tribiño Mamby
205 x 275 mm
Capa dura
ISBN 978-84-96526-24-2
Prezo: 3,00 €

Leonardo da Vinci 
Steve Augarde

Ilustracións de Leo Brown
Formato: 25,5 x 29 cm

64 páxinas
Encadernación: Capa dura c/relevo

ISBN 978-84-92630-16-5
Prezo: 19,95 €

Papiroflexia. 
Animais de papel

Vicente Palacios
24 x 22 cm. 56 páxinas.

Capa dura
ISBN 978-84-92630-17-2

Prezo: 13,00 €

O mundo máxico de Tolkien
Édouard Kloczko
Ilustración: Krystal Camprubi
244 x 320 mm
Encadernación: Capa dura
ISBN 978-84-9995-009-9
30 páxinas + 7 despregables
Prezo: 29,90 €

O Pazo Máxico.

A túa primeira
Escola de Maxia
Ilusionista Pedro Volta
Ilustración: Calros Silvar
195x265 mm
Capa dura
ISBN 978-84-92630-32-5
96 páxinas
Prezo: 10,00 €

Son moitos os nenos e as nenas que soñan con ser magos e protagonistas de historias
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.

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 narrador
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!

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 europeo.
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A NOSA HISTORIA CONTADA POR PEPE CARREIRO 

Historia de Galicia
Pepe Carreiro

ISBN 978-84-9995-034-1

92 páxinas ilustradas a cor

Formato 17X12,5cm

Capa dura

Prezo: 11,50 €

Historia da Lingua
Galega

Pepe Carreiro

ISBN 978-84-9995-031-0

60 páxinas ilustradas a cor

Formato 17X12,5cm

Capa dura

Prezo: 10 €

Sabes quen foron os primieros habitantes de Galicia? Sabes cando se dividiu Galicia en catro provincias? E que houbo un pobo chamado
suevo que estivo aquí e nos deixou moitas palabras e un aquel pacifista? Ou coñeces que suceso extraordinario ocorreu en Galicia no
ano 812? E que me dis da chegada do castelán á nosa terra? Sabías que estivo prohibido estudar galego nas escolas?

Neste libros, escritos e ilustrados por Pepe Carreiro, aprenderás todo iso e moito máis... mentres botas unhas risas.

www.baiaedicions.net
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GALEGO

Gramática práctica da
lingua galega
Xoán López Viñas, Cilha
Lourenço Módia e Marisa
Moreda Leirado

ISBN: 978-84-9995-006-8
548 páxinas
Prezo: 30 €

A Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e Expresión destínase a todas aque-
las 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 concibida
como un manual de apoio para as aulas, se ben pode utilizarse como un instrumento de
autoformación.

Trátase dunha guía que ofrece unha visión xeral das disciplinas lingüísticas tradicionais
(“Fonética e Fonoloxía”, “Morfoloxía”, “Sintaxe”, “Semántica”), e, alén diso, fornece infor-
mación de tipo comunicativo (“Comunicación e Linguaxe”, “Lingüística Textual”) que
axuda a entender o feito lingüístico no seu conxunto desde unha perspectiva integradora.
Así, inclúe aspectos en xeral ausentes das gramáticas, como a relación entre lingua e
sociedade (“Lingua, comunidade lingüística, variación e mudanza”), a vehicularización da
oralidade a través da escrita (“Representación gráfica da lingua oral”) ou as tipoloxías tex-
tuais.

Realizado coa intención
de ensinar do xeito
máis ameno posíbel, o
manual estrutúrase en

dúas partes: unha de teoría, para coñecer os por-
qués, e outra máis práctica, cunha ampla propos-
ta de exercicios. A súa solución recóllese ao final
do manual, coa intención de axilizar a comproba-
ción da exactitude das respostas dadas.

Manual práctico
de galego

Ramón X. Beltrán
Carballeira
978-84-96526-47-1
Prezo: 24,00 €

O autor oriéntanos
sobre a correcta utiliza-
ción dos signos de pun-
tuación, xa que non son

útiles da escrita regulamentados e estritamente nor-
mativizados por ningunha academia ou institución.
Inclúe tamén uns útiles apéndices sobre as abre-
viacións, citas textuais e notas, índices bibliográfi-
cos e signos epigráficos.

Orientacións para
o uso dos signos
de puntuación

Camilo Gómez Torres
978-84-89803-87-9
Prezo: 10,00 €

Dicionario cunha menta-
lidade pragmática, dirixi-
do a cubrir necesidades
de usuarios tan diferen-

tes como o estudantado de secundaria, bacharelato
e universitario, docentes, persoas interesadas pola
materia... e que dá cabida a unha ampla colección
de termos empregados tanto na física clásica como
na moderna. Inclúe un glosario inglés-galego.

Dicionario de
Física

J. J. Guillín Fraga,
A. Varela Caamaño
e R. Vilalta López
978-84-96526-03-7
Prezo: 15,00 €

BAÍA TEATRO

Cyrano de
Bergerac

P. Pereiro e
F. Pillado
ISBN: 
978-84-89803-51-0
203 páxinas
Prezo: 6,50 €

Tics

Xosé C. Couceiro
e outras
ISBN: 
978-84-89803-52-7
93 páxinas
Prezo: 5,00 €

O bululú do linier

Candido Pazó
ISBN: 
978-84-89803-56-5
62 páxinas
Prezo: 5,00 €

Carne de estatua

Xosé Luís Martínez
Pereiro
ISBN: 
978-84-89803-61-9
91 páxinas
Prezo: 5,50 €

A chamada

Raúl Dans
ISBN: 
978-84-89803-57-2
158 páxinas
Prezo: 7,50 €

Apnea

Roberto Salgueiro
ISBN: 
978-84-96128-26-2
50 páxinas
Prezo: 5,00 €

Estrela da Calma

Pedro Pérez Berná
ISBN: 
978-84-96526-67-9
79 páxinas
Prezo: 6,00 €

Outros títulos:

Binomio de Newton, mostra a vida de dous seres inmaturos que foxen do compromiso e pasan da  madurez.
A imposibilidade dos afectos, o hedonismo ou inmobilismo vital son algunhas das cuestións sobre as que

reflexionan os protagonistas, sen que falte o humor na auténtica esgrima de diálogos coa que se define esta obra.

Coa historia de García, herdeiro do Reino de Galiza, Cándido Pazó somérxenos nas “emocións e nas claves que
levan a unha persoa a afacerse a vivir preso, nun cárcere familiar, laboral... e mesmo a definir as sociedades que

atopan conforto na propia derrota”. Rodrigo, vasalo e amigo do rei García, introdúcese no castelo no que este está
preso para liberalo, aínda que lonxe de conseguilo atopa cun monarca vencido e resignado ao seu presidio.

Binomio de Newton/García

Candido Pazó

ISBN: 978-84-96526-19-8
Prezo: 7,00 €

Segu
nda

edici
ón

corrix
ida
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BARRIGA VERDE (Teatro de monicreques)

Esta colección, realizada en coedición co IGAEM, achega textos dramáticos para teatro de monicreques dirixidos a todos os públicos.

“Peza de teatro de som-
bras ou monicreques de

luva ou figuras planas ou...”, na súa unidade, mos-
tra doce historias marcadas pola ironía, a poesía e
a melancolía, que nos invitan a deixar que a nosa
imaxinación, como un soño, camiñe no medio da
escuridade como un personaxe máis.

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

Oito personaxes, tanto
animais como huma-

nos, van fuxindo dun país que iniciaba a súa longa
noite de pedra, até converterse, coa chegada dun
neno sorprendentemente precoz e falangueiro,
nos tráxicos protagonistas dun episodio 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 €

Unha serie de persona-
xes moi distintos entre

si que, cando se unen na defensa da propia vida,
se converten nunha forza invencíbel capaz de aca-
bar coa tiranía e o medo, ao tempo que crean unha
nova nave onde todos e todas son recoñecidos e
respectados.

O afundimento do
Tiránic (infantil)
Breogán Riveiro
Ilustrac.: Xosé Tomás
978-84-96526-98-3
46 páxinas a toda cor
Capa dura
Prezo: 9,00 €

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 saboro-
so final.

Cucho, Coco e o dilema do 6 (infantil)
Tino Antelo
Ilustrac.: Marina Seoane
978-84-96893-43-6
38 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,00 €

Trata a simpática e romántica historia da princesa
Amanda e o poeta Leonardo, que contan coa axuda
dos personaxes máis singulares do castelo, para
faceren triunfar o amor verdadeiro ante os "interesa-

dos" desexos do rei Filemón VI para casar a súa filla co home máis rico do
reino.

Cataventos e Cía (infantil)
Celia Díaz Núñez
Ilustrac.: Xulia Barros
978-84-96893-36-8
40 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,00 €

As aventuras e desven-
turas amorosas entre

Xosé e Carolina, baixo a libidinosa tutela do padre
Damián, cura de Agolada. Os varios xogos de
mañas e malicias construídos 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 €

Bon appétit é unha peza
de estrutura clásica que

ofrece un canto á gastronomía, en que están "moi
ben aderezados" os ingredientes dramáticos e culi-
narios, ademais de adaptarse perfectamente ao
teatro de monicreques. 

Bon appétit
(infantil)

Begoña García Ferreira
Ilustr.: Fran Pedreira
978-84-92630-38-7
56 páxinas a toda cor.
Capa dura
Prezo: 9,00 €

Non se coñece con cer-
teza o momento en que

foi composta e representada por primeira e única
vez O punto da escarola, titiriópera ideada polo
Mestre Choupin, músico de escasa pero promete-
dora proxección ao cal a súa ousadía lle custou a
carreira en cernes.

O punto da
escarola(infantil)

Xosé A. Neira Cruz
Ilustrac.: Marcos Calo
978-84-92630-01-1
52 páxinas a toda cor.
Capa dura
Prezo: 9,00 €

Esta obra, onde «hai animais que falan como as per-
soas e persoas que se comportan como animais»,
conta as aventuras do burro da tía Lola, personaxe
inmortalizado polos gaiteiros Os Dezas de Moneixas

no pasodobre do mesmo nome.

Fábula galénica (infantil)

Inacio
Ilustrac.: Óscar Villán
978-84-92630-93-6

60 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,00 €

Sitúase no momento da construción do Pórtico da
Gloria, co Mestre Mateu «afanado en protexer a evo-
lución e remate» da súa grande obra que, malia
todos os atrancos, chegou aos nosos días como

unha das máis impresionantes mostras escultóricas do Románico europeo.

Pedra sobre pedra

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

Boa Sorte
María Solar
Ilustracións:
Xosé Tomás
978-84-96893-30-6
Prezo: 12,00 €

O tempo
do revés

María Solar
Ilustracións:
Xosé Tomás

978-84-96893-28-3
Prezo: 12,00 €

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

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 colaboración 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. 

As avoas crean paisaxes
alternativas, os barcos
convértense en globos
aerostáticos, todo baixo
un fondo de intriga e

drama, no que a protagonista, Catuxa, se ve obrigada
a abandonar o seu mundo para rescatar aos nenos e
nenas da escravitude do mundo real .

O lume dos soños
Cibrán Ulloa
Ilustracións: Xosé Tomás
ISBN: 978-84-96128-75-X

A partir dos 8 anos

Prezo: 8,00 €

De Lóbez dixeron: "Por fin
alguén escribe unha histo-
ria que se axusta ao que
realmente ocorreu" (Cap 7.
Leirón careto).

"Naquel tempo, calquera cousa podía suceder; mesmo
que un lobiño tivese que emprender unha longa viaxe
por non saber ouvear". (Gran Consello de Anciáns).

Lóbez
Antonio Yáñez Casal
Ilustracións: Ánxeles Ferrer
ISBN: 978-84-96526-81-5

A partir dos 8 anos

Prezo: 6,00 €

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

A súa chegada provocou unha fonda transformación
na vida dos habitantes dun aburrido barrio de clase
media-alta.

Moko
Cristina Sáez Cazallas
Ilustracións: Fernando López
ISBN: 978-84-96526-37-2

A partir dos 8 anos

Prezo: 10,00 €

Na Vionta, unha pequena
illa vive Tonecho, mozo
que rexenta unha taberna
visitada por xentes á pro-
cura dun abeiro. A estraña

aparición dunha rapaza núa no areal, enchoupada de
mar, fará que as historias caladas agromen de novo.
Os sons da buguina murmuran unha antiga lenda
que se torna realidade.

Os sons da buguina
Carlos Labraña
Ilustracións: Noemí López
Vázquez
ISBN: 978-84-96526-83-9

A partir dos 8 anos

Prezo: 6,00 €

A vida dun líder nunca é
doada, menos ten dez
anos, unha nai que chora
coas telenovelas e decidiu
chamar Aquilino Antonio

ao seu cativo. Aquilino Antonio, Lino, é líder dunha
panda de rapaces aos que ten que guiar nas batallas
contra a panda rival, para que constrúan unha nave
na que viaxar á Lúa e faceren aló unha cabana.

Unha cabana na lúa
Jaureguizar
Ilustracións: Patricia
Castelao
ISBN: 978-84-96526-82-2

A partir dos 11 anos

Prezo: 8,00 €

Outra cidade, outro colexio
cheo de descoñecidos. No
momento da nova mudan-
za, Marcos levaba moitas
incertezas na mochila...

Pero deu con amigos cos que estar. E un misterio por
resolver, o do neno que non sabía andar sen levar un
globo na man. Unha historia que destaca as mellores
cualidades da infancia. 

Os globos de andar
Xavier López Rodríguez 
Ilustracións: Marcos Calo
ISBN: 978-84-96893-87-0

A partir dos 8 anos

Prezo: 6,00 €
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David D. Vázquez Álvarez Conchi Regueiro Digón

Roi é un servo máis de
don Guzmán, o conde que o
domina todo desde a súa
fortaleza amurallada. 

Desde moi pequeno, o mozo
soña con ser un home libre e ser
armado cabaleiro. Coñece polo seu
avó, o mago, o druída, as historias do
rei Arturo e do Santo Graal, o que o vai

levar por inhóspitas paraxes coa soa compaña de Alba, decidida, tamén, a
romper co pasado, coas ataduras das tradicións e do destino que para ela
marcou o seu pai, o conde. Xuntos van descubrir onde se agocha a verdadei-
ra liberdade...

Zor e Mae, unha parella de rapaces,
descobren que existe algo máis que
violencia na submisión amosada polas
femias do clan. Experimentan xuntos
unha morea de sensacións descoñeci-
das. 

Intúen a existencia dun novo sentimen-
to que ninguén aceptará. As súas ideas
resultan inadecuadas e ameazantes

para os machos do grupo que mesmo rematan por condenalos ao desterro,
ante a crenza de que estaban posuídos polos malos espíritos.

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

O barco no que Lisa ía regresar ao seu
país despois das vacacións, agardaba
no porto de Casablanca cheo de luces,
de bandeiras de cores, de música...

Nadia tamén viaxaría moi pronto cara
ao norte, mais o seu barco non tería
bandeiriñas nin luces de cores nin
música... ela terá que deixar ao seu
sabio avó Ismael e á súa amiga Soraia,
a vida no poboado, e vivir unha dramá-

tica viaxe coa súa familia para conseguir un futuro mellor en Europa e reen-
contrarse coa súa mellor amiga, Lisa.

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

Nerea, a protagonista desta novela, é
unha moza superdotada que, xunto a
situacións propias da súa idade: amiza-
de, familia, solidariedade, namoramen-
to e desengano, vive emocionantes e
perigosas peripecias a través de viaxes
no tempo para rescatar da morte a un
familiar desaparecido no ano 1936 e
situalo nun mundo, o actual, en com-
pleta contradición co que estaba vivin-
do.

Un marciano neste mundo
Conchi Regueiro

Ilustracións: Xosé Tomás
ISBN: 978-84-96128-76-8

224 páxinas
Prezo: 10,00 €

Zoila nin imaxinaba que un sitio como
Vilacardoso podía encerrar tantos
segredos. Bastante fora con deixar a
cidade, as amizades e, sobre todo, a
Jonathan. Xandra ben coñece eses
enigmas: forma parte deles, tan ao seu
pesar. Esa ancestral maldición dos
Corredores.

A herdanza do marqués é a historia da
súa amizade, das sombras ameazantes que espreitan, da vella historia da
casa Ervedelo e da aínda máis antiga dos Negro e o Marqués de Vilacardoso,
das lendas sinistras.

A herdanza do Marqués
Conchi Regueiro

Ilustracións: Noemí López
Vázquez

ISBN: 978-84-92630-21-9
408 páxinas

Prezo: 14,00 €

No peto de áni-
mas da Leira
dos Pintado, en
Ponterrubiáns,
cinco versos pro-

porcionan unha mis-
teriosa clave. Trátase

das pistas que, segun-
do unha vella lenda, per-

mitirían descubrir o tesouro
que un bispo do século XVIII aga-

chara na vila.

A desaparición da súa profesora levará a Natalia e Guillerme, compañeiros de
instituto, a adentrárense no enigma, que se acaba convertendo nunha perigo-
sa aventura na que só contarán coa axuda da súa intuición e intelixencia, ade-
mais dun videoxogo de última xeración.

MEIGA MOIRA

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

O tesouro das ánimas
Conchi Regueiro

Il: Sandra Fernández 
ISBN: 978-84-96526-45-7

280 páxinas
Prezo: 11,95 €
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En 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?

Ana María Galego Gen

Bandeiras negras
Ana Mª Galego Gen
Ilustracións: Cristal Reza
ISBN: 978-84-9995-047-1
A partir de 12 anos
Prezo: 12,00 €

As fermosas tamu-
ras, capaces de pro-
vocar bágoas coa
súa beleza, son
unhas flores únicas
que só medran no
corazón volcánico da illa
de Tamurana, a máis especial
das que forman o Arquipélago
Perdido. A pesar da vida harmoniosa que

durante séculos levaron os habitantes do Arquipélago, unha maldición
pesa sobre as súas vidas e tamén, sobre a das illas: a súa cor violeta.

Violeta tamurana
Andrea Maceiras
Ilustracións: 
Rodrigo Chao Blanco
ISBN: 978-84-92630-85-1
Prezo: 13,20 €

Despois de dársenos
a coñecer coa súa
primeira novela,
Violeta tamurana,

gañadora do IV Premio
Meiga Moira de Literatura

Infantil e Xuvenil 2010,
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, como é a da homosexualidade.

O segredo do 
lagarto arnal

Andrea Maceiras
Ilust: Noemí López Vázquez

ISBN: 978-84-9995-048-8
Prezo: 13,00 €

A neve e o lume representa unha
achega á literatura galega da
narrativa gótica, á vez que unha
sentida homenaxe á poetisa arxentina
Alejandra Pizamik.

Negraneve, a protagonista da
historia, ten que superar a protección
da Cociñeira e do Leñador, os seus
pais, ante a Xente de Arriba da Gran
Mansión, onde viven atrapados,

como resultado dunha maldición invocada nun aquelarre nunha noite do
solsticio de verán.

A neve e o lume
Chelo Suárez
Ilustracións: Carlos Silvar
ISBN: 978-84-9995-045-7
Prezo: 12 €

A novela comeza cun soño estraño
de Mireia, xornalista dunha revista
esotérica de Madrid. O soño
transcorre nunha aldea preto do
lugar natal da protagonista, na Idade
Media. Ela ten a sensación estraña
de que o personaxe dos seus soños
lle quere comunicar algo. Decide
retornar á súa aldea dez anos

despois de marchar, apremada por un problema de drogas, para facer unha
reportaxe para a revista na que traballa.

O alento nas costas
Natalia Carou
Ilustracións: Carlos Silvar
ISBN: 978-84-9995-039-6
Prezo: 16 €

MEIGA MOIRA
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MEIGA MOIRA

...Pero un día pasou algo
espantoso. Andaba por
alí outra cantante de
rock que lle collera
moita xenlleira  a
Brancaneves... 

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, que permitirá aos nenos e nenas
soñar, á vez que adquiren organización e independencia. O libro
inclúe sinxelas orientacións para traballar con cada peza.

Teatro para contistas
Heidi Kühn-Bode
Ilustracións: Xosé Tomás
ISBN: 978-84-96128-03-3
112 páxinas.
Prezo: 6 €

É este un libro de bruxas namoradas
que non poden mostrar o seu amor, de
ras saltaricas que aprenden da inteli-
xencia e bondade, de fadas que arrolan
nenas pobres, de mundos cobizados e
afastados que impiden ver o próximo,

dun país harmonioso e de anxos rebeldes, de amores imposíbeis pola
condición social e dun empregado especialmente eficiente.

Sete relatos nos que, cunha rica e variada linguaxe, se mestura a nos-
talxia e a ironía.

O informe do empregado
Mendes
José Mondelo
Ilustracións: Fernando Llorente
ISBN: 978-84-92630-18-9
72 páxinas.
Prezo: 7,50 €

Imaxinas como sería a
vida de Brigantia, unha
artista galega do sécu-
lo XVIII que chegou a
pintar na catedral de
Colonia? E a de Xoana
de Vega, unha intelec-
tual coruñesa educando
princesas en Madrid?

Pensas que María Casares
soñaba de nena con ser unha grande actriz e triunfar en

París? Descúbreo nas divertidas pezas teatrais que integran
esta  obra.

Tres mulleres do seu tempo
Heidi Kühn-Bode

Ilustracións: Heidi Kühn-Bode
ISBN: 978-84-92630-14-1

168 páxinas. 
Prezo: 14,00 €

Comedieta farsesca que transcorre en
Venecia (Italia) nunha fría noite do
século XVIII. Valentino Rufini, de regre-
so á súa casa en Milán, é abandonado
polo seu criado, que marcha cos seus
cartos. Só e cargando co seu baúl de

viaxe, decide pasar a noite nunha casa en ruínas no camiño por onde
pasará a carruaxe que vai cara a Milán. No mesmo lugar aparece coa
idéntica intención Âkil Pillabán, a quen a súa ama deixara composto,
sen cartos e cun baúl cheo de traxes de señora ostentosa vida a menos.
Ambos se coñecerán e compartirán a noite, e, con ela...

Valentino Rufini e Âkil Pillabán
de viaxe a Milán 
Roberto Salgueiro
Ilustracións: Javi Montes
ISBN: 978-84-96630-19-6
64 páxinas.
Prezo: 6 €

Pechade os ollos e imaxinade un tempo
remoto, perdido na memoria dos
astros, no que o mar lle declarou a gue-
rra á terra, a súa eterna inimiga. A terra,
sorprendida polo inesperado ataque de
quen tras tantos anos de paz cría xa o

seu aliado, mostrouse incapaz de frear o pulo das augas... Así morreu
a terra coñecida e naceu Norocai, un náufrago a piques de afogar pero
aínda coa esperanza posta no rescate.

Norocai
Begoña Paz
Ilustracións: Beatriz parra Moracho
ISBN: 978-84-96526-18-1
160 páxinas
Prezo: 8,00 €

Cando un rapaz atopa un camiño que
leva a un mundo onde as leis da
natureza non son as que coñecemos,
calquera cousa pode suceder.

Unha cova chea de personaxes e sobre
todo de aventuras vai pasando ante

nós. Abdul medra pouco a pouco coñecendo seres diferentes nun
universo novo para todos nós. Só nas derradeiras páxinas
chegaremos a descubrir o tesouro que agochaba a cova.

A cova dos mouros
Xabier A. Barreiro Liz
Ilustracións: Xabier A. Barreiro Liz
ISBN: 978-84-96526-38-0
160 páxinas. 
Prezo: 9 €

Heidi Kühn-Bode 
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BAÍA NARRATIVA OBRAS DESTACADAS

CLASICOS EN GALEGO

Non sorprende que o libro Confusión e
morte de María Balteira teña acadado unha
cuarta edición [...]. Porque é 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 galega na que están escritos até as moitas facetas que
ofrecen con respecto ao contexto galego, da perspectiva feminina, das
tramas tanto orixinais como arquetípicas.

Confusión e morte de María Balteira
(relatos)

Marica Campo

978-84-92630-58-5
Prezo: 11,50 €

Cuarta edición desta obra mestra
da escritora do Val do Mao corrixida
e acrecentada cun novo relato.

O Premio de Relatos Mulleres Progresistas
foi convocado por vez primeira no ano
2006, vindo substituír o xa veterano de
Novela, cun obxectivo moi claro: animar e
fomentar a escrita de narrativa en galego

por mulleres, e nada mellor para isto que facer esa convocatoria desde o
formato do relato. O resultado final e concreto é este recompilatorio:
quince pezas breves que veñen amosarnos a riqueza temática e de esti-
los da narrativa galega escrita por mulleres, pero, sobre todo, que veñen
dar forma e corpo a un entusiasmo compartido.

Obras breves de imaxinación 

[Premios de Relatos ‘Mulleres
Progresistas’ 2007-2011] (relatos)

VV.AA.

978-84-9995-012-9
Prezo: 17,90 €

Magnífica adaptación ao galego, reali-
zada pola escritora e tradutora Ánxela
Gracián e ilustrada por Calros Silvar,
dunha das novelas máis coñecidas e

adaptadas de Jules Verne, xunto A volta ao mundo en 80 días e 20.000
leguas baixo dos mares. 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: Ánxela Gracián

Ilustrador: Carlos Silvar

978-84-9995-052-5
Prezo: 19,00 €

A sinalización de un 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 historia de

Francisco Rodríguez Crespo e do seu fillo, Fuco, o encargado de deter o
penalti que vai lanzar Messi.

A novela é, ao tempo, un ensaio literario sobre o mundo do fútbol, no que
se pon de relevo como unha actividade deportiva devén en fenómeno que
traspasa a barreira do puramente deportivo para constituírse nunha
auténtica manifestación cultural 

Ver todos os títulos da colección en www.baiaedicions.net

O penalti de Fuco

Afonso Eiré

978-84-92630-57-8
Prezo: 12,00 €

Ana viu rota a súa vida pola marcha do seu
ser máis querido á outra beira do océano
na procura duns pesos... e por unha guerra
que nunca tiña que ter comezado... pola
soidade, pola xenreira. Séntese, cando era

moza, case unha nena, na obriga de abandonar a súa casa, a súa familia,
coa soa idea de afastarse de todo para sempre, tentando ao mesmo
tempo fuxir dos recordos que ameazaban con relala por dentro.

As circunstancias lévana de novo á súa terra. Alí pode contemplar a dia-
rio todos os recantos nos que reverdecen outra vez, as lembranzas que
cría durmidas... Ana ten algo máis de sesenta anos...

Na solaina (novela)  

David D. Vázquez Álvarez
978-84-96893-61-0
Prezo: 15,00 €

Esta nova obra narrativa de Alberto G.
Aneiros componse de 8 relatos breves e
outro máis extenso –o que dá título a
obra–, en forma de diario de viaxe, que
case podería considerarse unha novela
curta. 

Nos diversos relatos, algúns dos  persona-
xes móstrannos trazos morais autenticamente monstruosos, comporta-
mentos irracionais, vicios perversos ou paixóns destrutivas que non
poden senón derivar en dramas humanos, demasiado humanos...

Agás nunha das historias, o narrador é sempre un dos protagonistas prin-
cipais que en primeira persoa conta, sofre e coñece directamente o acae-
cido, o que permite mesmo unha lectura dramatizada dos mesmos.

A última viaxe

Alberto G. Aneiros
978-84-9995-040-2
Prezo: 11,00 €
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BAÍA NARRATIVA. RELACIÓN DE TÍTULOS BAÍA BRANCA (POESÍA)

A rúa e outros relatos
(relatos),
Gerry Adams
Trad. de Eva Veiga e A. Gabín
ISBN: 978-84-89803-40-4

Prezo: 13,00 €

O trevo da sorte (relatos),
Medos Romero
ISBN: 978-84-96128-45-3
Prezo: 8,00 €

Arredor de Chinto (novela),
Paulino Pereiro
ISBN: 978-84-96128-96-5
Prezo: 14,00 €

Xope de Lilaina (novela),
Miguel A. Mato Fondo
ISBN: 978-84-96128-97-2
Prezo: 10,00 €

O son esquecido (novela),
Xabier A. Barreiro Liz
ISBN: 978-84-96128-71-2
Prezo: 13,00 €

Como paxaro caído do niño
(novela),
X. M. Matínez Oca
ISBN: 978-84-96526-40-2
Prezo: 10,00 €

Un autobús camiño da
cidade(novela),
Robustiano Rodríguez
ISBN: 978-84-96526-68-6
Prezo: 10,00 €

Liliput (novela),
Manuel Lugrís Rodríguez
ISBN: 978-84-96893-60-3
Prezo: 18,00 €

...distancias... (novela),
Paco Yáñez
ISBN: 978-84-96893-59-7
Prezo: 15,00 €

Diario dunha noiteboa
(novela),
Manuel Jacobo Gozález
Outes
ISBN: 978-84-92630-06-0
Prezo: 13,00 €

O vicio nefando,
X.M. Martínez Oca
ISBN: 978-84-92630-07-3
Prezo: 18,00 €

Á demanda do berce 
infalíbel de Cristobo Colón,
Loreta Lontra
ISBN: 978-84-92630-80-6
Prezo: 18,00 €

Eu tamén oín as vozes do
orballo,
Xabier Seoane
ISBN: 978-84-87674-48-8
Prezo: 8,00 €

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

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

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

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

Ámago/Mágoa,
J. M. Barbosa e Roi Brâs
ISBN: 978-84-89803-91-6
Prezo: 9,00 €

Amor en feminino,
Maximino Cacheiro Varela
ISBN: 978-84-96526-32-7
Prezo:10,00 €

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

Morte do mar,
Paulino Pereiro
ISBN: 978-84-96893-18-4
Prezo:10,00 €

Quen beillaría iso?,
Xosé Antón Laxe Martiñán
ISBN: 978-84-96893-11-1
Prezo:10,00 €

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

Rubaiyat, de Omar Khayyam,
Xabier Correa Corredoira
ISBN: 978-84-92630-62-2
Prezo: 12,00 €
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COCIÑA

Cociña caseira galega, Nieves Feros
ISBN 978-84-96893-82-5; 296 páxinas
Prezo: 17 €

Peixes e mariscos, Mariona Quadrada

ISBN 978-84-92630-40-0; 296 páxinas
Prezo: 15,90 €

Ensaladas. A frescura da terra, Mariona Quadrada

ISBN:978-84-92630-91-2; 176 páxinas 
Prezo: 15,90 €

Aperitivos e tapas, Mariona Quadrada

ISBN 978-84-92630-41-7; 176 páxinas
Prezo: 15,90 €

Sopas frías e quentes, Mariona Quadrada

ISBN 978-84-9995-028-0; 176 páxinas
Prezo: 15,90 €

Marmeladas caseiras, Nuria Durán e Montserrat Roig

ISBN 978-84-9995-043-3; 160 páxinas
Prezo: 14,90 €
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BAÍA VERDE (Guías da Natureza)

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: 11,5 x 19,5 cm

Encadernación: Cartolina

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 €

Guía das macroalgas
de Galicia
J. Otero, P. Comesaña e M. Castro
Ilustracións: Calros Silvar
ISBN: 978-84-89803-22-0
168 páxinas
5,00 €

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

Guía das orquídeas
de Galicia
Carlos Cortizo Amaro e
Elvira Sahuquillo Balbuena
ISBN 978-84-96526-78-5
172 páxinas
15,00 €

Guía dos
microorganismos
de Galicia
Carlos Pérez Valcárcel
ISBN 978-84-92630-59-2
358 páxinas
15,00 €

Guía das libélulas de Galicia
Miguel A. Fernández-Martínez
Ilustracións: Calros Silvar
ISBN 978-84-92630-92-9
208 páxinas
35,00 €

Guía micolóxica
dos ecosistemas
galegos 
M. Castro, A. Justo,
P. Lorenzo e A. Soliño 
Ilustracións: Calros Silvar
ISBN 978-84-96526-23-5
448 páxinas
15,00 €

Guía dos liques
de Galicia

C. Pérez Valcárcel, Mª C. López
Pardo e Mª E. López de Silanes

978-84-96128-49-1
408 páxinas

15,00 €

Guía dos
anfibios

e réptiles de
Galicia

Moisés Asensi Cabirta
Ilustracións: Calros Silvar
ISBN 978-84-96526-29-7

172 páxinas
15,00 €

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

de Galicia
Henrique Niño Ricoi

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

184 páxinas
15,00 €

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 por Calros Silvar a
toda cor.
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BAÍA VERDE (PACKS DE OFERTA)

Guía das aves de Galicia
+ Guía micolóxica dos
ecosistemas galegos

ISBN: 978-84-92630-98-1
60 €

Guía das árbores de Galicia
+ Guía dos mamíferos
de Galicia

ISBN: 978-84-92630-99-8
35 €

BAÍA VERDE (Guías Prácticas)

Árbores froiteiras
en Galicia. Guía
práctica para o cultivo
978-84-87674-45-7
10,00  €

A horta en Galicia.
Guía práctica para o
cultivo
978-84-89803-29-9
10,00  €

Guía práctica de
Xardinería en
Galicia
978-84-96128-22-4
10,00  €

Guía práctica de
Enxertos, Gallos e
Mergullos 
978-84-96128-67-5
10,00  €

Horta ecolóxica na
Galiza. 
Xan Pouliquen
978-84-96526-02-0
10,00 €

Guía de ecoloxía
cotiá
Ramsés Pérez
Rodríguez
978-84-96893-58-0
10,00 €

A pesca con cana non é só unha actividade deportiva, que se
debe aprender a practicar e a gozar, é case un modo de vida.

Cunha linguaxe absolutamente didáctica e directa para que
cumpra o seu principal obxectivo, a divulgación, consta de
catro apartados: 1) cebos e engados, 2) artes e técnicas, 3) o
mar, os ventos e as mareas, e 4) a pesca das especies máis
comúns das nosas costas.

A arte do bo pescar
José María Villar Varela
978-84-9995-042-6
64 páxinas
9,50 €
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DIVULGACIÓN DO MEDIO NATURAL E CULTURAL

ARTE & ESCRITA

«Non existe a arte, só os artistas». Se así o aceptamos, 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 harmónico. 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
20 x 19,5 cm. 104 páxinas

Prezo: 19,90 €

Correa Corredoira achéganos Italia desde dúas perspectivas: a escrita, máis inesperada nun
artista plástico, a través duns textos ben traballados e que, en ocasións, se transforman en
auténticas visións e presentacións 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
20 x 19,5 cm. 144 páxinas
Prezo: 10,00 €

Compendio de herbas máxicas

Montse Rubio
ISBN: 978-84-9995-046-4
Formato: 21,5 x 24,5 cm
Capa dura 
116 páxinas
Prezo: 19,00 €

Antigamente homes e mulleres vivían fortemente ligados á natureza, tanto é
así que as súas actividades vitais estaban vinculadas aos seus ciclos naturais
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, co desenvolvemento da ciencia moderna, 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, feiticeiras e meigos, que, co seu bo facer, axudaron e axudan
aínda hoxe en día a tantas persoas.
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GALICIA. Terra, mar e xentes

Edición tril ingüe (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.

Fotos como fiestras, ás que non lles cómpre texto, que se abren ao escenario de Galiza, ese confín do mundo, cargado de misterios e nostalxias.
Fisterras que dende o oriente das alboradas emproan cara ao occidente dos solpores, celebrando ao sol, a Venus, feita cuncha e vida. (...)

Nese andar pola vida temos comprobado, como é xente de fóra a que mellor recoñece e nos fai ver, enxergar, partes do Nós. Eles, como se de magos
se tratara.Este é o caso de Gwendolyn Luo, ela que vén das casas do sol nacente, acende aquí, nos pétreos altares do solpor, en nós, conciencias
alampeantes. (...)

BIOGRAFÍAS

Esta 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.
No seu libro, Xan Fraga fai un percorrido da vida deportiva de Luís Suárez, poñendo en valor a
contribución á historia do fútbol mundial deste gran futbolista, que polas súas habilidades é
considerado un dos mellores xogadores de todos os tempos, un arquitecto, un artista; en
palabras do autor, un xogador 10.
O libro é prologado por Arsenio Iglesias, amigo persoal de Luís Suárez.

Terra e Nostalxia 
Galicia rural
Gwendolyn Luo
78-84-96526-51-8

144 páxinas
10,00 €

Entre o Ceo e o Mar
Galicia mariña
Gwendolyn Luo

978-84-96526-31-0

144 páxinas
10,00 €

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

144 páxinas. 10,00 €

Ananiños dos bosques. Cogomelos
Gwendolyn Luo
978-84-96526-30-3

144 páxinas. 10,00 €

A Coruña. Ao pé do xigante
Gwendolyn Luo
78-84-96893-44-3

144 páxinas. 10,00 €

Luís Suárez. Fútbol de seda
Xan Fraga

Prólogo de Arsenio Iglesias
978-84-96526-92-1

152 páxinas. 20,00 €
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A presente obra pretende tratar os dous
aspectos implícitos no seu título: o que os
filósofos pensaron sobre as mulleres, e o
que pensaron as mulleres cando accederon
ao estudo da Filosofía. Inténtase, ademais,

relacionar eses dous aspectos, xa que as mulleres filósofas pensaron, en
primeiro lugar, sobre o que os filósofos tiñan pensado acerca delas; por iso,
os seus primeiros pasos na filosofía foron respostas directas e argumenta-
das racionalmente aos prexuízos e ideoloxemas dos seus coetáneos.

ENSAIO Baía Ensaio

As mulleres na Filosofía
Inés Fernández Buján
ISBN 978-84-96526-48-8
136 páxinas
Prezo: 15,00 €

Hai moitas e diversas maneiras xa de ache-
garse, xa de profundar na reflexión sobre a
crise ecolóxica a globalización en xeral, a
biotecnoloxía, a produción e a reprodución,
o libre comercio, a pobreza, a saúde, a ali-

mentación. Unha das mellores vías é a que ofrece o pensamento e a prác-
tica ecofeminista de Vandana Shiva, por iso é importante que se divulgue
e discuta a obra dunha das mulleres máis activas, coñecidas e recoñeci-
das, a nivel mundial, tanto desde o feminismo como do ecoloxismo ou
dos movementos alterglobalización.

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

Esta guía responde ao espírito da maneira de
viaxar de Marco Polo, dos ilustrados... na que
a viaxe se concibe como unha experiencia

vital. Nesta liña, a primeira parte recolle información sobre a xeografía, a
historia, a filosofía e a arte deste marabilloso pero aínda descoñecido entor-
no.

Na segunda parte preséntansenos 68 pequenas rutas de unha ou dúas
horas de duración, que nos permitirán achegarnos ao máis profundo e ínti-
mo da Ribeira Sacra.

Guías do Patrimonio

Orientarse pola Ribeira Sacra.
Viaxe ao interior
Gonzalo Xosé de Francisco da Rocha
ISBN 978-84-96128-99-6
14,5x21 cm
296 páxinas
Prezo: 10,00 €

A costa galega, orixinal pola súa especial con-
figuración en innumerables cabos, rías, areais,
xunqueiras, acantilados e baías resulta espe-

cialmente propicia neste encontro da terra e o mar, do sólido e o líquido,
do concreto e o difuso, do aquén e o alén.

A auga e as súas manifestacións son as protagonistas da obra. Nela están
recollidos símbolos universalmente compartidos, sobradamente do amor
espiritual e carnal e outros aspectos que tamén marca un límite e unha
porta franca para acceder ao coñecemento importante que aquí está pre-
sente. Nas profundidades imaxinativas do Sinbad de Cunqueiro, nun
momento dado, o nauta manifesta que “...o mar está por estudar...”. Da
mesma maneira que os viaxeiros asomados no cabo de São Vicente, con
silencio contido ante o misterio, adiante cara ao Alén.

Xeografía real e mítica das augas de
Galicia
Gonzalo Xosé de Francisco da Rocha
ISBN 978-84-92630-42-4
15x23 cm
520 páxinas
Prezo: 15,00 €

Este libro tenta achegar as mulleres e as
Matemáticas a calquera que teña curiosida-
de, pero está especialmente pensado para
que sexa accesible aos estudantes de
Secundaria. Todas elas teñen un factor

común: por seren mulleres tiveron que romper barreiras para dedicarse á
súa paixón. De seguro que outras moitas permanecen esquecidas porque
esas mesmas barreiras puideron con elas.

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

Neste libro dialogan filósofos e narradores -
rompendo o silencio dos deuses- sobre a
condición finita e vulnerable dos homes.
Con linguaxes diferentes, Homero, Sófocles,
Voltaire, Cunqueiro e Conrad, pero tamén

Kant, Aristóteles e Habermas,... e todos baixo a convicción de que a pala-
bra só encontra confirmación pola recepción e aceptación do interlocutor,
ofrecéndonos un cadro do universo humano en que Odiseo, o rei Arturo,
Morgan le Fay, Huckleberry Finn, Lord Jim, Bagadouro e Tom Bombadil,
entre outros, son os seus protagonistas.

O silencio dos deuses. Filosofía e
Literatura
José Lorenzo Tomé
ISBN 978-84-92630-04-2
128 páxinas
Prezo: 12,00 €
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A Coruña goza de sona de cidade liberal, progre-
sista, democrática e mesmo republicana. O pre-
sente estudo presenta unha colección de
documentos nos que se manifestan estas actitu-

des entre 1808 -inicio do liberalismo- e 1874 -inicio da restauración-.
A través da actividade do Concello coruñés pódese seguir puntualmente
a sucesión de acontecementos que marcaron os cambios de rumbo na
política española neste período. Interesante e ilustrador prólogo do his-
toriador Xosé Ramón Barreiro Fernández.  

ENSAIO Retallos da nosa historia

A Coruña liberal
Ana Romero Masiá
ISBN 978-84-96526-00-6
136 páxinas
Prezo: 10,00 €

O presente estudo aborda aspectos relacionados
coas asociacións que constituíron as mulleres
coruñesas desde finais do século XIX até 1936,
centrado en dous campos diferenciados: a acti-

vidade da muller proletaria e a da muller burguesa; a primeira no campo
do traballo e da organización sindical, e a segunda no ámbito de corte
máis político e benéfico cultural, centrado nos colectivos de carácter pro-
gresista.

O orballo da igualdade
Ana Romero Masiá e Carlos Pereira Martínez
ISBN 978-84-96526-01-3
260 páxinas
Prezo: 10,00 €

Destácase a figura de Lugrís Freire como pre-
cursor en moitos aspectos: autor da primeira
peza de teatro galego en prosa, o seu papel clave
na creación dun teatro nacional galego, foi o pri-

meiro en empregar o galego en actos públicos, a súa participación na cre-
ación de organizacións políticas e sociais que o levaron a colaborar na
redacción do Estatuto e ser elixido presidente da Real Academia Galega,
entre outros feitos vitais destacados.

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

Este libro enténdese como un paseo pracenteiro
pola cidade. Vai na axuda do cidadán curioso
que, no medio da trasfega cotiá, ten un momen-
to para deterse e preguntarse polo sentido das

rúas, das prazas, dos edificios: polo seu propio sentido. Por iso nos
esforzamos por xunguir a historia da cidade aos nomes dos lugares, á
configuración dos barrios e á lembranza das persoas senlleiras que neles
habitaron. 

Breve historia da Coruña
Félix Longueira Fafián
ISBN 978-84-96893-45-0
128 páxinas
Prezo: 10,00 €

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. No entanto a maioría dos datos veñen da
investigación prolongada que Sharon fixo a través dos anos 90 e os pri-
meiros do século XXI.

O Santiaguiño de Carreira.
O rexurdimento dunha base rural no
concello de Zas

Sharon R. Roseman
ISBN 978-84-96893-83-2
110 páxinas
Prezo: 8,00 €

Esta é unha nova historia coas poucas fontes e referencias que delas hai, os moitos rumores que tamén corren ao falar delas e
as ganas de facer algo que chegue ás rúas, ás escolas, ás novas xeracións de rapazas e rapaces que teñen que seguir a cons-
truír un mundo en que mulleres e homes sigan facendo del un lugar máis habitable.

Tres mulleres galegas de armas tomar.
Mª Balteira, Mª Castaña, Mª Soliña

Guillermina Domínguez Touriño e Felicia Estévez Salazar
ISBN 978-84-92630-13-4
80 páxinas
Prezo: 15,00 €

A edición dunha correspondencia contén moi
diversos e variados traballos de investigación,

que se adaptan mellor ao traballo en equipo que ao individual. Desde os
inicios deste proxecto, na primavera de 2003, varias persoas implicáron-
se nel, desde a paixón investigadora e a xenerosidade do saber.

Cartas no exilio. Correspondencia entre
Santiago Casares Quiroga e María Casares
(1946-49)

María Lopo
ISBN 978-84-96893-85-6
166 páxinas
Prezo: 10,00 €
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Baía Pensamento

Cadernos de Pensamento

Aristóteles. O mestre dos que saben
Alfredo Marcos
ISBN 978-84-96893-35-1
136 páxinas
Prezo: 6,50 €

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

Dirixida a todas as persoas interesadas pola historia
do pensamento, esta colección achéganos ensaios
curtos e sinxelos que nos dan a coñecer aos gran-
des pensadores clásicos e a outros autores e auto-
ras que contribuíron a facer evolucionar a sociedade
do seu tempo e propuxeron ideas aínda vixentes na
actualidade.Coordinadores: Xosé Luís Barreiro

Barreiro, Moisés Lozano Paz e Manuel
Rivas García

11,3 x 16 cm
Encadernación: Rústica
Prezo por título: 3,00 €

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 Gª Martí
R. 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
X. M. Domínguez Prieto
978-84-96128-31-6

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

Xaquín Lorenzo
“Xocas”
F.-Senén López Gómez
978-84-96128-57-6

Luce Irigaray
P. Mayobre Rodríguez
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 Enrique 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 Anxo 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 López Souto
978-84-96893-73-3

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