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ÚLTIMO 
NOCTURNO

SINOPSE Primeiro romance de um dos mais promissores 

escritores dos nossos dias. O enredo do livro, aparentemen-

te simples, convoca toda uma série de teias significativas, 

centradas nas problemáticas da morte e da mudança: morte 

de um homem, mas também morte de uma família e de um 

mundo. Sob um céu escuro azul violeta, é Bruckner que se 

estende sobre os campos e as leiras, tão manso na harmonia 

agreste dos metais e cordas pizicadas, tão intenso e agita-

do no retorno à nascente dessas ânsias recriadas em orgia 

de milagre pelas mãos de algum deus intempestivo, chama-

mentos antigos impossíveis na necessária luz incendiada que 

descansa, adormece e se prepara para abrir em esplendor as 

suas pétalas vertendo sobre nós, e sem descanso, toda a rai-

va, toda a cor, toda a ternura.

GÉNERO Romance

EDITORA Cão Menor

DATA 2006

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 124

ISBN 989-95184-1-7

14,50€

Aires 
Montenegro

VEM DORMIR 
COMIGO  
ATÉ SER SOL

SINOPSE Autor com uma dúzia de livros já editados, mui-

tos dos quais esgotados ou reeditados, Salvador Coutinho 

mantém uma prosa jovial onde o português vai sendo cada 

vez mais recriado, despontuado, numa métrica que os anos 

foram tornando mais rigorosa, segura e original. 

Ao mesmo tempo, os seus livros continuam a falar de gente 

que conheceu, transformou e efabulou. É o caso da presen-

te novela, onde os trabalhadores, a sua convivência, os seus 

primeiros passos no movimento grevista são relatados por 

alguém que, percebe-se, não estudou o assunto, mas antes 

sentiu na pele as realidades que relata.

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2007

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 140

ISBN 978-989-95185-4-4

15,00€

Salvador 
Coutinho

SOU 
JORNALISTA, 
VOCÊ É ÁRABE?

SINOPSE Romance luminoso que nos transporta para as 

relações entre as diversas religiões e entre estas e o jornalis-

mo. Pleno de mistério e de suspense, este livro enquadra-se 

no estilo desta autora que, tendo já dois livros editados, se 

começa a afirmar com uma escrita espirituosa e afectiva. O 

livro conta com um prefácio do Sheikh Munir, Imã da Mesqui-

ta de Lisboa. 

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2008

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 256

ISBN 978-989-8136-19-0

15,00€

Ana 
Paula Castro



SINOPSE Durante séculos de existência da ordem francis-

cana e à semelhança do que tem acontecido no seio de ou-

tras ordens religiosas, alguns monges tiveram a sua querela 

com o olhar de uma femina pecadora. Os mosteiros eram, 

por isso, construídos em lugares ermos, afastados da rea-

lidade mundana. Porém, o Mosteiro Senõr del Camino, no 

Peru, não fora ermo o suficiente para manter Frei Mateus 

distante de Joana para sempre. A narrativa encaminhará o 

leitor por uma floresta densa de bifurcações onde várias his-

tórias de vida colidem, tendo a autora um único propósito: o 

de deslindar os mistérios que enredam o coração de homens 

e mulheres, cujos preconceitos e debilidades comprome-

tem, mas não impedem que se cumpra, nos seus limites, o 

Amor. «Dios mío, Dios mío, el monje y la pecadora… Santo 

Dios! disse para si Frei Anselmo.»

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2009

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 136

ISBN 978-989-8136-50-3

14,00€

INTERLÚDIOS 
SEMÂNTICOS

O MONGE E A 
PECADORA

Carmelinda 
Pinto

O FILHO 
NÃO É MEU

SINOPSE Quando os pais de Teresa Marisa (Tété) tiveram 

tiveram conheciomento do namoro da filha com o Rui Carlos 

(Ruca), uma vez que ele era filho de pai branco e mãe negra, 

recusando a ideia de poderem vir a ser avós de crianças de 

cor, obrigaram-na a casar com o Francisco.

Quando o Cácá, o filho da Tété e do Francisco nasceu, o seu 

tom de pele e o seu cabelo encaracolado, fez com que a par-

teira afirmasse que ele tinha antepassados de raça negra.

Essa afirmação fez com que o Francisco se recusasse a acei-

tá-lo com seu filho.

Considerando-se traído e achando-se no direito de defender 

a sua honra, o Francisco contratou dois capangas, para elimi-

narem a esposa... 

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2009

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 192

ISBN 978-989-8136-42-8

13,00€

Maria 
Alice Gouveia

INTEMPÉRIES 
DO SER

SINOPSE Este romance fala-nos da infância das horas in-

termináveis, da fantasia que trazemos no coração ao acre-

ditarmos que o céu foi pintado de cor-de-rosa pela fada das 

nuvens, não contestando a ideia do sol ter poderes mágicos, 

capaz de nos transformar em heróis. Brincamos no auge do 

sonho, na convicção de que ele jamais se extinguirá. Afi-

nal, somos apenas crianças a quem foi dito que tínhamos o 

tempo todo do mundo para crescer. Virtualmente teremos 

sempre algum caminho, algum trilho, algum rumo, como se 

o desnorteio nunca fosse total, como se a força que nos em-

purra para trás fosse exactamente a mesma que nos lança 

para a frente. E isso, seres perdidos ou prestes a perder-se, é 

algo que nem o fado lusitano consegue ditar. E assim vão as 

intempéries do ser. 

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2009

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 182

ISBN 978-989-8136-38-1

13,00€

(ESGOTADO)

Sandra 
Dias



UMA 
VERDADEIRA 
FAMÍLIA

SINOPSE As confidências, os desabafos, as pequenas his-

tórias de cinco mulheres que embora partilhando um tempo 

e um espaço comum, apresentam sensibilidades, olhares e 

emoções diferentes face às peripécias da vida. (…) A outra, a 

outra não tem asas. Não precisa. É o próprio ar. O seu corpo 

é de tal modo etéreo que chega a confundir-se com a luz e só 

o peso da noite a renova de ondas e fragrâncias, emanando 

madressilva quando a lua impera. E ele. Ele morando em mim 

como quem respira. Acorda e dorme, sonha e estremece, do-

mina e enlouquece. 

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2010

DIMENSÕES 150x210 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 192

ISBN 978-989-8136-57-2

14,50€

Maria 
Alice Gouveia

PLANO 
MARENOSTRUM

SINOPSE Estado da Ibéria. Cidade Tetris, ano 76 depois do 

apocalipse. (2106 DC) O romance retrata uma história entre 

seis habitantes de um prédio, numa cidade e num tempo de 

recuperação social. Cerca de setenta e cinco anos antes deu-

-se uma série de desastres naturais que reduziram a popu-

lação mundial de seis mil milhões para apenas quinhentos 

milhões. É nesse novo espírito e novo espaço que decorre 

a acção, após uns capítulos iniciais onde se descrevem poe-

ticamente os desastres e se faz uma descrição do ambiente 

que se viveu durante e logo após o quase apocalipse. 

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2010

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 328

ISBN 978-989-8136-52-7

17,00€

Bruno 
Zão

SINOPSE “A cidade dos sonhos perdidos” conta a história 

de uma família até à sua extinção. A narrativa decorre no 

Porto do séc. XX. Não se trata, contudo, de um romance 

documental, mas antes de um retrato intimista da vida por-

tuense, numa perspetiva sobretudo feminina. As persona-

gens movem-se num espaço estreito, sufocante e aparente-

mente estagnado, onde a força e os sonhos da adolescência, 

a luta para quebrar amarras, esbarram com o peso do pre-

conceito e da religião, com os desencantos da meia idade e 

com a própria fragilidade humana. Lavínia assiste às mudan-

ças sociais que subtilmente conduzem ao desmoronar das 

suas crenças, à rutura entre duas épocas. Permanecerá fiel 

aos valores confinados e burgueses que herdou do passado 

e que transmitiu aos filhos, impedindo-os de avançarem no 

futuro.

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2011

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 248

ISBN 978-989-8136-6

15,00€

A CIDADE 
DOS SONHOS 
PERDIDOS

Maria 
Alzira Cabral



UM DIA HÁ 
TANTO TEMPO 
NO MUNDO

SINOPSE Desse Pagodal-K-Y-Tays South há muito que a in-

teligência emigrou dos alfobres onde germinam as decisões. 

Ao poder chegou a ralé. A ralezada. Hoje, o poder é feudo 

de advogados que tinham as suas salas de espera vazias e 

circundavam nas horas vagas (e eram tantas) olhos vadios 

nas paredes lisas do escritório; hoje o poder é feudo de mé-

dicos a quem os doentes aborreciam e quando intervinham 

estropiavam-nos (valia-lhes a falta de cultura de responsabi-

lização – mas mesmo assim – que de angústias lhes iam atro-

pelando os prazeres!)

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2011

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 344

ISBN 978-989-8136-61-9

15,00€

Salvador 
Coutinho

SINOPSE “Mãe Solidão” retrata a vida de uma família des-

troçada pelo infortúnio de uma doença e de um acidente. 

que condicionará para sempre os sentimentos de uma mãe, 

cuja atitude se reflectirá para sempre na vida dos dois filhos 

sobreviventes. É esta mãe ausente, fria, distante e desequili-

brada que Maria Alzira Cabral, dobra e desdobra nas páginas 

deste romance.

GÉNERO Romance

EDITORA AV Conteúdos Editoriais

ANO 2012

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 204

ISBN 978-989-97875-1-3

15,00€

MÃE
SOLIDÃO

Maria 
Alzira Cabral

UMA 
HISTÓRIA 
QUE CHEIRA 
A CAFÉ

SINOPSE “Quantas vidas temos, afinal ? Quantas faces de 

nós mostramos ao mundo? A alma dá-nos uma identidade e 

nós arranjamos as aparências? Quero reconhecer quem sou, 

mas onde está a minha face? Samuel fez-se cativo da disseca-

ção da sua história. É a procura pelo seu berço, entre sobre-

viventes do holocausto e emoções, a inteligência e a energia 

daqueles que o conduzem nesta jornada (Rute e Rafael) que 

alinhavam a verdade. E é na busca das personagens deste 

romance que o café vai curando a mente.”

GÉNERO Romance

EDITORA AV Conteúdos Editoriais

ANO 2012

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 112

ISBN 978-989-20-3065-4

12,00€

Isabel Vilarinho
e Vanda Novais



NESSE TEMPO 
ERA ASSIM

SINOPSE  Esta é uma história que começa por Nesse Tempo 

Era Assim, uma história que encerra a sabedoria e a experi-

ência de pessoas de outra época, de outra visão e vivências. 

Neste romance, pela mão de Maria de Lurdes Monteiro, so-

mos transportados para um passado enraizado nas nossas 

tradições, de cantares ao desafio ou provérbios antigos. 

Sentamo-nos perto de uma lareira, ao som do alaúde de um 

qualquer viajante, e revivemos memórias. Ouvimos ao lon-

ge as cantigas dos jornaleiros e lavradeiras que laboram nos 

campos da Casa da Barca, vemos fidalgos e fidalgas passa-

rem na rua, vemos festas e procissões, ceifadas e batidas. 

Este é um livro de estórias dentro da História, de tradições 

minhotas, de dizeres e “viveres” populares, de memórias tra-

zidas pela voz de outros tempos que jamais ficarão perdidas 

no tempo.

GÉNERO Romance

EDITORA AV Conteúdos Editoriais

ANO 2014

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 352

ISBN 978-989-97875-9-9

14,00€

Maria de Lurdes 
Monteiro

A HERANÇA
DE DEUS

SINOPSE  Ao longo dos tempos muitos foram os santos 

venerados pelo povo. Quase sem questionar a veracidade 

desse culto, o povo venerava o seu santo e a ele recorria em 

momentos de aflição. Mas o que é a santidade? Quais são 

as condições para que um simples mortal seja beatificado, 

canonizado e santificado? E a Igreja, qual o seu papel na acei-

tação do culto religioso imposto, muitas vezes, apenas pela 

Fé desmensurada de um povo crente de Deus. José Maria 

Ribeiro Sá coloca-nos perante a difícil resposta do que é a 

santidade e a canonização, dos seus parâmetros de defesa 

e ou contradição através de um romance, que no seu enredo 

nos leva até Vale Flores, para descobrirmos, tal como os seus 

habitantes, através da fé, quem veneramos. Um romance in-

quietador e atual.

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2014

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 202

ISBN 978-989-8136-83-1

15,00€

José Maria
Ribeiro Sá

A MULHER DO 
ISLAMITA

SINOPSE  As marcas que se agarram à mente tornam-se 

leituras lógicas de causa-efeito, num único sentido. 

A mulher do islamita padecia dessas marcas. Travar os sen-

timentos fê-la viver a si e a todos os que a acompanhavam 

em agonia, tomando a fuga física e espiritual como solução.

Afastou-se das suas verdades e dos seus valores internos. 

Distanciou-se da sua essência propositadamente. Mary 

Watts não sabia como expressar-se, mas James Wood sou-

be compreender, esperar e ter esperança de um dia tornar 

eterno o amor que sentia por ela.

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2015

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 102

ISBN 978-989-8825-01-8

15,00€

Lagoas da Silva



A PONTE SOBRE 
O RIO MANDOVI

SINOPSE  Entre Ricardo e Cândida existe um sentimento laten-

te de uma amizade que deseja tornar-se num amor consentido. 

Mas o tempo move-se e move a vida, não esperando pelo tempo 

individual de cada um. E, ao ritmo do bambolear dos ponteiros 

do relógio, as páginas da história vão-se desfolhando e a vida vai 

acontecendo, revelando epílogos, por vezes, inesperados.

Num país em plena crise política e de identidade, que caminha 

a passos largos para o princípio do fim de uma ditadura… uma 

série de acontecimentos em catadupa, uma personagem insó-

lita e inquietadora que surge do nada, um momento fugaz e 

uma conversa para sempre adiada podem alterar eternamen-

te todo o rumo das vidas de Ricardo e Cândida.

Questionados nas suas convicções, dogmas preestabelecidos 

e verdades tidas como absolutas, jamais verão a vida da mes-

ma forma, bem como jamais a simples sucessão dos dias e do 

tempo será levada com leviandade, pois se “o caminho se faz 

caminhando”, a vida, vista na sua plenitude, faz-se evoluindo.

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2015

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 466

ISBN 978-989-8825-09-4

20,00€

Melo Marques

QUANDO RUIU A 
PONTE SOBRE O 
TAMISA

SINOPSE Uma misteriosa mulher encontrada inconsciente 

numa rua de Bombai. O dia a dia de uma família real indiana. Uma 

inquie-tante viagem por Goa. A luxuosa vida de uma princesa in-

dia-na em Londres. Um amigo inusitado (e conhecido por todos) 

com quem a princesa tem as mais íntimas confissões. As cer-tezas 

de um casamento seguro e tranquilo abaladas por uma paixão 

inesperada que a princesa não sabe explicar nem controlar. Reen-

contros, dúvidas, angústias e revelações na vila de Sintra.

Numa escrita marcada pela fantasia, paixão, beleza e exotis-mo, 

a autora aborda temas como a globalização, as disparida-des en-

tre a pobreza e a riqueza, o nosso papel na sociedade, o amor e a 

paixão.

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2016

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 360

ISBN 978-989-8825-25-4

15,00€

Ana Gil Campos 

A CASA DOS 
LÓIOS

SINOPSE Esta narrativa, de carácter histórico, centra-se na ci-

dade do Porto.

(...)

Uma casa, em particular, assume uma importância singular ao lon-

go do enredo. No número quinze do Largo dos Lóios expõem-se su-

cessivas vivências quotidianas, moldadas pelos diferentes ritmos e 

transformações que, gradualmente, são impostos à própria cidade.

A casa dos Lóios existe, verdadeiramente. Foi projetada em 1840 

e edificada pouco tempo depois. Assumiu a condição de genuíno 

lar, tendo acolhido, durante décadas, uma família tradicional bur-

guesa de “portuenses de gema”. (...)

Os factos aqui descritos são, na sua essência, reais. Alguns deles, 

porventura, serão tão-só verosímeis.

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2017

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 214

ISBN 978-989-8825-61-2

15,00€

Rui Alcântara Carreira

Este romance é baseado 

numa história real



UM DEUS DE PÉS 
DESCALÇOS

SINOPSE  Emílio cresce em Lisboa entre um pai ausente e o so-

nho de ser realizador de cinema. O cinema e a televisão são o seu 

escape para o mundo do sonho. Emílio vê a sua vida em paralelo 

com os filmes que o libertam.

O mundo é um vasto emaranhado de caminhos e de destinos. Tão 

vasta rede de trilhos e circunstâncias só poderia ter sido criada 

pelo deus que Emílio imaginou quando era criança. Será ele quem 

o empurra para longe, para o desconhecido, para a aventura.

Anos mais tarde, quando regressa do estrangeiro, Emílio desco-

bre um país mais pequeno, mais pobre e sempre limitado, onde 

já não cabe nem o seu sonho nem a sua alma. E de novo o deus 

dos caminhos o obriga a partir, numa incessante procura igual à de 

tantos outros jovens que deixaram de ter um país para se torna-

rem cidadãos do mundo.

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2018

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 194

ISBN 978-989-8825-71-1

15,00€

Maria Alzira Cabral

Pinturas: Isabel Cabral

NUM PISCAR DE 
OLHOS

SINOPSE  Beatriz é vítima de um acidente grave que torna a sua 

vida num improvável carrossel de emoções. É-lhe diagnosticada 

uma síndrome rara que a obriga a passar largos meses no hospital.

O que parecia um acidente por obra do acaso torna-se num misté-

rio que terá de ser deslindado pela polícia.

Ainda a viver o rescaldo de um amor obsessivo, é surpreendida 

por uma paixão inesperada. Dúvidas, angústias e revelações to-

mam conta da personagem, num caminho difícil onde a razão e 

o coração se tornam no binómio principal da ação desta história.

Conseguirá Beatriz recuperar? Será capaz de superar um passado 

emocionalmente turbulento? Terá a capacidade de desenhar

o seu futuro?

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2018

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 174

ISBN 978-989-8825-78-0

15,00€

Berta Simões
Fernanda Palhares Moreira

ENTERRO DA 
LOBA

SINOPSE  A Loba não tem culpa do que se passa fora do seu 

habitat. Só foi “para aqui chamada” porque lhe invadiram o ter-

ritório. Ademais, na verdade, se a Loba foi enterrada ou não, nin-

guém sabe!...

Este é um livro de ficção sobre as praxes académicas. E repete-se, 

para que não fiquem dúvidas: este é um livro de ficção. Conta a his-

tória de uma aluna universitária, a Ana, convicta que certos “tipos” 

de praxe são desvios ausentes de humanidade. A Ana não é contra 

as praxes, é contra a falta de humanidade e a violação dos direitos 

humanos que se perpetuam nesses rituais que não se limitam às 

portas das “organizações” que as criaram e fazem proliferar. A Ana 

não entende a razão da inacção das instituições e dos seus respon-

sáveis, apesar das mortes. São estas dialécticas, entre a ética e a 

moral e as razões invocadas para que “estas” praxes continuem a 

ser realizadas, que o romance explora profundamente através da 

movimentação das personagens nos “submundos” que rodeiam o 

espaço Universitário. (...)

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2018

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 192

ISBN 978-989-8825-84-1

15,00€

António Gaspar Cunha



DE COSTAS 
VOLTADAS

SINOPSE  “António Pereira, o oitavo de onze irmãos, nasceu no 

seio de uma família que, além de numerosa, era muito pobre.

Maria Felizarda era a filha mais velha da distinta família Peres de 

Vasconcelos, uma das famílias com mais pergaminhos em todo o 

concelho.

Quando os dois jovens se apaixonam, tendo consciência de que 

com o emprego que António tinha não conseguiria manter o ní-

vel de vida a que a sua amada estava habituada, resolve emigrar 

para o Congo Belga ou Zaire, ficando a trabalhar numa empresa 

de construção rodoviária, no Interior.

(...)

Embora criada pela avó materna, com muito amor e carinho, Vera 

Cristina fica de tal modo traumatizada com o desprezo e maus-

-tratos infligidos pela mãe, que decide ser mãe solteira, para que 

os filhos não tenham de crescer no seio de um casamento confli-

tuoso e sofram tanto quanto ela e o irmão.”

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 448

ISBN  978-989-54356-2-3

15,00€

Maria Alice Gouveia 

UMA CASA A SUL 
DAS NUVENS

SINOPSE  “A cultura neutraliza as diferenças!

As da origem, da formação, da convivência e as da partilha!

E neutraliza tudo a partir da altura em que um ser, exactamente 

como eu ou como o leitor, teve consciência da morte como des-

tino final!

Consciência que o transformou num humano, por saber entre ou-

tros a partilhar tal conhecimento!

(...)

Esse é um mundo onde a informação tem pouco valor, por ser a 

experiência a permitir encontrar o tempo e a palavra certa para se 

aproximar do outro, o que lhe partilha o espírito até sem ele saber.

E aqui se conta a estória de dois homens afastados pelo nascimen-

to, pela idade e pela vida, mas amigos por entenderem e respeita-

rem a valia das memórias, tudo achado atrás da porta desbotada 

pelo sol, de uma casa onde nunca chovia.

Atrás da porta, um consertava relógios e o outro passava por ali!”

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 104

ISBN  978-989-54356-8-5

15,00€

António M. Oliveira

A SENHORA 
PROFESSORA

SINOPSE  “Isaura Lopes, nascida no seio de uma família rica na 

fictícia aldeia transmontana de Montes Verdes, inicia o moldar da 

sua personalidade aos 14 anos quando o presente de um familiar 

distante lhe desperta o interesse pelos livros e pelo conhecimento. 

O destino fê-la professora. A narrativa inicia-se no ano de 1937, num 

Portugal recôndito, relatando a vida numa aldeia regida pelas leis das 

tradições vividas na época. A história tem três personagens centrais: 

a professora, regente numa escola primária do Estado Novo, um jo-

vem acordeonista ladrão que se vê obrigado a instalar-se com a fa-

mília numa aldeia desconhecida para fugir do seu passado e a sétima 

filha de um casal de agricultores, cedida pelos pais para ser criada por 

familiares, e que cresceu no meio da abundância sob a opressão de 

uma madrinha controladora e lunática. Os infortúnios e motivações 

de uma professora deslocada do seu tempo são a força motriz da nar-

rativa, baseada nas tradições de um Portugal rural e antigo, onde as 

personagens que se cruzam com os protagonistas são o espelho de 

um país que já não existe, mas cujos ecos ressoam até hoje.”

GÉNERO Romance

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 462

ISBN  978-989-54486-3-0

16,00€

Rui Damásio
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JOSÉ 
ALBERTO 
REIS

SINOPSE A obra, ilustrada com várias fotografias da vida 

deste cantor, é comemorativa dos seus vinte anos de car-

reira. Tal como se pode ler na contracapa, José Alberto Reis 

conta-nos todos os seus segredos: a carreira, as mulheres, os 

namoros... toda a sua intimidade!

Foram 80 espectáculos por ano e mais de 700 apresentações 

ao vivo em programas de televisão. A sonoridade e a harmo-

nia da sua voz, em tempos comparada com a do cantor Júlio 

Iglésias, assume hoje um reconhecimento evidente. Apesar 

disso, José Alberto Reis permanece o mesmo de sempre: 

humilde, discreto, mas com muitas, muitas histórias para 

contar.

GÉNERO Biografia

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2007

DIMENSÕES 150x230mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 134

ISBN 978-989-8136-00-8

15,00€

Guiomar 
Macedo

UMA VIDA 
DE ROMANCE

PAULO 
MARQUES

SINOPSE  Neste livro conta-se a história de um homem 

vencedor. Vindo do nada, e vendo as suas possibilidades de 

singrar na vida condicionadas por um conjunto de circuns-

tâncias da época, viajou para o Brasil e lá fez fortuna. Re-

gressou empreendedor e com muito conhecimento de um 

mundo que correu de lés-a-lés. Mais que tudo, aprendeu que 

a vida não é, não pode ser, só trabalho. Por isso hoje pinta, 

sai para pescar no seu barco, e não foge mais... porque não 

precisa.

GÉNERO Biografia

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2007

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 144

ISBN 978-989-95185-2-0

15,00€

Germano 
d’Oliveira Nunes

UMA VIDA 
DE RODA NO AR

(esgotado)

SINOPSE  Neste livro conta-se a história de um homem 

vencedor. Vindo do nada, e vendo as suas possibilidades de 

singrar na vida condicionadas por um conjunto de circuns-

tâncias da época, viajou para o Brasil e lá fez fortuna. Re-

gressou empreendedor e com muito conhecimento de um 

mundo que correu de lés-a-lés. Mais que tudo, aprendeu que 

a vida não é, não pode ser, só trabalho. Por isso hoje pinta, 

sai para pescar no seu barco, e não foge mais... porque não 

precisa.

GÉNERO Biografia

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2008

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 100

ISBN 978-989-8136-06-0

13,00€

JOSÉ DA 
ROCHA SOARES,  
POR QUE FUGIU 
O RAPAZ?

José 
da Rocha Soares



JOAQUIM 
DE ARAÚJO

SINOPSE  ‘Joaquim de Araújo. Diálogo epistolar com Ali-

ce Moderno: da Literatura ao amor frustrado’ é uma edição 

comemorativa dos 150 anos do nascimento de Joaquim de 

Araújo, na qual a autora analisa e transcreve, na íntegra, 171 

cartas trocadas nos anos 1888 a 1911 entre Alice Moderno e 

Joaquim de Araújo.

Sendo ambos poetas e jornalistas, fundadores de jornais e 

revistas, absorvidos por interesses culturais, ocupados em 

actividades intelectuais, criadores e difusores de literatura, 

as suas cartas de namoro contemplam assuntos que ultra-

passam largamente a vida sentimental, ocupando um vasto 

espaço sobre a vida cultural portuguesa daquela época. 

GÉNERO Biografia

EDITORA Cão Menor

ANO 2008

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 480

ISBN 978-989-95184-7-6

18,00€

Maria 
da Conceição Vilhena

DIÁLOGO EPISTOLAR 
COM ALICE MODERNO: 
DA LITERATURA  
AO AMOR FRUSTRADO

EMMA 
LAZARUS

SINOPSE De origens judaico-sefarditas, Emma Lazarus vi-

veu no século XIX. De uma família abastada nova-iorquina, a 

escritora começou a publicar muito nova – ‘Poems and Trans-

lations Written Between the Ages of Fourteen and Seventeen’ foi 

a sua primeira publicação. Seguiu-se-lhe ‘Admetus and Other 

Poems’, a peça ‘The Dance to Death’ integrada em ‘Songs of a 

Semite’ e a novela ‘Alide’.

O legado de Emma Lazarus mais mediático é, sem dúvida, o 

poema inscrito na base do pedestal da Estátua da Liberdade, 

em Nova Iorque,‘The New Colossus’, sendo conhecido e estu-

dado nas escolas Norte-americanas; o que poucos sabem, no 

entanto, é que Emma Lazarus era de origens portuguesas.

GÉNERO Biografia

EDITORA Cão Menor

DATA 2008

DIMENSÕES 150x230mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 104

ISBN 978-989-95184-5-2

15,00€

Helena 
Anacleto-Matias

VIDA E OBRA

EMÍLIA NADAL

SINOPSE  Numa aparente dimensão espectral, ora explo-

rando as possibilidades imagísticas do símbolo, ora evocan-

do memórias, referências eruditas e visões futuristas, as 

imagens de Emília Nadal mostram-nos o poder criador da 

própria pintura. O rigor construtivo, manifesto em compo-

sições e decomposições que denunciam uma profunda pes-

quisa em torno do valor plástico e poético dos elementos 

pictóricos, associa-se ao poder de traduzir, com notável sen-

sibilidade, um singular universo figurativo, onde por vezes 

emerge, como sucede em paisagens oblíquas, uma sensibi-

lidade abstracta.

GÉNERO Biografia

EDITORA Cão Menor

DATA 2009

DIMENSÕES 150x230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 176

ISBN  978-989-8439-04-8

13,00€

Ana Marques Gastão, Carlos 
de Pontes Leça, Frei Bento 
Domingues, José-Augusto 
França, José Blanco, Manuel 
Braga da Cruz, Maria 
João Fernandes, Pedro 
Roseta, Raul Pinto, Rui-
Mário Gonçalves, Sandra 
Leandro e Yvette Centeno

PINTURA
DE MEMÓRIAS



MÁRIO 
SOARES

SINOPSE “No âmbito da estratégia municipal de criar di-

nâmicas e desafios que saiam do comum entendimento 

de‘interioridade’, de perspectivar e alavancar novos cená-

rios de reflexão e de identidade comum, surge em 2010 a pri-

meira edição do ‘Concelho de Estado’, evento que pretende 

homenagear a vida e a obra de personalidades públicas de 

relevo, cuja existência marcou, para sempre, o futuro, repre-

sentando verdadeiras forças motoras das Sociedades e dos 

Países com quem conviveram.”

GÉNERO Biografia

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2011

DIMENSÕES 150 x 230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 176

ISBN 978-989-8136-62-6

13,00€

Adriano Moreira, António de 
Almeida Santos, Edite Estrela, 
Fernando Nobre, Guilherme de 
Oliveira Martins, Jean Daniel, 
José Terra, Manuel Carvalho 
da Silva, Manuel Ferreira de 
Oliveira, Manuel Sobrinho 
Simões, Miguel Veiga, Mikhail 
Gorbachev, Pilar del Río e 
Viriato Soromenho-Marques

VIDA E OBRA

AGROS

SINOPSE Sessenta anos de existência são, sem dúvida, 

uma data importante para qualquer Organização. Todavia, 

essa longevidade não é a garantia plena para o seu sucesso, 

na medida em que a missão subjacente à sua criação pode 

ver a sua eficácia desvanecer-se, caso não se adoptem es-

tratégias tendentes a acompanhar a evolução natural dos 

tempos. (...)

GÉNERO Biografia

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2010

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 118

ISBN 978-989-8136-55-8

15,00€

Domingos 
Lourenço Vieira

SEIS DÉCADAS 
DE HISTÓRIA

AGUSTINA 
BESSA‑LUÍS

SINOPSE  A Escritaria tem, de ano para ano, tal como que 

um livro de página para página, oferecido a possibilidade 

única de trazermos às ruas de Penafiel um festival literário 

que nos mergulha, com intensidade e paixão, na vida e obra 

de um escritor. A escrita, a palavra e a língua portuguesa são 

os protagonistas desta história, cujo timoneiro nos conduz a 

mundos, lugares, personagens e emoções que ora nos aquie-

tam ora nos inquietam a alma. (...)

GÉNERO Biografia

EDITORA Cão Menor

DATA 2010

DIMENSÕES 150x230x9 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 128

ISBN 978-989-8439-05-5

13,00€

Fernando Pinto do Amaral, 
Inês Pedrosa, João Botelho, 
José Saramago, Luís Caetano, 
Manoel de Oliveira, Maria de 
Fátima Soares, Maria de Jesus 
Barroso, Mónica Baldaque e 
Urbano Tavares Rodrigues

VIDA E OBRA



SINOPSE  Uma pena...fiel aos seus desígnios... Alberto San-

tos A fala onde pulsa o rumor do efémero, do corpo e da co-

ragem... Domingos Lobo Generosidade... João de Melo O Es-

critor, o Homem. Inconfundíveis. E a obra. Que nos interpela. 

Como poucas entre nós... José Manuel Mendes Para Urbano, 

a escrita, tal como a vida, é um sonho acordado... Kelly Basí-

lio Vida generosa, escrita luminosa, humano na gesta e no 

gesto... Manuel Andrade Excelsas generosidade, cidadania e 

talento em rebeldia numa grande alma inquieta... Mário de 

Carvalho O sol possível... Nuno Júdice As palavras à flor da 

pele... Rui Herbon 

GÉNERO Biografia

EDITORA Cão Menor

DATA 2011

DIMENSÕES 150x230mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 168

ISBN 978-989-8439-03-1 

13,00€

MEMÓRIA 
DAS PALAVRAS

Cristina Almeida Ribeiro, 
Domingos Lobo, Eugénia 
Leal, Fernando Pinto do 
Amaral, José Manuel Mendes, 
Kelly Basílio, Mário de 
Carvalho, Nuno Júdice, Rui 
Herbon e Teolinda Gersão

URBANO TAVARES 
RODRIGUES

André Heráclio do Rêgo, 
António Loja Neves, 
Cremilde Cuco, Felizardo 
Bouene, Inocência Mata, 
João Afonso, José Eduardo 
Agualusa, Luís Caetano, 
Mónica Baldaque, Pilar del 
Río, Roberto Chichorro e 
Urbano Tavares Rodrigues

VIDA E OBRA

MIA COUTO

SINOPSE A Escritaria é hoje muito mais do que apenas um 

festival literário ou um evento de homenagem a um escritor 

de língua portuguesa. Atrever-me-ia a dizer que a Escrita-

ria é sobretudo uma demonstração de amor e de afetos, da 

nossa própria identidade à nossa língua, o que nos torna um 

povo singular. A prová-lo está a forma como a cidade se vê e 

revê nas obras e nos autores que por cá têm passado e cuja 

memória permanecerá em obras de arte ou simples frases 

que, de repente, sem darmos conta, tomam conta de nós, 

porque as palavras também podem e devem estar na rua. (...) 

A Escritaria será sempre um lugar especial de abrigo e parti-

lha, permitindo uma fruição singular da literatura em comu-

nhão com o seu autor e Penafiel, a capa que dá alma a todo 

um evento e nos permite transformar livros em sonhos.”

GÉNERO Biografia

EDITORA Cão Menor

DATA 2012

DIMENSÕES 150x230mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 88

ISBN 978-989-8439-08-6 

13,00€

ANTÓNIO 
LOBO ANTUNES

SINOPSE Escritaria é um verbo. Talvez dois: trazer um au-

tor à cidade e oferecer-lha, toda. (…)

A Escritaria de 2012 foi, por isso, um repasto rico em “calo-

rias de ternura” — como ao tempo ele nos disse —, que ali-

mentaram sobremaneira os corações de quantos fruíram de 

tão nutrido repasto literário.

Agradeço a todos os que acreditam neste projeto único no 

país: aos que nos vivem, aos que nos visitam, aos que nos 

incentivam, aos que estudam e comunicam conhecimentos 

sobre os autores, aos penafidelenses pelos sorrisos que nos 

oferecem ao final de cada edição.

GÉNERO Biografia

EDITORA Cão Menor

ANO 2013

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 80

ISBN 978-989-8439-13-0

13,00€

Alberto Santos, Fátima 
Campos Ferreira, Jeff G. 
Love, Maria Alzira Seixo, 
María Luisa Blanco, Mário 
Crespo, Paulo Ferreira, 
Pedro Pinheiro e Robert Weil

VIDA E OBRA



MÁRIO DE
CARVALHO 

SINOPSE “O outono de 2013 vestiu Penafiel de Mário de 

Carvalho. Ele habitou-nos e nós habitámo-lo. Foi uma visi-

ta mágica como a daqueles que acabam de se conhecer e 

descobrem que, afinal, se conhecem desde sempre. Como 

se tivessem nascido amigos. A simplicidade desarmante de 

Mário de Carvalho desaguou, abundante, na cidade e nos 

corações dos que o viram, ouviram e sentiram. Por isso, as 

suas palavras persistem vivas, perenes, assim como as dos 

amigos que partilharam conhecimentos e afetos pelo pródi-

go universo literário do autor. Assim se faz a Escritaria, ano 

após ano. (...)”

Alberto S. Santos in Nota Introdutória

GÉNERO Biografia

EDITORA Cão Menor

ANO 2014

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 132

ISBN 978-989-8439-16-1

13,00€

HOMENAGEM À
VIDA E OBRA

Alberto S. Santos, Ana Sousa Dias, 
Carlos Avilez, Domingos Lobo, 
Gonçalo M. Tavares, José Fanha, 
José Peixoto, Lídia Jorge, Marie-
Hélène Piwnik, Mário de Carvalho, 
Mónica Baldaque, Paula Morão, 
Pedro Vieira, Rui Cardoso Martins, 
Rui Zink, Teresa Sousa de Almeida

LÍDIA
JORGE

SINOPSE “(...) Não tenho o culto da individualidade, e con-

tudo, há momentos em que a atenção dos que nos estimam 

parece justificar a nossa passagem pela Terra. A maior parte 

deles são difusos. Este foi concreto e justifica a minha vida 

dedicada por paixão e exclusividade à vida entre os livros, 

e às histórias que neles tenho encontrado como leitora, e 

acrescentado enquanto pessoa que escreve.

Por isso mesmo, é com muita satisfação que vejo, agora, reu-

nidos neste volume, os textos que os meus companheiros de 

escrita, em Outubro passado, leram por ocasião da ESCRITA-

RIA 2014. (…) 

(...) Os textos agora publicados ficarão a dizer que estivemos 

lá, durante quatro dias, todos reunidos, para celebrar a fan-

tasia e a criação, e não deixaremos de estar.  (...)

Muito obrigada, Lídia Jorge”

GÉNERO Biografia

EDITORA Cão Menor

ANO 2015

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 118

ISBN 978-989-8825-06-3

13,00€

HOMENAGEM À
VIDA E OBRA

Antonino de Sousa, Alberto S. 
Santos, Lídia Jorge, Anselmo 
Borges, António Carlos Cortez, 
Conceição Brandão, Cucha 
Carvalheiro, Fernando Alves, 
Inês Pedrosa, João Céu e Silva, 
José Fanha, Karin von Schweder-
Schreiner, Luís Caetano, Maria 
Manuel Viana, Mário de Carvalho, 
Mónica Baldaque, Patrícia 
Reis e Pierre Léglise-Costa.

TERRA JUSTA

SINOPSE “A cultura e a identidade de um povo podem consti-

tuir um fator de desenvolvimento? Acredito seriamente que sim 

e foi a pensar nisso, assim como na famosa «Justiça de Fafe» e 

na lenda que se encontra por detrás desse aspeto da identidade 

dos Fafenses que resolvemos criar em FAFE, o «Terra Justa – En-

contro Internacional de Causas e Valores da humanidade». 

(...)

O «Terra Justa – Encontro Internacional de Causas e Valores 

da Humanidade» é mais do que um evento, pretende ser um 

fórum, para consciencializar, alertar, motivar, fazer refletir, 

mudar mentalidades, aproximando os cidadãos na discussão 

dos grandes problemas da sociedade atual. 

E Fafe assume-se como o local ideal para uma iniciativa desta 

natureza. (...)”

Presidente da C.M. de Fafe, Raul Cunha, in Nota Introdutória

GÉNERO Biografia

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2016

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 268

ISBN 978-989-8825-27-8

15,00€

Encontro Internacional de Causas e 

Valores da Humanidade em Fafe - 2015

Agni Vlavianos Arvantis, António Pacheco, 

António Marujo, António Pedro de Moncada 

de Sousa Mendes, Armando Leandro, Car-

los Dugos, David Pontes, Eugénio Fonseca, 

Fernando Vasco, Frei Fernando Ventura, 

Gilda Torrão, Graça Franco, Irene Rodrigues,  

Jacqueline Tobiass, Joaquim Franco, Jorge 

Ortiga,  José Félix Duque, José Lamego, Luís 

Eduardo da Silva Barbosa, Manuel Vilas-Boas, 

Marian Van Der Zwaan, Nuno Cobanco, Oscar 

Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga, Paulo 

Mendes Pinto, Paulo Baldaia, Pedro Vaz Pat-

to, Pompeu Martins, Raul Cunha, Roberto 

Chichorro, Sandra Sá Couto, Vítor Melícias



RETALHOS 
DA MINHA 
VIDA

SINOPSE Esta é a história de Fátima Soares, uma mulher 

comum, mas especial. Passou, nas páginas da História, pela 

Guerra Colonial em Angola e pelo 25 de Abril. Divorciou-se 

de um casamento infeliz. Criou as suas quatro filhas sozinha. 

Lutou sempre pela felicidade até ao dia em que uma das suas 

filhas faleceu, vítima de cancro, e Fátima desistiu de tudo. O 

mundo desabou e só o amor foi capaz de o reerguer.

Esta é a história de uma mulher com um percurso de vida 

emocionante, marcado pela dor, pelo sofrimento, mas tam-

bém a história de uma mulher perseverante e lutadora. Uma 

história que merece ser contada, um exemplo de todas as 

mulheres extraordinárias que merecem ser relembradas nas 

páginas da vida.

GÉNERO Biografia

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2016

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 180

ISBN 978-989-8825-28-5

15,00€

AUTOBIOGRAFIA

FORÇA, JOSÉ!

SINOPSE “Força, José!” é a história de um menino de 7 

anos a quem foi diagnosticado um tumor. O diagnóstico in-

dicou tratar-se de um angiofibroma nasofaríngeo, mas em 

Portugal as soluções não pa-reciam muito promissoras. Os 

pais decidem, então, embarcar numa viagem para França em 

busca de uma melhor hipótese de diagnóstico e tratamento. 

Num livro escrito na primeira pessoa, pela mãe do José, 

chega-nos esta história comovente e verídica de uma família 

unida e de uma criança com muita força e um exemplo de 

vida em busca de uma salvação.

GÉNERO Biografia

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2016

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 174

ISBN 978-989-8825-29-2

15,00€

BIOGRAFIA/HISTÓRIA 
VERÍDICA

Mónica RamosFátima Soares

MÁRIO 
CLÁUDIO
VIDA E OBRA

SINOPSE  Este livro é o legado escrito do evento Escritaria 

que todos os anos se realiza em Penafiel.

Reúne fotografias de momentos vividos pelos dias do even-

to, bem como depoimentos dos que nele participaram no 

âmbito das conferências, apresentações de livros e conce-

ção de arte pública em torno da homenagem à vida e obra 

de Mário Cláudio.

Depois de Urbano Tavares Rodrigues, Agustina Bessa-Luís, 

José Saramago, António Lobo Antunes, Mia Couto, Mário de 

Carvalho e Lídia Jorge, Mário Cláudio é escritor homenagea-

do da VIII edição do Escritaria, em 2015.

Alguns textos são transcrições fidedignas dos discursos pro-

feridos durante o evento; outros, o depoimento pós-evento 

do que por Penafiel se vivenciou.

GÉNERO Biografia

EDITORA Cão Menor

ANO 2016

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 130

ISBN 978-989-8439-19-2

15,00€

Antonino de Sousa, 
Mário Cláudio, Cândido 
Lima, Filipe de Lacerda 
Machado Barbot Costa, 
Francisco Laranjo, Gabriel 
Magalhães, João d’Ávila, 
Maria Adelaide Valente, 
Maria do Rosário Pedreira, 
Maria João Reynaud, 
Michael Lloyd, Mónica 
Baldaque e Valdemar Cruz



SINOPSE  O “Terra Justa” é um encontro internacional que 

pretende alertar, provocar e envolver os cidadãos para a im-

portância das causas e valores da humanidade. 

Reuniu, na sua segunda edição, um conjunto de individuali-

dades nacionais e internacionais, cujo percurso de vida ou 

trabalho são uma referência do nosso tempo e para a nossa 

sociedade.

De 5 a 9 de abril de 2016, em Fafe, entre conversas de café, 

conferências, exposições e animação de rua, vários foram 

os temas debatidos em torno da crise dos refugiados, como 

tema central desta edição.

Este foi um evento que trouxe a Fafe a marca da terra mais 

justa de Portugal e que envolveu os cidadãos em causas e va-

lores que merecem ser falados, debatidos e, acima de tudo, 

integrados no dia a dia de cada um.
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BIOGRAFIA

Vários autores

SINOPSE Bragança assume-se como cidade do conhe-

cimento, da arte, da cultura e do saber. (...) A homenagem 

que se prestou a Graça Morais, (...) para além de merecida 

no consenso, foi justa na envolvência e pedagógica nos fins, 

como se verificou, também, nas palestras e oradores que as 

alimentaram(...).

O Presidente da Câmara Municipal,

Hernâni Dinis Venâncio Dias

In Nota Introdutória
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GRAÇA MORAIS, VIDA 
E OBRA

13,00€

BIOGRAFIA

Vários autores

SINOPSE O Dia Nacional dos Avós tem como base a cidade 

de Penafiel e a determinação de D. Ana Elisa.

Ao longo de muitos anos, a D.Aninhas, como era conhecida, 

lutou com os meios que lhe foram proporcionados para al-

cançar o seu objectivo e implantar em Portugal uma festa 

comemorativa deste dia, que presta homenagem aos avós. 

Esta é a história de uma mulher que jamais abandonou o seu 

sonho, tão pouco a necessidade  de o concretizar.

E sim, O SONHO COMANDA  A VIDA...

GÉNERO Biografia

EDITORA Editorial Novembro
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BIOGRAFIA

António Couto Faria



ALICE
VIEIRA
VIDA E OBRA

SINOPSE  Este livro é o legado escrito do evento Escritaria 

que todos os anos se realiza em Penafiel.

Reúne fotografias de momentos vividos pelos dias do even-

to, bem como depoimentos dos que nele participaram no 

âmbito das conferências, apresentações de livros e conce-

ção de arte pública em torno da homenagem à vida e obra 

de Alice Vieira.

Depois de Urbano Tavares Rodrigues, Agustina Bessa-Luís, 

José Saramago, António Lobo Antunes, Mia Couto, Mário de 

Carvalho e Lídia Jorge, Mário Cláudio, Alice Vieira é a escri-

tora homenageada da VIX edição do Escritaria, em 2016.

Alguns textos são transcrições fidedignas dos discursos pro-

feridos durante o evento; outros, o depoimento pós-evento 

do que por Penafiel se vivenciou.
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Antonino de Sousa, Alice 
Vieira, Fernando Alvim, João 
Oliveira, Leonor Riscado 
Luís Osório, Moncho 
Rodriguez, Rosário Araújo 
Sílvia Alves, Vitor de Sousa

MUSICAÇÕES 
DE UM 
ANDARILHO

SINOPSE  Certa vez, pedi a Chichorro um aguarela para com-

por a capa de um livro. Razões levaram que o desenho não ti-

vesse esse destino. O quadro de Chi-chorro transitou para a 

sala de minha casa. Eu mesmo fixei a moldura na parede. Nes-

sa mesma noite, uma estranha inquietação me despertou e 

me conduziu, pelos obscuros meandros da sala. Contemplei o 

quadro, toquei a moldura e entendi, então, que estava confir-

mando a sua permanência. Co-mo se ela se pudesse ter solta-

do e esvoaçado por sobre os móveis. Tinha sido esse o sonho 

que me retirara do leito.

Sonho estranho? Talvez não. (…)

Mia Couto

GÉNERO Catálogo Biográfico / Pintura
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Notas Introdutórias de: 
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Luís Carlos Patraquim, 
Mia Couto

SINOPSE  “Nesta terceira edição do Terra Justa – Encontro 

de Causas e Valores da Humanidade, um evento que preten-

de alertar, provocar, envolver, sensibilizar e refletir sobre a 

importância das causas e valores da humanidade.

Este ano, o encontro é dedicado à Criança e ao combate ao

tráfico dos Seres Humanos com o único objetivo de alertar 

para o modo como são tratadas e vivem no limite milhões de 

crianças em todo o mundo. (...)

Nesta edição trouxemos um grande tema, dedicado àqueles

que serão os protagonistas de amanhã. E ficamos mais aten-

tos, mais sensíveis e mais conscientes!”
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BIOGRAFIA

Vários autores



SINOPSE  “Bem sabemos que não são parcos os notáveis 
exemplos de que glosa Freixo de Espada à Cinta.
Desde uma História com estilo, onde pontifica o Manuelino, 
passando pela ligação a Navegadores, cruzamento com a
História Missionária, até chegar ao nome de Guerra 
Junqueiro, nome incontornável da literatura portuguesa 
dos finais do séc. XIX, inícios do séc. XX.
De todo esse acervo identitário, Guerra Junqueiro assume-
-se, inequivocamente, como a figura que permanece e que
preenche gerações, o mesmo é dizer: exigia-se que o seu 
legado, e tudo o que se lhe consubstancia, fosse integrado 
num evento literário com conteúdo e marca! (...)
Tudo somado, o FFIL surge num propósito de resiliência e de
certeza em enquadrar Freixo de Espada à Cinta na promoção 
do território pelo turismo cultural, aproximando igualmente 

a comunidade dos grandes artesãos das letras.”

In nota introdutória
Maria do Céu Quintas

Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta
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GUERRA JUNQUEIRO, 

VIDA E OBRA

Vários autores

SINOPSE  “O Plast&Cine 2017 foi, indubitavelmente, um 
marco importante na forte componente cultural que a cida-
de de Bragança já detém.(...)
Há eventos em que o sucesso se torna muito mais fácil de 
alcançar quando são escolhidos protagonistas que, por si só, 
constituem uma referência e tornam o trabalho a desenvol-
ver, se aliado a um território de alta densidade cultural, onde 
o acolhimento é afável e as vivências genuínas, muito mais 
simples e apelativo.
Foi assim com o Plast&Cine 2015, onde a artista homenagea-
da foi Graça Morais e na presente edição, Plast&Cine 2017, o 
prestigiado Arquiteto Eduardo Souto de Moura. (...)
A cidade de Bragança e o seu território têm vindo a afirmar-
-se como marca cultural de referência, com um vasto patri-
mónio cultural edificado, com uma rede de 9 museus, onde 
se torna prestigiante para cada artista expor e cada visitante 
entrar. Fica o convite a cada um de vós para que se sintam im-
pelidos a entrar e ser acolhidos nesta magnifica cidade que 
alia a cultura a mais de cinco séculos de história.”

O Presidente da Câmara Municipal,

Hernâni Dinis Venâncio Dias
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Vários autores

SINOPSE  “Freixo Festival Internacional de Literatura (FFIL) 
assume-se como expressão de um território e concretização 
do arrojo.
Despojados de condicionamentos que, muitas vezes, a 
(falível) doutrina do estigma quer crer, o FFIL surge como 
iniciativa de um Governo Autárquico, e de um Município, 
que acredita na valorização da Cultura enquanto veículo 
de amadurecimento de uma comunidade, e argumento de 
promoção de uma geografia.
Freixo de Espada à Cinta, berço de Guerra Junqueiro, 
patrono do FFIL, assume-se como território de cultura, 
conhecimento
e saber. (…)”

In nota introdutória
Maria do Céu Quintas

Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta
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NA FLOR 
DA VELHA 
IDADE

SINOPSE Este é um livro de sonetos que aborda a temática 

da terceira idade, reflectida na dor de quem sabe que o tem-

po se esgota e se recusa ver ostracizada. Uma digressão po-

ética da mesma autora do livro infantil  A Minhoca Bailaroca, 

também com chancela Editorial Novembro.

GÉNERO Poesia

EDITORA Editorial Novembro
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DIMENSÕES 150x230mm 
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15,00€

Maria 
Ramajal Jorge

SOM IN/VERSO

SINOPSE  O livro “Som in/verso”, de Maria Virgínia Montei-

ro, é já o nono título de uma das mais marcantes vozes poé-

ticas da actualidade. A autora, cuja obra conta com inúmeras 

recensões literárias de alguns dos maiores nomes da cultura 

portuguesa, é ainda uma das maiores embaixatrizes da cul-

tura portuguesa na Galiza e da cultura galega em Portugal. 

Conta com prefácio de Mário Cláudio impresso na contra 

capa do livro.

GÉNERO Poesia

EDITORA Editorial Novembro
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Maria 
Virgínia Monteiro

SINOPSE  A arte poética de Pacheco de Miranda Santos ra-

dica num tríptico que o tem acompanhado em toda a produ-

ção literária desde o primeiro livro, editado em 1978, a que 

deu o belíssimo título “ Raízes que não morrem”. Nesse tríp-

tico corre a seiva de três “ palavras essenciais” que, embo-

ra distintas entre si e no seu significado mais profundo, se 

unem na sua “ essência artística”: Tempo, Natureza e Amor... 

A inquietação que se desprende dos versos do poeta Pache-

co resulta da profunda Solidão que tão íntima é das almas 

criadoras (embora, no fundo, sobretudo nas coisas mais im-

portantes, todos estejamos indizivelmente sós!)… É desta 

Solidão inquieta que nasce este livro de Poesia.
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ARTE 
DAS IDEIAS

Pacheco 
de Miranda Santos



SONETOS 
SEM CHAVE  
E OUTRAS 
MÁGOAS

SINOPSE Portentosos, universais, necessários, bem ao jei-

to de Alberto Caeiro e de Sophia de Mello Breyner, os Sone-

tos sem Chave e outras Mágoas, de Virgílio Carneiro, título 

do mais recente livro de poesia publicado sob a chancela da 

Editorial Novembro, vão abalar os Homens que andam cor-

rendo na rua, apressados, sem que ninguém os persiga; o 

decrépito pintor cuja paleta está gasta, partida, e cuja mão é 

já trémula; o povo velho, trabalhador, mas que mal pensa; os 

loucos que ainda gritam que “o rei vai nu”; os pavões desca-

rados e ridículos que infectam uma pátria moribunda. 

Estes sonetos sem chave insurgem-se contra o desconcerto 

do mundo, falam da falta de humanismo nas relações entre 

as pessoas.
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Virgílio 
Carneiro

SINOPSE De 4 pessoas e 8 mãos resulta uma aplicação line-

ar, que deixa brotar linhas de prosa poética. Benedita Stingl 

poetou as linhas de Luís Henrique Stingl e Luís Ramos Pe-

reira. Maria José Andrade traduziu o significado do texto. O 

leitor terá a tarefa de encontrar nele, o que está oculto e 

visível... entre linhas.
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ENTRE
LINHAS

Benedita 
Stingl

PRENDA MAIS,
MORRO POR TI

SINOPSE  e então começa a ser tempo de recriar o natal 

(desta vez este) // quer // um presépio família tradição // (o 

pai a mãe o filho o jerico a vaca e o mais sem precisão) // quer 

// também (não importa a incongruência) // um pai natal bo-

nacheirão bota afiambrada // barbas brancas rosa nas faces 

olhos sóis // carro puxado a juntas de renas (de que nem sa-

bíamos) // quer // prendas muitas prendas penduradas nas 

mãos abertas do pai natal // que se habituou à ideia de adel-

gaçar a silhueta // para poder imiscuir-se na mais estreita 

chaminé // onde junto ao fogão (com recuperador de calor) 

ou à lareira (eléctrica) // um sapato boquiaberto consubstan-

cia a fé de que virá (o pai natal) // com a prenda mais morro 

por ti na carta que a mãe ditou // e o pai foi depositar no 

marco do correio à esquina com selo para o céu
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SINOPSE  Maria de Lurdes Monteiro escreve poemas que 

falam de quem ela é. Criou poesia e deixou que a voz do seu 

“eu” poético falasse dentro dos poemas. E assim, “Lágrimas” 

pode ser o “eu” real ou o “eu” lírico criado para dar voz aos 

sentimentos e críticas, que, no seu percurso de vida de emo-

ções, a autora escolheu escrever para ficar registado. Esta 

compilação de poemas não será a árvore da vida de Maria de 

Lurdes, mas é, em cada um deles, a figura da sua linguagem 

na vida, com uma mescla de sensorialidade e sentimentali-

dade.
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LÁGRIMAS

Maria 
de Lurdes Monteiro

ALMA
MINHA

SINOPSE  ‘Alma’ é sinónimo de íntimo, de espírito, de sen-

timento. Alma Minha é sinónimo de um brotar natural de 

palavras, do mais profundo interior de um ser pensador e 

inquiridor até às linhas de uma folha de papel. 

Numa escrita natural e leve, tocada pela musicalidade dos 

versos e das rimas, mas, sobretudo, introspectiva e emotiva, 

o sujeito poético, sincero apreciador da vida e do mundo que 

o rodeia, quase parece transportar-nos para o tempo dos 

cantares ao amor sincero, à fé em Deus, ao ‘eu’ 

não material e ao louvor à vida e à alma.

GÉNERO Poesia

EDITORA AV Conteúdos Editoriais
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Francisco 
Ferreira

SINOPSE  Ao longo de duas décadas, a prática textual de 

Benedita Stingl manteve os traços que melhor a identifi-

cam: lirismo, convocação amorosa, as emergências de eros, 

uma subjetividade não imune às asperezas do real e ao irre-

petível de quanto passa. A par, sobretudo nos livros menos 

distantes e na experimentação dos géneros: fantasia, ins-

tinto lúdico e didático, crescente dominância de uma busca 

que realize a persistência dos ideais.

Entretanto, anote-se todo um percurso em que relevam à 

atenção as formas inexploradas do poema, os fragmentos 

narrativos, a dramaturgia.

GÉNERO Poesia, Prosa Poética

EDITORA Editorial Novembro
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AS ROUPAS 
TAMBÉM
FALAM ‑ 
NA VIAGEM
DO TEMPO

Benedita 
Stingl



SINOPSE  Encontramo-nos à beira-rio e ele propõe-nos 

uma viagem num qualquer barco à deriva. Seguimos à mer-

cê do destino das águas. Num olhar breve e entardecido, 

observamos. Procuramos o azul do céu, o verde da água, o 

murmulho da corrente. Vagueamos, passamos por pontes 

de afetos e vamos de encontro ao sol, onde as histórias se 

desenham no horizonte. E neste inebriar da Natureza, nas 

margens do rio são transportadas palavras de poesia, liber-

tadas para o mundo, adormecendo as sombras das águas, 

rumo ao seu destino…

“O Destino das Águas” é um livro onde a poesia da vida vem 

ao nosso encontro, trazendo-nos o respirar de um Douro 

que é nosso património...

GÉNERO Prosa Poética

IDIOMA: Trilingue (Português-Inglês-Francês)

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2014
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13,00€

DESTINO 
DAS ÁGUAS

Benedita 
Stingl

PROVAÇÕES

SINOPSE  “Poemas são atos de vida, e falar / dos senti-

mentos / que brotam / em cada pedaço de tempo / quebra 

o encanto, / o sagrado mistério / que a existência É!”, assim 

nos diz a autora de Provações. E nós poderíamos ficar por 

aqui de forma a não defraudar qualquer sentimento que, de-

pois de manifestado, se poderá perder em vagas suposições. 

Pois, falar da poesia de Avelina Vieira é de facto ficar aquém 

do oceano sentimental que ela encerra.

Nas suas palavras quase sempre libertas de qualquer arte-

facto gráfico ou convencional, existe um plano poético onde 

cada palavra é uma simples palavra. Simples, isolada, mas 

poderosa, quando associada a um todo.

GÉNERO Poesia
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Avelina
Vieira

CAMINHAR

SINOPSE  “Como garantia da sua identidade, Benedita Stin-

gl recompõe, mais uma vez, através da poesia, a memória.

É nesse entardecer de lembranças que ela encontra um ho-

rizonte, onde se deixa pousar, para CAMINHAR numa espé-

cie de recomeço constante, onde apenas fica com ela o que 

sempre quis ficar.

Este é um livro de percursos poéticos e de observação em 

movimento, um caminho percorrido pelas paisagens... as da 

vida, as nossas”.
Avelina Ferraz

Editora
do Grupo de Comunicação Novembro

GÉNERO Poesia

EDITORA AV Conteúdos Editoriais

DATA 2014
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Benedita 
Stingl



SINOPSE  Em “Reflexos transversais” encontramos ses-

senta poemas que denunciam o crescimento de Ricardo 

Tavares. Distribuídos por quatro anos (2008, 2009, 2010 e 

2012), os poemas mostram como o seu autor olha principal-

mente para o outro e o vê a diferentes luzes, de acordo com 

a sua própria caminhada. (…)

“Reflexos transversais”, iniciais de Ricardo Tavares, é uma 

obra que marca o crescimento do seu autor e que mostra, 

também ao próprio, como recentramos o nosso pensamen-

to durante os quatro anos que fazem a passagem da adoles-

cência para a entrada no mundo dos adultos.

Anabela Pinto, in Prefácio

GÉNERO Poesia

IDIOMA: Português

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2015

DIMENSÕES (140X210mm

NÚMERO DE PÁGINAS 98

ISBN 978-989-8825-00-1

12,00€

REFLEXOS 
TRANSVERSAIS

Ricardo Tavares

SINOPSE  Laura Valsa traz à poesia o ritmo das suas pul-
sações em diálogos improváveis que, como certo, ape-
nas têm uma morada interior e as suas vozes que alter-
nam e encenam uma chegada ao cume do despojamento 
de tudo o que distrai do amor. Diálogos possíveis de si 
para si, entre palavras reflexivas, (...)
(...) Laura Valsa desfaz-se, por fim, em poemas fora de série, 

na assunção de uma espécie de marginália e de escol, em 

simultâneo, que parece querer levar a palavra ao seu último 

reduto, o silêncio que entremeia e desenlaça qualquer pro-

babilidade de diálogo.

GÉNERO Poesia
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13,00€

DIÁLOGOS 
IMPROVÁVEIS

Laura Valsa

SINOPSE  O livro em si é um corpo de substituição que per-

mite o equilíbrio ao mesmo tempo estóico e salvador. Mas 

o que mais importa dizer é que a confissão íntima, tornada 

pública nestes poemas, cria, de forma surpreendente, um 

corpo poético puro, coerente, onde transluz a inocência e 

a candura de escrever sem intervalo entre ser e dizer, sem 

enfeites, sem gratuitidade, sem subterfúgio literário, sem 

imagens falsas, sem leques para esconder o rosto.  

Lídia Jorge, in «Sobre este livro» página 5 

GÉNERO Poesia
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ISBN 978-989-8825-22-3

10,00€

MORRER 
NA LUZ

Conceição Brandão



SINOPSE Este livro é uma Ode ao Marco de Canaveses, à 

sua Natureza, às suas belezas paisagísticas, às suas gentes… 

à vida.

GÉNERO Poesia

IDIOMA: Português

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2016
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10,00€

COLINAS
VERDEJANTES

Modesto Nogueira

SINOPSE “EU SEI, Maria Stingl, que a nudez hoje é um 
elemento muito explorado, porque ao contrário do que 
se pensa somos preconceituosos com o nu.
Recordo A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER e o exercí-
cio do espelho de uma das suas personagens, enquanto 
leio e releio este livro. JE SAIS é feito com o corpo e com 
o olhar e causa rebuliço.
Não nascemos (os humanos) com roupas. Nascemos re-
vestidos com a pele, que em experiência cultural e não 
biológica não serve de véu, aquele que nos foi posto na-
turalmente sobre o corpo.
Mas estar nu pode ser descobrir a pele, essa que alguém 
pode olhar quebrando a privacidade e a necessidade de 
exposição.
Maria Stingl fala-nos ou escreve-nos sobre olhar o nu: 
um olhar que inspeciona, que busca algo sob a roupa: 
observar a partir de insinuações e imaginar a arte em fi-
car com roupa e fazer o observador imaginar o corpo nu.
Há uma pele por debaixo da roupa... e sim, nós sabemos, 
EU SEI.”

Avelina Ferraz

GÉNERO POESIA/FOTOGRAFIA

IDIOMA: Português - Francês

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2016

DIMENSÕES 26,5x23 cm

NÚMERO DE PÁGINAS 48

ISBN 978-989-8825-34-6

20,00€

EU SEI ‑ JE SAIS
LIVRO BILINGUE 
PORTUGUÊS - FRANCÊS

Maria Stingl

SINOPSE Avelina Vieira é uma escritora transcendente, 

fora do comum, invulgar. Escultora e pintora, transporta 

para os seus livros verdadeiras telas da vida. Pinta com as 

palavras, constrói esculturas feitas de livros.

Vê o mundo com olhos de aguarelas, com pincéis de geniali-

dade e traços de originalidade.

A realidade transforma-se aos seus olhos e os seus textos 

revelam-se para o leitor verdadeiros quadros de letras.

E há descrição, há introspeção, há intimidade no que se lê, 

mas há também musicalidade e um olhar o mundo diferente 

e arrebatador.

Neste livro de “dois livros” há afetos, textos dedicados a pes-

soas que marcaram o percurso da autora, e há passagens da 

sua vida, formas de apresentar o mundo aos outros.

GÉNERO Poesia / Prosa poética

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2017

DIMENSÕES 140X210mm

NÚMERO DE PÁGINAS 219

ISBN 978-989-8825-50-6 

12,00€

AFETOS // 
DA MINHA VIDA

Avelina Vieira



SINOPSE «Em A Fronteira do Perpétuo, encontramos esta (…) cons-

ciência de um mundo contemporâneo com os seus excessos: o ruí-

do, a ferocidade do consumismo, a impossibilidade do silêncio. (…)

É, portanto, a percepção do vazio (…) que emerge nestes poemas 

de Teresa Poças, com a força vulcânica de uma voz jovem que 

deseja ainda encontrar aquela equação perfeita, aquela página 

limpa, onde as palavras redimem do vazio e abrem caminho para 

o perpétuo. O eu, que estabelece relação com eles, nós, vós, tu, pa-

rece dividir-se entre o que vê e o que pensa. Divide-se, mas não se 

fragmenta. O eu revela, como ponto de partida, a consciência de 

uma espécie de ruído, provocado pelo excesso de conhecimento 

das sociedades humanas, para, logo de seguida, se proteger, em 

objectos concretos. Esses pormenores, que sabe ser o que im-

porta, situam-nos em elementos unificadores da dispersão do 

pensamento: o amor genuíno, longe das peias convencionais; a 

música que restaura a beleza do mundo e os silêncios plenos de 

promessas. (…)»

Conceição Brandão in Prefácio

GÉNERO Poesia

IDIOMA: Português

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2017

DIMENSÕES 140X210mm

NÚMERO DE PÁGINAS 84

ISBN 978-989-8825-48-3 

12,00€

A FRONTEIRA 
DO PERPÉTUO

Teresa Poças

SINOPSE «Era o mais novo dos prisioneiros. Os guardas tortura-

vam-me. Pensavam que por ser jovem iria confessar o que me pe-

diam, mas como poderia fazê-lo, se não sabia porque estava preso?

Fiquei na prisão durante quatro anos, sozinho, era como estar numa 

sepultura. Os guardas traziam-me comida, que entregavam através 

de uma janela minúscula, três vezes por dia. Estava autorizado a ir à 

casa de banho duas vezes, em 24 horas.

Senti-me completamente sozinho... A Poesia deu-me esperança..»

Tsegay Mehari,

Poeta e jornalista eritreu refugiado na Suécia.

GÉNERO Poesia

IDIOMA: Português

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2017

DIMENSÕES 140X210mm

NÚMERO DE PÁGINAS

ISBN 978-989-8825-52-0 

13,00€

CONFIDÊNCIAS 
CENSURADAS

Tsegay Mehari

Traduzido dooriginal“Pots of My Mother”

SINOPSE Um hino ao amor!

A morte dá à vida o seu sentido inevitável. Mas é o amor que ilumina 

todos os sentidos.

Leitor. Tens no teu regaço uma paleta de sentimentos, uma espécie 

de mapa de destinos terrenos e celestes. Nas linhas cruzadas dos ca-

minhos podes descobrir uma viagem ao centro do andrógino.

(…)

Prepara-te leitor. Ao leres esta singular obra, poética na harmonia 

ritmada do conteúdo, fluida na razão e na correnteza da prosa, vais 

ter a doce surpresa de veres as palavras sorrirem e chorarem. Vais 

escutar os gemidos da dor e do prazer, e vibrarás decerto com a 

música do sonho e do êxtase. Vais sentir o cheiro áspero que se des-

prende dos desertos da espera, e as manchas de rubor provocadas 

pela febre ardente do desejo. Lê para lá da escrita e contempla a pu-

reza imaculada do amor.

In prefácio

Carlos Mota Cardoso

GÉNERO Prosa Poética

IDIOMA: Português

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2017

DIMENSÕES 140X210mm

NÚMERO DE PÁGINAS 94

ISBN 978-989-8825-56-8

12,00€

ENTRE O SOL 
E A LUA

Benedita Stingl



SINOPSE «It is a rarity to read Tigrigna poetry translated into En-

glish or any other language. Tsegay Mehari’s “Pots of my mother” 

comes as an addition to the meagre Eritrean poetic works in trans-

lation. The ability of these poet’s keens to dish out his feelings knot-

ted with reasoning is a quality in many of the poems included in this 

collection. This is exemplified in poems such as “The Lock Maker”, 

“Firefly” and “My Taste” among others. As such as I enjoyed reading 

them in both Tigrigna and English, it is my belief that his readers in 

other languages would also enjoy reading them.»

Tedros Abraham

Journalist

GÉNERO Poesia

IDIOMA: Tigrina e Inglês

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2017

DIMENSÕES 140X210mm

NÚMERO DE PÁGINAS 318

ISBN 978-989-8825-53-7

13,00€

POTS OF MY 
MOTHER
SELECTED POEMS

TSEGAY MEHARI 

SINOPSE “A poesia de Alice Coutinho «transborda» contenção e 

ousadia: sol, sombra, desertos de vida latente… Há nela muito de 

fálico, mas também de feminino, que desliza «entre os sulcos do 

nosso silêncio»; são esses sons que constituem verdadeiros atos de 

criação, escorrendo de aberturas, «hiatos» abertos no espaço e no 

tempo, inclusive nos não-lugares. Lendo-a, sentimos o sopro, o «há-

lito» genesíaco, surpreendendo-nos sem nos agredir.”

Manuela Oliveira 

in Prefácio

GÉNERO Poesia

IDIOMA: Português

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2017

DIMENSÕES 140X210mm

NÚMERO DE PÁGINAS 80

ISBN 978-989-8825-55-1

12,00€

SEI DAS 
PALAVRAS

ALICE COUTINHO

ILUSTRAÇÕES DE 

RUI COUTINHO

SINOPSE São as intermitências do tempo que coman-
dam a vida, porque nos fazem estar, regressar e ir.
Os teus espaços, Alice, são salitre quente que nos levam 
a revisitar os nossos, através dos teus rios rebeldes/qua-
se delinquentes curvas sagradas e ruas mornas.
E é na leitura dos teus poemas que o leitor se perde na 
tua saudade, já que o tempo escorre, ama e apaixona-
-se... revisita-se em momentos de reflexão, através de 
um Buda, o das sílabas douradas/áridas de um sopro, 
que imprimes neste livro, e eu fico feliz por ser a leitora 
dos teus instantes de insónia.
Cada um dos teus poemas é uma travessia pela Vida.
Fiquem assim, caros leitores com a verdade dos deser-
tos, de Alice Coutinho... in-extremis.

Avelina Ferraz

GÉNERO Poesia

IDIOMA: Português / Alemão

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2018

DIMENSÕES 140X210mm

NÚMERO DE PÁGINAS 172

ISBN 978-989-8825-73-5

13,00€

ENTRE ESPAÇOS / 
ZWISCHENRÄUME

ALICE COUTINHO

ILUSTRAÇÕES DE 

RUI COUTINHO



SINOPSE A Antologia Portuguesa tem o seu epicentro no 
coração do Grupo Asas de Poesia e na experiencia individual 
e coletiva dos autores que nela constam.
Sendo a POESIA uma arte, talvez a mais pobre de todas as 
artes, decidiu o Grupo Asas de Poesia, para celebrar o seu 
quinto aniversário e com o apoio da Câmara Municipal da 
Maia, editar este livro dando assim possibilidade ao publico 
em geral para conhecer poetas com obras editadas mas des-
conhecidos do grande público.

Pelo Grupo Asas de Poesia,
Orlando Mesquita

GÉNERO Poesia

IDIOMA: Português / Inglês

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2018

DIMENSÕES 150X230mm

NÚMERO DE PÁGINAS 432

ISBN 978-989-8825-70-4

15,00€

ANTOLOGIA 
POESIA 
PORTUGUESA 
2013–2018 / 
ANTHOLOGY 
PORTUGUESE 
POETRY 
2013–2018

VÁRIOS AUTORES

SINOPSE Benedita Stingl comemora, em 2018, 25 anos de 
carreira artística e literária.
Um percurso de palavras e imagens que compartilham as 
suas ideias e os seus pensamentos.
“Um trabalho rigoroso e exigente de alguém cujo raro é o dia 
em que não escreva. Com disciplina, com dedicação e com 
exigência.”
Avelina Ferraz

O CD intitulado “Lucidez” é uma compilação de vários textos 

de Benedita Stingl extraídos de múltiplos livros editados.

Essencialmente, traduzem o caminho percorrido ao longo 

de 25 anos de escrita e que, como um marco lúcido, pode 

escutar-se agora nas melodias e voz de Noé Gavina.

GÉNERO Poesia

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2018

DIMENSÕES 150X230mm

NÚMERO DE PÁGINAS 94

ISBN 978-989-8825-85-8

15,00€

À ESPERA

Benedita Stingl

Ilustrações: 

Mestre Orlando Pompeu

Incluí CD

SINOPSE A Rafaela gosta de brincar com as palavras. E 
com elas leva-nos para mundos fantásticos, ou como ela diz 
“….viajamos sem sair do lugar.”
Tem já uma marca própria de escrita e cada texto seu seduz-
-nos para novas e mais leituras. A alegria e a ironia divertida, 
pinceladas nos seus versos, proporcionam-nos, de facto, di-
ferentes emoções, enquanto os lemos.
(...)
“A imaginação é mágica”, diz a autora…
Convido, então, todos os leitores, pequenos e graúdos, a dei-
xarem-se envolver pela magia contida nos versos deste livro. 
Às crianças, em especial, peço que se deixem contagiar pela 
paixão da Rafaela pelo processo criativo e que escrevam, 
também, os seus livros mágicos!
Parabéns, querida Rafaela!

M. Medeiros

GÉNERO Poesia

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2019

DIMENSÕES 150X230mm

NÚMERO DE PÁGINAS 56

ISBN 978-989-54356-3-0

15,00€

O SONHO DA 
CONCHITA

Rafaela Pereira Rocha
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Prisciliano,
um cristão livre

O seu eco na cultura 

galaico-portuguesa

Victorino Pérez Prieto



MARAVI‑
LHAS DE 
PENAFIEL
(esgotado)

SINOPSE  Este livro nasceu de uma colaboração directa do 

Rotary Club e do Rotaract de Penafiel com a Editorial No-

vembro. Na sequência de uma votação organizada na Agrival 

de 2007, a população de Penafiel elegeu as 7 maravilhas do 

Concelho. Neste livro podem ver-se, em fotografia e perfei-

tamente descritas em texto, não só as 7 maravilhas eleitas 

como também todas as 37 maravilhas propostas a concurso.

GÉNERO Monografia

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2007

DIMENSÕES 270x240 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 156

ISBN 978-989-8136-12-1

18,00€

Rotary Club 
de Penafiel

O VALE DO 
CAVALUM  
E OS MOINHOS

SINOPSE Livro em que é feito um estudo sobre o Vale do 

Cavalum, em Penafiel,  e os seus moinhos,  com recurso às 

lendas e outras histórias. Além de várias fotografias a preto 

e branco, o livro conta com apêndices e  notas dos registos 

matriciais, as inquirições de D. Afonso III e seus forais.

GÉNERO Monografia

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2007

DIMENSÕES 150x200 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 70

ISBN 978-989-95185-3-7

10,00€

Virgílio 
Carneiro

SINOPSE  Primeiro livro editado acerca de um dos maio-

res pintores modernistas de sempre. Consiste num álbum 

de desenhos e esboços da primeira fase da sua carreira 

(1916-1917), respeitador das dimensões, grafismo e espíri-

to do original. Amigo dilecto de Fernando Pessoa, Almada 

Negreiros, Mário de Sá Carneiro e outros, António Soares 

tem a sua obra espalhada por todos os grandes museus e co-

lecções privadas do país, contando, até agora, com cerca de 

5000 registos inventariados. Expôs em Sevilha, Paris, Nova 

York, São Paulo, Bagdad, Madrid e Sá da Bandeira (Angola). 

O próprio álbum é um objecto de colecção, com capa dura 

revestida a serapilheira.

GÉNERO Monografia

EDITORA Cão Menor

ANO 2007

DIMENSÕES 340x240 mm/ capa dura

NÚMERO DE PÁGINAS 52

ISBN 978-989-95184-2-1

35,00€

ANTÓNIO
SOARES 
1916



O PÓ DA 
GENTE DO 
CAMINHO

SINOPSE  Obra de colecção, em capa dura, de um fotógrafo 

de renome internacional, premiado e exposto em vários can-

tos do mundo. Um livro retrospectivo de um humanista re-

centemente falecido, que dizia procurar fotografar por den-

tro das coisas. Permaneceu quase incógnito até ao fim dos 

seus dias. Por mais célere e despretensioso que seja qual-

quer desvelo sobre a obra deste autor, resistirão sempre os 

rostos marcados, gretados, famintos, as mãos das crianças, 

maneiras, finas, coçando genitais ou amparando o monco do 

nariz, e as outras mãos, dos adultos, calejadas, medonhas, 

segurando arados como terços, animais como cruzes de sus-

tento. Enfim, o humano que não se quer para que não se per-

ca. E há depois os olhares, os das gentes e das paisagens, que 

passaram, que ficaram, que mesmo passando ficaram, pois o 

pó da gente permanece como cinzas que recusam assentar.

GÉNERO Monografia

EDITORA Cão Menor

ANO 2007

DIMENSÕES 270x240mm - capa dura

NÚMERO DE PÁGINAS 120

ISBN 978-989-95184-3-8

20,00€

José 
de Andrade

SINOPSE  Livro publicado quatro dias depois da destruição 

da Igreja do Divino Salvador de Joane e que consiste, nas 

palavras do próprio autor, numa série de “apontamentos so-

bre o passado da Velha Igreja”. É o primeiro título de uma 

colecção “Cadernos de Património”, centrada no património 

histórico-cultural de Vila Nova de Famalicão. 

GÉNERO Monografia

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2008

DIMENSÕES 150 x 210mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 112

ISBN 978-989-8136-24-4

10,50€

A IGREJA 
DO DIVINO  
SALVADOR 
DE JOANE

Padre 
Benjamim Salgado

A RUA 
DIREITA

SINOPSE Porque sem conhecimento do passado não há 

consciência cívica, A Rua Direita – Achegas para a História de 

Famalicão, de Álvaro Rocha Vasconcelos, uma co-edição da 

Câmara Municipal de Famalicão e da Editorial Novembro, re-

flecte o interesse deste autor em contar, como quem conta 

um conto, a história das pessoas e das vivências que molda-

ram as origens de Vila Nova de Famalicão. Foi na Rua Direita 

que se começou a traçar o percurso histórico da vila, tendo 

sido o seu centro cívico e económico. A voz do autor, que 

encarna a voz do povo famalicense, insurge-se, sobretudo, 

contra o esquecimento, esperando-se que “com as memó-

rias aqui registadas, não se deixe morrer e que com elas se 

amplie essa outra memória mais abrangente, colectiva, que 

é a história de Famalicão”.

GÉNERO Monografia

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2008

DIMENSÕES 170x240 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 600

ISBN 978-989-8136-30-5

13,00€

Álvaro Rocha 
Vasconcelos

ACHEGAS PARA 
A HISTÓRIA DE 
FAMALICÃO



A RUA DO 
BURGO DE 
ENTRE‑OS‑RIOS

SINOPSE “Mais uma vez o Município de Penafiel, através 

do Museu Municipal e em parceria com as Edições Cão Me-

nor, dá à estampa uma obra fundamental há muito esperada, 

onde o património histórico, vernacular e imaterial do Burgo 

de Entre-os-Rios é aqui retratado pela mão competente e 

profundamente conhecedora da autora, Teresa Soeiro. En-

tre-os-Rios sempre foi um lugar especial no imaginário pe-

nafidelense, mas também muito apreciado por aqueles que 

se deixam embuir pelo seu genius loci. (...) A Rua do Burgo 

guarda na memória a importância histórica do seu cais ri-

beirinho, lugar de acostagem, lugar de passagem, lugar de 

portagem. (...) Com esta obra quisemos dar-vos a conhecer 

este lugar especial, tão rico de história e de património, nas 

suas simplicidade e singularidade únicas e mágicas, que vos 

convidamos a conhecer e a fruir.(...)”.

GÉNERO Monografia Regional

EDITORA Cão Menor

ANO 2013

DIMENSÕES 230x150mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 200

ISBN 978-989-8439-10-9

25,00€

Teresa 
Soeiro

PRISCILIANO, 
UM CRISTÃO LIVRE. 
O SEU ECO NA 
CULTURA GALAICO‑
PORTUGUESA

SINOPSE “Prisciliano, um Cristão Livre. O Seu Eco na Cultu-

ra Galaico-portuguesa é uma aproximação do ponto de vista 

científico à identidade de uma das figuras mais fascinantes 

da cultura e história galaico-portuguesas, dando a conhecer 

o que hoje podemos dizer sobre Prisciliano.

Prisciliano foi um cristão livre e evangélico do século IV, bis-

po na província romana da Galécia (que incluía a Galiza e o 

Norte de Portugal), condenado como herege, o primeiro da 

época cristã, depois das perseguições romanas.

(...)

Este livro não fala apenas da vida e obra de Prisciliano, mas 

também do Priscilianismo, que permaneceu vivo durante 

mais de dois séculos depois da sua morte trágica, e conti-

nuou a existir de forma mais implícita até aos nossos dias, 

dentro e fora, quer de Galiza, quer de Portugal.

GÉNERO Ensaio histórico-biográfico

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2017

DIMENSÕES 230x150mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 350

ISBN 978-989-8136-78-7

15,00€

Victorino Pérez Prieto
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SINOPSE As confidências, os desabafos, as pequenas his-

tórias de cinco mulheres que embora partilhando um tempo 

e um espaço comum, apresentam sensibilidades, olhares e 

emoções diferentes face às peripécias da vida. (…) A outra, a 

outra não tem asas. Não precisa. É o próprio ar. O seu corpo 

é de tal modo etéreo que chega a confundir-se com a luz e só 

o peso da noite a renova de ondas e fragrâncias, emanando 

madressilva quando a lua impera. E ele. Ele morando em mim 

como quem respira. Acorda e dorme, sonha e estremece, do-

mina e enlouquece. E então. Então varre-se-me do espírito 

tudo com que hipoteticamente me agrediu, todas as suas 

loucuras, todas as suas exigências. Não as vejo, não as sinto. 

Só a presença da sua imagem, a dor da privação do seu corpo 

em mim. 

GÉNERO Contos

EDITORA Editorial Novembro

DATA 2009

DIMENSÕES 150x210 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 120

ISBN 978-989-8136-43-5

14,00€

INTERLÚDIOS 
SEMÂNTICOS

COMO QUEM 
RESPIRA

Maria 
Álvarez Camps

ESCRITOS 2

SINOPSE  Colectânea de textos de um dos maiores auto-

res madeirenses, que dá nome a um prémio literário e a uma 

casa-museu, e que viu recentemente o seu busto ser descer-

rado no Funchal. O autor conviveu com Agustina Bessa Luís 

e Aquilino Ribeiro, entre outros. A obra tem prefácio do Prof. 

Marcelo Rebelo de Sousa.

Eu considero Horácio Bento de Gouveia um bom escritor de 

crónicas, um Sterne das Ilhas, perplexo diante duns olhos 

pretos como Sterne foi diante do sorriso de uma luveira. 

Boémio nas suas próprias memórias, é conduzido por essa 

impertinência romântica, tão britânica quanto própria do 

estudante exilado da sua paisagem marítima... ...É um bom 

selvagem, esse respirar do coração tremendamente incons-

tante e inacabado. A obra de Horácio de Gouveia é obra dum 

coração inacabado.

GÉNERO Contos

EDITORA Cão Menor

ANO 2007

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 208

ISBN 978-989-95184-0-7

13,50€

Maria 
de Fatima G. Soares

HORÁCIO BENTO DE
GOUVEIA 1930‑1939

CURTAS

SINOPSE  Diamantino compra livros desenfreadamente, 

há uma criança que pedala sem sair do sítio, mas conhece o 

mundo inteiro… Belchior é viciado no jogo, Ulisses sofre de 

excesso de esperança, Tomás possui uma orquestra especial, 

Teófilo está perdido no deserto, e Ludgero sonha em poder 

voar… Estas são algumas das personagens e situações que 

este livro de contos, ao jeito de curtas-metragens, nos traz.

As personagens são caricatas, peculiares, os contos espe-

ciais, e o narrador dá-lhes aquela pincelada suave de ironia 

e graça. 

No que parece uma tela da vida em que vários cenários vão 

passando à nossa frente, sentimo-nos envolvidos, pensati-

vos e constantemente questionados. 

GÉNERO Contos

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2013

DIMENSÕES 150x210 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 60

ISBN 978-989-8136-69-5

9,00€

Luís 
de Sousa Alves

COM MARGEM 
DE PROGRESSÃO



ROÇA
LÍNGUA

SINOPSE  Se a lusofonia é uma tão polémica utopia, prestá-

vel às várias realidades de acordo com a forma de ser enten-

dida, vivida e utilizada, a 1.ª edição do Roça Língua, residên-

cia de escrita criativa, parece dar-lhe alguma consistência 

nas áreas mais interessantes: a cultura e a História. Violenta, 

doce às vezes, transversal ou desencontrada. (…) 

Estes textos aqui reunidos são resultado da demanda feita a 

estes escritores e artistas para tentarem traduzir em contos, 

reflexões, as suas impressões (…), que guardo para o leitor 

descobrir nestas páginas. (…) Nas suas particularidades e 

múltiplas identidades, marcadas pela colonização, atuais 

modelos económicos, despojos do socialismo, a construção 

da Nação e a perda das Utopias. 

GÉNERO Contos

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2014

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 186

ISBN 978-989-8136-74-9

15,00€
Vários

COLETÂNEA
DE CONTOS

HETERÓNIMOS

SINOPSE  «(...) É caso para dizer que o Fernando Messias não 

para de surpreender, projetando o seu percurso um pouco 

heterónimo, pela diversidade de percursos simultâneos que 

constrói na sua vida, para o campo da produção escrita, não se 

ficando apenas por um romance sobre a vida de uma persona-

gem, mas antes criando várias histórias de personagens com 

identidade própria neste seu livro “Heterónimos”(...)

Desta forma, cada heterónimo tem a sua própria “persona-

lidade”, com características próprias, expressando o imagi-

nário do autor que, quase saindo de si próprio, entra no “eu” 

próprio da personagem, dando-lhe coerência interna.

Ao criar os “Heterónimos” de Ângelo de Sabóia, Edmund 

Stolkin, Edward Heine e Sebastian Johakin, Fernando Messias 

é “ortónimo” (criador de heterónimos) de quatro “vidas”.»

Professor Saul Neves de Jesus, in Prefácio

GÉNERO Contos

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2016

DIMENSÕES 140x210mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 300

ISBN 978-989-8825-32-2

15,00€
Fernando Messias

FICÇÂO
CONTOS

OS 
EXISTENCIAIS
...E O INVULGAR 
TAMBÉM EXISTE...

SINOPSE  E se o invulgar não fosse tão invulgar quanto su-

gere ser…? E se entre todos os seres

do mundo existisse uma ligação universal…? Como se nada 

fosse medido em grandeza,

qualidade ou temporalidade, mas sim em conexão. Uma ver-

dadeira conexão de todas

as coisas à face da Terra, numa interpretação dos aconteci-

mentos muito além do que

simplesmente é visível e palpável.

Com ou sem a explicação certa que o leitor poderá retirar da 

leitura deste conto, Os

Existenciais é uma pequena história dedicada ao mar, às gai-

votas e ao amor, que nos

embala na doçura e amargura da vida, numa escrita transcen-

dente e magistral.

GÉNERO Contos

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2016

DIMENSÕES 150x230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 84

ISBN 978-989-8825-37-7

12,00€
Maria Tereza Huertas 
Santos

CONTOS



VI(R)AGEM

SINOPSE  Este livro resulta do projeto “(Re)Inserir na Trofa” 

e compila 23 textos de 23 escritores, pensadores, jornalistas 

que aceitaram o desafio de partir da biografia de um dos 

utentes da instituição ASAS (consumidores de substâncias 

psicoativas em processo de reinserção) para o reescrever do 

seu trajeto de vida, num reunir de emoções, memórias e pro-

jetos passados e futuros, pelas mãos e pelo olhar de quem 

acredita sempre num virar da página da história de cada um.

Viagem com ele!

GÉNERO Contos Biográficos

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2016

DIMENSÕES 230x150 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 184

ISBN 978-989-8825-08-7

15,00€
Vários

CONTOS 
BIOGRÁFICOS

NATALÍCIA

SINOPSE  “Natalícia” é uma antologia de contos de Natal 

para adultos, que reúne 20 contos de 20 autores. São histó-

rias, escritas a diferentes ritmos e estilos, que farão o leitor 

regressar ao seu imaginário infantil, rebuscando memórias e 

tradições e mergulhando na imensidão da compreensão do 

próprio ser humano na vivência das suas crenças.

GÉNERO Contos

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2016

DIMENSÕES 230x150 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 248

ISBN 978-989-8825-44-5

15,00€
Vários

ANTOLOGIA 
DE CONTOS

CONTOS DO 
MEU PAI

ANTOLOGIA PARA 
TODA A FAMÍLIA

SINOPSE  Contos do Meu Pai é a primeira de três antologias 

dedicadas à Família.

Os nossos PAIS são os nossos melhores contadores de histó-

rias, os nossos heróis, a imagem de proteção e porto seguro 

que temos na infância.

Nesta antologia de 10 contos procura-se explorar esta ligação 

entre PAI e FILHO/A numa abordagem às liga-ções familiares e 

às memórias e ensinamentos que ficam no tempo e passam de 

geração em geração.

Uma antologia para ser oferecida aos pais com histó-rias para se-

rem contadas aos filhos.

GÉNERO Conto

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2017

DIMENSÕES 215x215mm

NÚMERO DE PÁGINAS 120

ISBN 978-989-8825-47-6

12,00€

Albertina Fernandes, Ana 

Bárbara de Santo Antó-

nio, Ana Coelho, Ana Gil 

Campos, Artur Coimbra, 

Benedita Stingl, Cidá-

lia Fernandes, Dolores 

Garrido, Maria Clara 

Miguel e Marta Ferreira



O OVO DE RÁ

SINOPSE  O Ovo de Rá é uma obra de aventuras que 
conta a viagem de Maia e seus amigos. Articulando a 
cautela de eremitas com o caminho de guerreiros, o lei-
tor não ficará indiferente a esta viagem.
Alguns lugares desta história são infinitamente estra-
nhos, e o grupo de Maia irá descobrir o mal que se escon-
de na sombra. Mas o desafio e a peregrinação oferecem 
sempre lições construtivas.
(...)
O Ovo de Rá é uma obra repleta de acção e de diálogos 
que convocam quer o assombro quer a afectuosidade. 
Reunindo componentes de histórias de amor e do fan-
tástico, Mitro Vorga apresenta a história comovente de 
um grupo de amigos que arrisca tudo em nome da paz.

GÉNERO Conto

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2017

DIMENSÕES 150 x 230

NÚMERO DE PÁGINAS 24

ISBN 978-989-8825-64-3

13,00€

Mitro Vorga 
(Pseudónimo de 
António Silva)

A COR VERDE

SINOPSE  A cor verde: Esta obra é composta por dois 
contos, “Vedação” e “Casebre”.
No primeiro conto o leitor pode acompanhar um episó-
dio da vida de um fotógrafo, que mostra que há eventos 
que mudam completamente o (seu) quotidiano.
No segundo conto o leitor pode acompanhar um episó-
dio da vida de uma família que detém terras e negócios, 
uma família que esconde um grande mal, e há caminhos 
que são superiores à força dessa família.
A cor verde é uma obra que parece parte de uma espécie 
de tabela na qual a esperança e a decadência surgem re-
presentadas pela mesma cor.

GÉNERO Conto

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2018

DIMENSÕES 150 x 230

NÚMERO DE PÁGINAS 54

ISBN 978-989-8825-90-2

10,00€

Jaime Soares

E SE O TEMPO 
PARASSE?

SINOPSE  Maria passa a semana à espera da sexta-feira. 
Tem 29 anos, vive num pequeno apartamento e o seu 
objetivo principal é a ascensão profissional. Tem tudo 
sobre controlo, é uma jovem adulta, empenhada, tra-
balhadora e sabe claramente onde e como quer chegar. 
Passa os seus dias numa grande consultora, em frente 
ao seu computador e quando tem tempo aproveita para 
estar com os seus pais. (...)
Este livro é um lembrete para todos nós que cresce-
mos e nos esquecemos da espontaneidade que temos 
enquanto crianças, na facilidade que temos em gostar, 
em sentir e ser. Este livro lembra-nos que crescer não 
implica levarmo-nos totalmente a sério. Porque a linha 
de tempo, ainda que cruzada, é apenas uma e nós somos 
uma só personagem e uma só história.

GÉNERO Conto

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019
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ISBN 978-989-8825-99-5

15,00€

Inês Quaresma
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A MINHOCA 
BAILAROCA

SINOPSE  Livro a cores com 40 páginas, dirigido a crianças 

até aos 10 anos. Uma história enternecedora ao estilo das 

fábulas clássicas com que muitos de nós apreendemos o 

mundo. Este livro foi adoptado pelo Agrupamento de Esco-

las de Lourosa para as escolas do 1.º ciclo do ensino básico, 

no âmbito do Plano Nacional de Leitura.

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2006

DIMENSÕES 240x170mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 40

ISBN 989-95185-1-4

9,50€

Maria 
Ramajal Jorge

RABO DE 
LOBO NÃO  
SERRA 
PINHEIRO

SINOPSE  Livro a cores com 40 páginas dirigido a crianças 

até aos 12 anos, com uma ilustração muito inovadora. “Rabo 

de Lobo não Serra Pinheiro” é antes de mais uma lição de 

vida, com uma moral da história bem explícita: a de que, em-

bora se deva gozar as coisas boas da vida, as cautelas nunca 

são demais. 

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2007

DIMENSÕES 240x170mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 40

ISBN 989-95185-0-6

9,50€

Márcia e 
Wu Trabulo

HISTÓRIA DO 
CONCELHO 
DE PAREDES 
EM BANDA 
DESENHADA

SINOPSE  Este livro narra, com rigor histórico, mas de for-

ma criativa, a história do Concelho de Paredes. Quando o 

menino Tiago vai numa visita de estudo ao salão nobre da 

Câmara Municipal de Paredes, o retrato do Conselheiro José 

Guilherme Pacheco puxa-o para dentro do quadro e começa 

a descrever-lhe a história do Concelho desde há 400 milhões 

de anos até à actualidade, de uma forma tão criativa e fasci-

nante que nenhuma criança lhe ficará indiferente.

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2007

DIMENSÕES 235x165mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 40

ISBN 978-989-95185-5-1

5,00€

Guiomar 
Macedo



HISTÓRIA DE 
FAMALICÃO  
EM BANDA 
DESENHADA

SINOPSE  “Ofereceram ao Antonino um livro de banda de-

senhada. Logo na primeira página esperava-o um amigo mui-

to especial...” - assim começa a história de Vila Nova de Fa-

malicão, desde tempos remotos até à actualidade, contada 

pelo super-herói Fhamelicam. Com uma linguagem simples 

e um desenho apelativo, criam-se episódios entusiasmantes 

para contar às crianças a história da terra onde vão crescen-

do.

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2008

DIMENSÕES 235x165mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 40

ISBN 978-989-8136-25-1

5,00€

Ana 
Almeida

HISTÓRIA DE 
PENAFIEL  
EM BANDA 
DESENHADA

SINOPSE  Usando uma linguagem naturalmente imagina-

tiva e criativa, e contando com a ilustração de uma das mais 

promissoras ilustradoras portuguesas, através da descrição 

da Andorinha Lia e do Guerreiro Penhafidelis, este livro nar-

ra a história de Penafiel desde tempos remotos até à actua-

lidade. Procura-se, assim, enfatizar o rico património de um 

dos mais antigos concelhos do país. A obra privilegia uma 

narrativa descritiva da história dos concelhos, contando às 

crianças, de forma lúdica e entusiasmante, a história das ter-

ras onde vão crescendo.

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2008

DIMENSÕES 235x165mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 40

ISBN 978-989-95185-5-1

5,00€

Maria 
Adelaide Galhardo

DOS 8 
AOS 80 

SINOPSE  O livro infantil “Dos 8 aos 80 – histórias pinta-

das”, da autoria da jornalista Helena Osório, é uma preciosi-

dade, uma jóia rara, um livro que raramente acontece. Seis 

das maiores pintoras portuguesas da actualidade juntaram-

-se para emprestar a cor das suas paletas a histórias de en-

cantar: Paula Rego, Graça Morais, Armanda Passos, Emília 

Nadal, Gracinda Candeias e Graça Martins.

E o resultado não poderia ser mais belo. Seis histórias singe-

las, ternurentas, cheias de sonho e fantasia. E tudo isto por 

apenas 9.50 euros, num livro de capa dura.

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2008

DIMENSÕES 220 x 220 mm / capa dura

NÚMERO DE PÁGINAS 52

ISBN 978-989-8136-21-3

9,50€

Helena 
Osório

HISTÓRIAS 
PINTADAS



A MENINA 
QUE FALAVA  
COM
GRILINHOS

SINOPSE   “A Menina que Falava com Grilinhos” é um texto 

de Domingos Lourenço Vieira, um português que em França 

vendeu já mais de 20000 exemplares.

Contando com sete ilustrações originais e inéditas do artis-

ta plástico José Rodrigues, propositadamente desenhadas 

para este livro. A lembrar “O principezinho”, de Saint Exu-

péry, esta é uma história de encantamento e de profunda 

ternura, capaz de sensibilizar o coração de todas as crianças 

e daqueles que não deixaram morrer dentro de si a essência  

de acreditar.  

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2008

DIMENSÕES 220x220mm / capa dura

NÚMERO DE PÁGINAS 38

ISBN 978-989-8136-22-0

9,50€

Domingos 
Lourenço Vieira

PALAVRAS 
DE AVÓ

SINOPSE  São palavras de uma avó que dá a sua palavra em 

como estes textos resultam de experiências vividas a que ela 

quis emprestar uma roupagem mais ou menos romanceada 

para as tornar mais apetecíveis.

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2009

DIMENSÕES 220x220mm / capa dura

NÚMERO DE PÁGINAS 52

ISBN 978-989-8136-36-7

9,50€

Albertina 
Fernandes

A PONTE 
DOS SONHOS

SINOPSE Tal como o título indica, estas estórias têm o po-

der de emergir a criança num mundo imaginário, onde a pa-

lavra e a ilustração servem de ponte até ao lugar onde o so-

nhar é obrigatório e a infância é um direito. Nesse encontro 

com palavras rimadas, a criança descobre que na sua leitura 

existe musicalidade e cor, e que do contacto com as perso-

nagens, ora animais, ora humanas, resultam momentos de 

pura diversão. Como obra lúdico-didáctica, A PONTE DOS 

SONHOS é um instrumento auxiliar na preparação da crian-

ça para uma vida em comunidade, em que o conhecimento 

veiculado deve estar sempre aliado a valores humanistas bá-

sicos, como sejam o respeito pelas pessoas, pelos animais e 

pela natureza.

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2009

DIMENSÕES 220 x 220 mm / capa dura

NÚMERO DE PÁGINAS 68

ISBN 978-989-8136-45-9

16,50€

Benedita 
Stingl



O PAPA‑
‑COGUMELOS

SINOPSE  O Papa-Cogumelos era um menino que vivia in-

feliz sob o domínio da madrasta, a mais maléfica das bruxas. 

Mas esta bruxa não era como as dos contos de fadas, era 

real, ou seja, era mesmo uma mulher má. O menino, nos seus 

raros momentos livres, refugiava-se na floresta em busca de 

cogumelos que lhe enganassem a fome e a tristeza. Antes 

de adormecer, engendrava planos de fuga, até à exaustão, 

sonhava com a mãe que há muito morrera, mas, quando 

acordava, sentia-se imerso no mais cruel dos pesadelos. O 

que fará o Papa-Cogumelos para fugir a esta vida miserável? 

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2009

DIMENSÕES 220x220mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 54

ISBN 978-989-8136-48-0

16,50€

Albertina 
Fernandes

PELA MÃO 
DAS PALAVRAS

SINOPSE  Após um ano da edição de A Ponte dos Sonhos, 

Benedita Stingl, já com saudades da escrita e da rima, voltou 

a escrever a brincar, uma estória de ensinar e rimar. Conta, 

mais uma vez, com a participação do ilustrador Luís Henri-

que Stingl, que, enquanto cresce, estuda e brinca, desenha 

as dúvidas que vai esclarecendo e que o ajudam a compreen-

der o mundo que o rodeia. “Pela Mão das Palavras, descobrir 

rimando” combina as palavras com a imagem ensinando a 

descobrir a essência e o centro da vida.

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2010

DIMENSÕES 220x220mm / capa dura

NÚMERO DE PÁGINAS 56

ISBN 978-989-8136-56-5

16,50€

Benedita 
Stingl

O MEIO 
A RIMAR

SINOPSE  A busca de técnicas no ensino não tem de ser a 

de processos empíricos.

Os conteúdos, e as suas definições, podem ser uma fonte de 

saber gratuito e genuíno, onde aspetos científicos, sociais 

e históricos se soltam, fragmentando informação. Ensinar 

significa marcar com um sinal e Benedita Stingl, depois de 

A Ponte dos Sonhos, Histórias com Rima e Pela Mão das Pa-

lavras, Descobrir Rimando, surpreende-nos com o seu novo 

livro O Meio a Rimar, Vamos Estudar, despertando os seus 

leitores para o conhecimento.

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2011

DIMENSÕES 160 x 210 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 80

ISBN 978-989-8136-64-0

16,50€

Benedita 
Stingl

VAMOS ESTUDAR



CONTOS 
DA TIA NINA

SINOPSE  Contos da Tia Nina reúne treze contos inéditos 

de grande sensibilidade e imaginação, cuja temática versa 

essencialmente sobre o respeito pela Natureza e pelo pró-

ximo, através de pequenas e deliciosas histórias de cariz mo-

ralizador.

O leitor vê-se inserido num mundo repleto de sonho e fan-

tasia, onde tudo é mágico e onde grandes aventuras acon-

tecem. A cada página sente-se o respirar da vida, o sentir da 

Natureza e do mundo. Os sentimentos das personagens e as 

suas aventuras saltam do papel para os nossos corações, gra-

ças à linguagem simples e repleta de descrições sensoriais.

Um livro para crianças, para jovens e, sem dúvida, para adul-

tos que ainda não se esqueceram de sonhar.

GÉNERO Infantojuvenil

EDITORA AV Conteúdos Editoriais

ANO 2013

DIMENSÕES 150 x 230 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 160

ISBN 978-989-97875-7-5

12,00€

Maria 
de Lurdes Monteiro

A LUA 
DE N’WETI

SINOPSE  “E quantas vezes não ouvimos falar dos mitos as-

sociados às noites de lua cheia?

O que dizer desta misteriosa relação de magnetismo puro 

que atrai amor, fascínio e medo em simultâneo, e que domi-

nava N’weti?

Esta menina que teve sempre o coração dividido entre a 

inocência pueril, a tradição mítica e a misteriosa, mágica, 

solitária e bela companhia amiga da lua, que nos ilumina e 

renova. (...)

Só a vida e as circunstâncias ensinaram N’weti que sentir a 

longa ausência da lua era como correr desesperadamente 

em volta de uma montanha e não encontrar a forma de lhe 

descobrir a passagem. (...)”

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2014

DIMENSÕES 215x215mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 28

ISBN 978-989-8136-75-6

13,00€

Sónia 
Sultuane

AS 
AVENTURAS
DO ANJO
NICOLAU

SINOPSE  E se no céu existisse mais alguma coisa para além 

de nuvens? E se no meio das nuvens existisse uma aldeia? 

Uma aldeia habitada por anjos? O anjo Nicolau conta as his-

tórias de um anjo aprendiz que sonha trabalhar na Terra. 

Nicolau vai viver uma aventura inesquecível na terra, vai ex-

perienciar novas sensações e novos sentimentos. Vai final-

mente conhecer humanos e em especial um menino que lhe 

mudará a vida para sempre. Uma única regra terá de cumprir, 

não poderá em nenhuma circunstância mudar o destino dos 

humanos. Será Nicolau capaz de ajudar um humano sem o 

fazer? 

O anjo Nicolau é uma história maravilhosa sobre amor e sa-

crifício, ajudará sem dúvida todas as crianças a compreende-

rem melhor o mundo dos adultos.

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2014

DIMENSÕES 160x210mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 86

ISBN 978-989-8136-76-3

13,00€

Tânia 
Peneda

APRENDER 
A ESCOLHER



A MENINA
QUE QUERIA
CONSERTAR 
CORAÇÕES

SINOPSE  Quando eu era pequena, a minha mãe costumava 

ler-me um livro de um escritor francês muito famoso. 

Eu nem sempre compreendia bem o que ela lia, mas algumas 

das frases ficavam a dar voltas na minha 

cabeça. (…) Havia uma, contudo, que dava mais voltas do 

que as outras (…) Era assim: “Só se vê bem com o coração. O 

essencial é invisível aos olhos.” Eu ficava a cismar nesta frase 

(…) O coração não tinha olhos! (…) Esta inquietação não me 

largava. Como é que se via com o coração? E se era mesmo 

verdade que o olhar do coração era o mais importante, en-

tão, era preciso tratar dele com cuidado. Mas como? 

Desejava tanto encontrar uma maneira de consertar cora-

ções com olhares doentes!

GÉNERO Infantojuvenil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2014

DIMENSÕES 215x215mm / capa dura

NÚMERO DE PÁGINAS 32

ISBN 978-989-8136-81-7

13,00€

Sofia 
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OS PÁSSAROS
TAMBÉM
SE SENTAM

SINOPSE Esta é uma história que fala de uma amizade vin-

da nos ventos da Primavera, nas asas de um pequeno pássa-

ro que, curioso pelo silêncio de um pequeno monge, aceita 

aprender a “sentar”, ou seja, a meditar.

Entre o presente diário de sementes coloridas, trazidas na 

ponta do bico do pequeno pássaro, as brincadeiras entre 

ambos e a aprendizagem de naturezas diferentes, podem 

ver-se anunciados alguns conceitos do Budismo, a força do 

silêncio e a amizade cheia de verdade… Este relacionamen-

to é intenso na proporção da descoberta de que homens e 

animais sabem meditar, lembrando os valores humanos e o 

respeito à vida.  Uma história que pode ser contada aos pe-

quenos e aos mais velhos também.
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O SONHO
DO CIENTISTA
LOUCO E DO 
ESQUELETO 
QUE QUERIA 
SER BECAS

SINOPSE Era uma vez um esqueleto que vivia num labo-

ratório... Cansado de estar sozinho, partiu à descoberta do 

mundo e depressa descobriu que queria ser um menino de 

verdade. Numa aventura pela vida e numa viagem pelo cor-

po humano, conheceu o Senhor Cérebro, os Irmãos Rins, a 

dona Bexiga, o Snif, o Super-Espermatozoide e até a Paixão. 

O esqueleto percebeu que o corpo humano, além de 206 

ossos, possui muitos órgãos, músculos e nervos que são cui-

dadosamente coordenados por vários sistemas interligados 

entre si e que, para o seu bom funcionamento, devemos sa-

ber cuidar deles. 

A aventura do esqueleto é a aventura do conhecimento e da 

evolução da vida que todas as crianças poderão ler e com-

preender de forma divertida, ficando a conhecer melhor o 

seu corpo.
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PEDRO 
ABRAÇO

SINOPSE  “Pedro Abraço, o menino autista” é a história de 

um menino igual a tantos outros mas com algumas particula-

ridades comportamentais. Pedro Abraço não gosta que me-

xam nas suas coisas e não compreende alguns gestos e atitu-

des do mundo à sua volta. Mas, quando começa a frequentar 

a escola, os meninos Abraço que lá encontra vão ensinar-lhe 

a brincar e a dar abraços com alegria. E o Pedro Abraço, à sua 

maneira, vai ensinar-lhes que na diferença está a igualdade.

Uma história deliciosa que explica a crianças e a adultos o 

que é o autismo, como lidar com a criança autista e como 

integrá-la na sociedade, de forma tão simples e divertida.
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O MENINO 
AUTISTA

O CONDOR

SINOPSE “ (…) Maria Tereza Huertas Santos deixa-nos voar 

nas asas do Condor para nos encontrarmos com a nossa in-

fância. De lá de cima do olhar puro de quem é mais pequeno, 

vemos a importância do respeito por todos os seres vivos, 

pela ordem natural das coisas, do respeito pelas vidas e, no 

fundo e acima de tudo, cutuca-nos para nos lembrar da pri-

mordial importância do amor à vida!

A escrita é austera e quase asceta, mas não menos onírica 

e fantasiosa. É um conto que a minha filha lerá de maneiras 

diferentes à medida que for crescendo, mas é sem dúvida 

um conto que tanto eu como a minha filha iremos ler e reler 

à medida que formos crescendo. (…)

É uma história de amor e de amores. É simples, ‘O Condor’ é 

uma história para todas as idades!”

Cristina Alves in Prólogo
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CONTOS 
PARA O NATAL

SINOPSE Do sonho ou do imaginário, com pinceladas de 

sentimento natalício surge uma antologia de Natal. Num 

pequeno livro de páginas tantas se reúnem contos de diva-

gações tamanhas. Pela mão da prosa ou da poesia, fala-se de 

amor, de amizade, de sentimentos e impressões, de histórias 

do hoje e do amanhã… fala-se ainda de Portugal, do mundo 

e de tradições.

“Contos para o Natal” é uma antologia que conta com um 

leque de autores tão diferentes e de estilos tão variados 

como os seus contos e as suas formas de abordar a temática 

natalícia.
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À DESCOBERTA 
DOS LUGARES

SINOPSE  O Miguel é o protagonista desta estória. Vive em 

Vila Grande, uma localidade imaginária, mas que podia ser bem 

real, idêntica a muitas vilas grandes (ou cidades pequenas…) 

existentes no nosso país. Mora com os seus pais e irmã – Afon-

so, Margarida e Rita, respetivamente – e está a concluir, com 

êxito, o primeiro ciclo do Ensino Básico.

As férias grandes que se aproximam prometem ser divertidas 

e enriquecedoras. Com efeito, Miguel, influenciado pelo pai, 

começa a gostar cada vez mais de aprender coisas novas sobre 

o seu país e, sobretudo, de visitar locais para ele até então des-

conhecidos. Por tal motivo, onde quer que vá, envolve-se na 

descoberta dos lugares…
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O MEU 
MELHOR 
AMIGO É 
AUTISTA

SINOPSE  Esta história é uma história para todos, que leva 

à reflexão sobre o que muitas vezes damos como adquirido, 

como inultrapassável, apenas porque criamos barreiras a nós 

mesmos e aos outros, em virtude das certezas, muitas vezes 

falsas, de um conhecimento que não é despido de fragilidades.

Baseada numa história verídica e apaixonante… esta é a his-

tória de um jovem que gritava dentro de si para o deixarem 

voar e ser feliz!

Ser autista é em primeiro lugar ser pessoa. As emoções não-

-transparentes e acessíveis, como na maioria dos mortais, 

existem... estão lá dentro. O Mateus conseguiu mostrar 

umas das infinitas formas de vislumbrá-las e senti-las. A 

Marta, de olhos claros e cabelos longos, figura franzina e de 

poucos amigos, conseguiu encontrar no Mateus a verdade e 

nas suas diferenças o equilíbrio. Dois mundos aparentemen-

te distantes diluíram-se num único mundo, fruto de uma 

amizade verdadeira onde não há espaço para barreiras.
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GRAÇA 
MORAIS ‑ 
A HISTÓRIA 
CONTADA POR 
CRIANÇAS

SINOPSE  Este livro resulta do projeto cultural multidiscipli-

nar Plast&Cine 2015, em Bragança, que prestou tributo à vida e 

à obra da pintora portuguesa Graça Morais.
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A ÁRVORE 
MÁGICA

SINOPSE  A Árvore Mágica é um conto mágico porque é so-

bretudo de esperança... Há um Senhor Bom Dia, que vive num 

banco de jardim de uma cidade. De uma alegria e simpatia con-

tagiantes, tem sempre um sorriso e um alegre “bom-dia” para 

todos os que passam. Certo dia, a magia acontece e há uma ár-

vore... e uma história sobre um menino pobre, com pais gulosos 

e maldosos que não sabem cuidar dele. Mas, na simplicidade e 

doçura, próprias de como as histórias devem ser contadas às 

crianças, há um final feliz e uma mensagem de sonho e de gene-

rosidade.Todos conhecemos um Pedrito, um Senhor Jeremias 

e Pais Gulosos. Todos podemos escolher uma árvore e torná-la 

na nossa árvore mágica. E todos gostaríamos certamente de 

encontrar um Senhor Bom Dia!

«Através dos contos conseguem-se mudar e orientar per-

cursos de vida. “Quem conta um conto, acrescenta- -lhe um 

ponto”, diz-se. Quem o escreve, como foi o caso de Arman-

do Cunha, acrescenta muito mais ao saber, à Humanidade e à 

felicidade, alegria e fantasia. Parabéns. Ler este conto é um 

momento de magia.»

Mário Cordeiro in Prefácio
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UM BANDO DE 
UNICÓRNIOS

SINOPSE  «Sabem, nunca achei que escre-veria um livro so-

bre unicórnios. Primeiro, porque não os achava particularmen-

te engraçados e de-pois porque, bem, na verdade, os unicór-

nios não existem.»

Joana Cabral
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O MEIO A 
RIMAR
VAMOS 
ESTUDAR

SINOPSE  Esta segunda edição de O Meio a Rimar – vamos 

estudar prova que a busca de técnicas no ensino não tem de 

ser a de processos empíricos. Os conteúdos, e as suas defi-

nições, podem ser uma fonte de saber gratuito e genuíno, 

onde os aspetos científicos, sociais e históricos se soltam, 

fragmentando informação. Ensinar significa marcar com um 

sinal, e Benedi- ta Stingl, depois de A Ponte dos Sonhos – 

estórias com rima, Pela Mão das Palavras – descobrir riman-

do, surpreende-nos com o seu livro O Meio a Rimar – vamos 

estudar, despertando os seus leitores para o conhecimento.

O Meio a Rimar – vamos estudar é um livro que acompanha de 

forma lúdico-didática os conteúdos programáticos.

Se a poesia é a ‘expressão das origens’ como nos diz Eduardo 

Lourenço, então, na verdade, será possível através da po- esia 

crescer no silêncio das palavras, colocar as mesmas questões 

de forma diferente, rodopiando sobre o mundo que nos dará 

as respostas que procuramos.
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A PONTE DOS 
SONHOS
ESTÓRIAS 
COM RIMA

SINOPSE  Este livro tem o dom de despertar não só o gosto 
pela leitura lúdica, mas também o gosto pela aprendizagem, 
uma vez que estas rimas abrangem temáticas abordadas nos 
currículos escolares do 1.º ciclo.  como obra lúdico-didática, A 
ponte dos sonhos – Estórias com rima é um instrumento au-
xiliar na preparação da criança para uma vida em comunidade, 
em que o conhecimento veiculado deve estar sempre aliado a 
valores humanistas básicos, como sejam o respeito pelas pesso-
as, pelos animais e pela natureza. 

A Ponte dos Sonhos – estórias com rima é um livro recomendado 

pelo LER+ do Plano Nacional de Leitura, para leitura orientada 

ou leitura autónoma dos 1º e 2º ciclos.
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A ESTÓRIA 
DE MUSSKY

SINOPSE  “O Mussky é um cãozinho muito meigo, traquinas e 

obser- vador. Vive numa casa, no seio de uma família que o ado- 

ra: o pai Afonso, a mãe Marta, o pequeno Pedro e a bebé Clara.

Mussky não fala como os humanos mas conhece bem a lingua-

gem deles. Cada elemento da casa tem, aos olhos de Mussky, o 

seu lugar: o pai foi quem o foi buscar ao ca- nil e o leva “ao se-

nhor da bata branca”, a mãe é quem lhe dá banho e o alimenta, 

o Pedro é quem brinca com ele e a Clara é a mais parecida com 

ele, por estar sempre a dor- mir ou a comer.

Antes vivia num canil e quando o Afonso o escolheu entre tantos 

outros olhares tristes, Mussky ganhou uma nova vida. Aprendeu a 

observar os humanos e as suas qualidades e aprendeu algumas re-

gras essenciais para que todos nos respeitemos e sejamos felizes.

Nesta estória, Mussky fala-nos das suas pequenas aventuras 

de quarto patas, de como vê o mundo e ensina-nos a ser pes-

soas melhores.”
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PHANTASÍA

SINOPSE Do latim phantasïa (que, por sua vez, provém de um 

vocábulo grego), a fantasia é a faculdade humana que permi-

te reproduzir, através de imagens mentais, coisas passadas ou 

representar acontecimentos que não pertencem ao âmbito da 

realidade. 

Falando do vocábulo grego, “fantasia” provém de PHOS, “luz”, 

através do verbo PHAÍNEIN, “fazer aparecer”, pois o que é ilu-

minado pela luz faz-se notar. 

Apreendida a etimologia da palavra, foi à luz da fantasia que a 

imaginação de quinze autores se transformou em letras, ima-

gens, cores e aventuras… resultando em histórias de encantar 

que começam no papel e vão até onde os sonhos de uma crian-

ça ou de um adulto podem ir.
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CONTA

SINOPSE  É a história de um neto e de um avô.

Quando não tinha mais his-tórias para contar, o avô foi pro-

curá-las.

Infelizmente, não conseguiu encontrar ninguém que lhe con-

tasse uma história diferente. O que fazer? De regresso a casa, 

percebeu que o amor que os unia podia transformá-los em in-

ventores de novas histórias.
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BRUXA
PRECISA‑SE

SINOPSE  «Este livro surgiu no âmbito da leitura e explora-

ção do Livro Graças e Desgraças da Corte de El-Rei Tadinho 

da escritora Alice Vieira.

Apelámos à imaginação e ao encantamento com que, dia a 

dia, as nossas crianças nos surpreendem e convidamo-las a 

entrar no Reino das Cem Janelas, onde vivia um monarca ilu-

minado – El-Rei Tadinho.

(…) quando um professor entra na sala de aula, apesar de, no 

presente a informática ser líder, e fala aos seus alunos de um 

Reino longínquo a precisar de uma bruxa com urgência; os 

neurónios dos nossos alunos fazem de imediato um clique e 

começam a funcionar a mil à hora. (…) A propósito do anún-

cio que El-Rei Tadinho mandou publicar, os alunos do Centro 

Escolar de Penafiel, não ficaram indiferentes e mergulharam 

no Reino das Cem Janelas para averiguar o que, de facto, o 

Rei necessitava para o ajudar.»

Clotilde Freire, in Nota Introdutória
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O MEIO A 
RIMAR
VAMOS 
ESTUDAR

SINOPSE  Esta terceira edição de O Meio a Rimar – vamos 

estudar prova que a busca de técnicas no ensino não tem de 

ser a de processos empíricos. Os conteúdos, e as suas defi-

nições, podem ser uma fonte de saber gratuito e genuíno, 

onde os aspetos científicos, sociais e históricos se soltam, 

fragmentando informação. Ensinar significa marcar com um 

sinal, e Benedita Stingl, depois de A Ponte dos Sonhos – es-

tórias com rima, Pela Mão das Palavras – descobrir rimando, 

surpreende-nos com o seu livro O Meio a Rimar – vamos es-

tudar, despertando os seus leitores para o conhecimento.

O Meio a Rimar – vamos estudar é um livro que acompanha de 

forma lúdico-didática os conteúdos programáticos.

Se a poesia é a ‘expressão das origens’ como nos diz Eduardo 

Lourenço, então, na verdade, será possível através da poesia 

crescer no silêncio das palavras, colocar as mesmas questões 

de forma diferente, rodopiando sobre o mundo que nos dará 

as respostas que procuramos.
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RAFA E OS 
PLANETAS
IDEIAS QUIMÉRICAS

SINOPSE  Rafa é um menino de 8 anos, muito aventureiro, 

que vive numa ilha e tem um amigo diferente: um dragão!

Juntos passam os dias a explorar a ilha e à procura de novas 

brincadeiras. São os melhores amigos.

Certo dia, dois seres um pouco estranhos aparecem na ilha e os 

dois amigos ficam muito curiosos sobre a sua proveniência. Os 

dois seres decidem, então, levar o Rafa e o Dragão Kiko numa 

viagem por planetas cuja existência eles desconheciam. Juntos 

viverão uma aventura que os vai deixar muito surpreendidos e 

ensinar-lhes muitas coisas novas.
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AS AVENTURAS 
DO ANJO 
NICOLAU
EPISÓDIO DE NATAL 
NATAL A DOBRAR

SINOPSE  O Anjo Nicolau é um anjo que vive entre as nuvens, 

na Aldeia dos Anjos. A sua missão é ajudar os humanos a esco-

lher o melhor caminho, mas sem interferir nas suas vidas. 

Em véspera de Natal, a missão do Anjo Nicolau é ajudar a Mafal-

da, uma menina cujos pais estão separados.

Pela primeira vez na sua vida, ela não poderá passar a quadra 

natalícia com ambos. 

Será que o anjo Nicolau a conseguirá ajudar a lidar com esta 

situação?

Da mesma autora de As Aventuras do Anjo Nicolau - Aprender a 

Escolher, esta é mais uma aventura que ajudará miúdos e graú-

dos a lidar com situações do dia a dia.
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A PRINCESA 
MARIANA

SINOPSE  Era uma vez... uma menina muito bela, doce, sensível 

e humil-de... O seu nome era Mariana…

Assim começa esta história, um conto de fadas que fala de prín-

cipes e princesas, mas... com a peculiar característica de

começar pelo “final feliz” a que nos habituamos nas histórias 

encantadas.

A Mariana conhece o seu príncipe encantado que a pede ime-

diatamente em casamento! Mas... e depois? O que acontece?

Como será ser princesa e viver num palácio? Será realmente di-

vertido e maravilhoso? Ou será que o seu príncipe

encantado não é assim tão encantado? 

Talvez este príncipe precise de aprender a olhar o outro com 

humildade e sensibilidade... E será que a Mariana lhe consegui-

rá mostrar isso mesmo?

Há uma lição para descobrir nesta história... uma lição para to-

das as idades e para todos os príncipes e não príncipes do mun-

do... uma lição sobre solidariedade e respeito pelo próximo.
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O QUE HÁ NA 
BARRIGA DO 
MEU PAI?

DA COLEÇÃO O QUE HÁ…?

SINOPSE  O que há na barriga do meu pai? é o primeiro livro de 

uma coleção de afetos, onde o imaginário infantil é revisitado 

numa viagem aos momentos que marcam a infância e edificam 

o adulto por ser. Uma homenagem aos seres que nos habitam 

a existência.

Outros títulos da coleção (brevemente):

O que há nos cabelos da minha mãe?

O que há nas mãos dos meus avós?
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O QUE HÁ NOS 
CABELOS DA 
MINHA MÃE?

DA COLEÇÃO O QUE HÁ…?

SINOPSE  O que há... nos cabelos da minha mãe? é o segun-

do livro de uma coleção de afetos, onde o imaginário infantil é 

revisitado numa viagem aos momentos que marcam a infância 

e edificam o adulto por ser. Uma homenagem aos seres que nos 

habitam a existência.

Outros títulos da coleção (brevemente):

O que há nos cabelos da minha mãe?

O que há nas mãos dos meus avós? (brevemente)
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CELESTE, A 
BONECA COM 
OLHOS COR DE 
ESPERANÇA

SINOPSE  A Teoria do Caos explica-nos que o simples bater de 

asas de uma borboleta em determinado ponto do mundo pode 

criar um tornado do outro lado do mundo.

É a doçura da imprevisibilidade das coisas, a beleza de peque-

nas ações que se tornam em grandes aconteci-mentos…

Quando Joana, uma médica oftalmologista, deu a sua boneca 

Celeste, dos seus tempos de meninice, ao Padre António para 

que este a levasse às crianças necessitadas de África, nunca 

pensou que a sua boneca de olhos verdes pudesse vir a ser a 

melhor amiga de uma menina que, afinal, não conseguia ver 

com os olhos da cara, mas via com os olhos do coração.

E, tal como a avó desejara, Joana tornara-se numa adulta com 

poesia de esperança.

“Na verdade, da sua avó, Joana aprendeu que nos ventos do 

sul a fraternidade não é uma palavra vã, pois é um sentimento 

sempre grato e possível mesmo quando as paisagens circun-

dantes são tão agrestes e nebulosas.”

Delmar Maia Gonçalves

GÉNERO Infantojuvenil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2017

DIMENSÕES 215x215mm

NÚMERO DE PÁGINAS 28

ISBN 978-989-8825-23-0

10,00€ Sónia Sultuane



O QUE HÁ 
NAS MÃOS DA 
MINHA AVÓ? // 
NAS MÃOS DO 
MEU AVÔ?

DA COLEÇÃO O QUE HÁ…?

SINOPSE  O que há... nas mãos da minha avó? // O que há... 

nas mãos do meu avô? é o terceiro livro de uma coleção de afetos, 

onde o imaginário infantil é revisitado numa viagem aos momen-

tos que marcam a infância e edificam o adulto por ser. Uma home-

nagem aos seres que nos habitam a existência.

Outros títulos da coleção:

O que há nos cabelos da minha mãe?

O que há na barriga do meu pai?

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2017

DIMENSÕES 215x215mm

NÚMERO DE PÁGINAS 52

ISBN 978-989-8825-54-4

12,00€ Fabíola lopes

PEDRAS DE SAL

SINOPSE  O mar azul e branco e as luzidias

Pedras: O arfado espaço

Onde o que está lavado se relava

Para o rito do espanto e do começo

Onde sou a mim mesma devolvida

Em sal espuma e concha regressada

À praia inicial da minha vida

SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN

In Dual, 1972

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES Elsa Ribeiro

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2017

DIMENSÕES 215x215mm

NÚMERO DE PÁGINAS 32

ISBN 978-989--8825-60-5

10,00€ Benedita Stingl

O MEIO A 
RIMAR
VAMOS 
ESTUDAR

SINOPSE  Esta quarta edição de O Meio a Rimar – vamos 

estudar prova que a busca de técnicas no ensino não tem de 

ser a de processos empíricos. Os conteúdos, e as suas defi-

nições, podem ser uma fonte de saber gratuito e genuíno, 

onde os aspetos científicos, sociais e históricos se soltam, 

fragmentando informação. Ensinar significa marcar com um 

sinal, e Benedita Stingl, depois de A Ponte dos Sonhos – es-

tórias com rima, Pela Mão das Palavras – descobrir rimando, 

surpreende-nos com o seu livro O Meio a Rimar – vamos es-

tudar, despertando os seus leitores para o conhecimento.

O Meio a Rimar – vamos estudar é um livro que acompanha de 

forma lúdico-didática os conteúdos programáticos.

Se a poesia é a ‘expressão das origens’ como nos diz Eduardo 

Lourenço, então, na verdade, será possível através da poesia 

crescer no silêncio das palavras, colocar as mesmas questões 

de forma diferente, rodopiando sobre o mundo que nos dará 

as respostas que procuramos.

GÉNERO Infantil

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2017

DIMENSÕES 160x210mm

NÚMERO DE PÁGINAS 90

ISBN 978-989-8825-63-6

15,00€
Benedita 
Stingl

4.ª EdiçãoInclui um CD de músicas



MÃEMEQUER

JARDIM DE PERFUMES

SINOPSE  

Mãemequer é um pequeno excerto de uma vida inteira em busca 

de maternidades. exalta o amor que brota naturalmente de

uma mãe, e que cabe dentro dum abraço.

um reflexo ténue entre mãe e filho cujas fronteiras intemporais 

entre um e outro são a naturalidade de existir apenas... actos 

contínuos de aprendizagem mesclados de gestos e memórias de 

um lugar de afectos.

um sempiterno vai-vem de sentimentos, num princípio de 

confiança e maturidades dando ao tempo o verdadeiro ritmo do 

amor.

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES nannipinto

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2018

DIMENSÕES 190x190mm

NÚMERO DE PÁGINAS 60

ISBN 978-989-8825-75-9

10,00€ nannipinto

O RAPAZ QUE 
LIMPAVA OS 
BEIJOS DA CARA

SINOPSE     O Lucas limpava a cara sempre que alguém lhe dava 

um beijo e a sua mãe ralhava-lhe sempre que isso acontecia.

O Lucas ficou com aversão a beijos e o médico aconselhou toda a 

gente a não lhos dar.

O Lucas ficou feliz. Depois foi ficando triste, cada vez mais triste.

Até que a Maria lhe deu um beijo.

E quando um beijo chega ao coração, multiplica-se por mil!

Por vezes os adultos preocupam-se com coisas que não têm 

importância nenhuma!

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES Leonor Graça Moura

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2018

DIMENSÕES 190x190mm

NÚMERO DE PÁGINAS 52

ISBN 978-989-8825-79-7

13,00€ Leonor Mexia

A SEREIA 
MÁNINA E 
SEUS SAPATOS 
VERMELHOS

SINOPSE     Este conto do maravilhoso e do encanto conduz-

-nos a um mundo em que todos os seres se relacionam e convivem, 

decidem em conjunto e festejam. Um mundo onde os homens da 

terra e os seres do mar, juntos, programam o baile para agradecer 

a chuva que caiu em abundância nas Ilhas.
Lígia Dias Fonseca

Primeira Dama da República de Cabo Verde

Não é seguramente por acaso que ‘A Sereia Mánina e seus sapatos 

vermelhos’ assume o formato de áudio-livro, estórias contadas, 

apelando ao ouvido, numa narrativa que convida

a fechar os olhos e a navegar, leve e livre no mundo fantástico de 

Celina Pereira.
Manuela Jorge Soares de Brito

Embaixatriz de Cabo Verde em Portugal

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES Elsa Ribeiro

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2018

DIMENSÕES 210x297

NÚMERO DE PÁGINAS 82

ISBN 978-989-8825-10-0

15,00€ Celina Pereira

Incluí CD

Bilíngue Português/
Crioulo Cabo-verdiano

Edição em Braille 
incluída



DROPI – 
DÁ O SALTO COM O 
DROPI

SINOPSE  
(...)

O DROPI é um programa inovador de desenvolvimento 

socioemocional dirigido a crianças, que tem por base um canguru 

que se alimenta de sentimentos! O Dropi pretende influenciar 

pessoas no sentido de terem vidas mais positivas, saudáveis e 

equilibradas.

A personagem deu origem ao livro “Dá o Salto com o Dropi!” e, 

posteriormente, foi produzido um Manual Técnico (disponível 

online), que contempla 10 sessões nas quais se promove o treino 

de competências pessoais e sociais, recorrendo a ferramentas de 

educação não-formal dinâmicas e participativas.

(...)

GÉNERO INFANTOJUVENIL

PERSONAGEM POR Joana Mexia Alves

ILUSTRAÇÕES Social Ibeen

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2018

DIMENSÕES 210x148mm

NÚMERO DE PÁGINAS 20

ISBN 978-989-8825-86-5

8,00€

Daniela Costa

RAFA NA 
EUROPA
CIDADES 
PRODIGIOSAS

SINOPSE  “Era uma vez um dragão azul chamado Kiko que ti-

nha um amigo inseparável, o Rafa. Os dois andavam sempre jun-

tos, brincavam juntos, comiam juntos e contavam todos os seus 

segredos um ao outro. Só não dormiam juntos, porque o dragão 

ressonava muito e vivia numa gruta.(...) 

Dina era a namorada do Kiko. Vivia noutro planeta...”

Fica o convite para fazerem uma longa viagem com estes amigui-

nhos! Vamos?

“O Rafa subiu para o dorso do Kiko, que voou em direção ao arco-

-íris, a terminar no horizonte do Rio Tejo. Pelo caminho foi-lhe 

contando um segredo: — A minha avó dizia que quando víamos 

um arco-íris pousado no rio era sinal de que, do outro lado do 

arco-íris, existia um tesouro e que ele estava pousado noutro rio. 

(...)

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES Carla Anjos

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2018

DIMENSÕES 215x215

NÚMERO DE PÁGINAS 42

ISBN 978-989-8825-58-2

13,00€

Carmen Santana

O ELEFANTE 
E O ANJO

SINOPSE  “Às vezes andamos perdidos, por vezes até andamos 

às escuras, com bastantes obstáculos e até com medo, exatamen-

te como os personagens desta história. Eles perseguem um sonho, 

o que é bastante habitual entre os humanos. Mas para o alcança-

rem têm de escolher um entre dois caminhos: optam pelo cami-

nho misterioso, o que dá acesso às mais belas paisagens e histó-

rias, mesmo sendo o mais longo e difícil, o mais desconhecido. (...) 

Vão caminhando, como qualquer um de nós, descobrin-

do que o caminho é um mistério atrás de mistério...” 

Joaquim Azevedo 

In nota introdutória

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES Marta Horta Belo

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2018

DIMENSÕES 210x270

NÚMERO DE PÁGINAS 50

ISBN 978-989-8825-93-3 

15,00€

Joana Morais e Castro

ilustrações de:

Marta Horta Belo



SIMÃO 
BALALÃO

SINOPSE  
Esta é a história de Simão Balalão, o menino ilhéu que tinha no 

peito o sonho de partir em busca de outros horizontes.

Após algumas aventuras mal sucedidas Simão dá conta que só os 

conselhos da mãe o podem ajudar e finalmente desco-bre que “a 

nossa terra é a nossa terra” ou como se diz na língua santomé – 

tela non sa tela non”.

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES Ilustrações de Elsa Ribeiro - Editorial 

Novembro

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 215x215

NÚMERO DE PÁGINAS 48

ISBN 978-989-8825-91-9

15,00€

Olinda Beja

MARIANA, 
O MENINO 
ROCHEDO E 
A GAIVOTA 
MÁGICA

SINOPSE  

Todas as histórias aconteceram uma vez...

“Aconteceu há muitos anos, um menino largou as suas semen-

tes numa praia de outro continente e essas sementes arrasta-

das pelos ventos, pelas correntes

e pelas marés, transformaram-se num grão de areia, numa pe-

dra, numa rocha e endureceram tanto, mas tanto, que o frágil 

coração de menino ficou prisioneiro do pequeno rochedo. (...)”

In Mariana, o Menino Rochedo e a Gaivota Mágica

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES Ilustrações de Elsa Ribeiro - Editorial 

Novembro

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 215x215

NÚMERO DE PÁGINAS 40

ISBN 978-989-8825-69-8

12,00€

Ana Bárbara de 

Santo António

O CARAPAU 
E A PESCADA 
‑ RECEITAS DA 
PEQUENADA

SINOPSE  

“Uma grande pitada de diversão, uma enorme dose de amor 

e algumas panelas com doses qb de produtos saudáveis são o 

mote deste livro de Benedita Stingl, que promove junto dos 

mais novos o gosto pela culinária e por hábitos de alimentação 

saudável. E agora é só vestir o avental e colocar o chapéu de 

chef, porque as receitas são para ser partilhadas por graúdos e

miúdos… Bom apetite!”

Avelina Ferraz

editora

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES Ilustrações dos alunos do Colégio Jardim das 

Cores e de Elsa Ribeiro - Editorial 

Novembro

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 210x297

NÚMERO DE PÁGINAS 126

ISBN 978-989-54356-4-7

13,00€

Benedita Stingl



OS TEMPOS DE 
SOPHIA

SINOPSE  
Esta é a biografia de uma menina que se tornou mulher/poeta. 

A maior de Portugal.

Vejamos e tentemos perceber como a sua circunstância e o seu 

percurso influenciaram a sua personalidade e a qualidade da 

sua poesia.

De menina observadora, criativa e dona de tempos próprios à 

mulher sensível, crítica e inspiradora.

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES Sara Afonso

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 180x250

NÚMERO DE PÁGINAS 66

ISBN 978-989-54486-0-9

15,00€

Rosabela Afonso

12 HISTÓRIAS 
PARA A BENEDITA

SINOPSE  
Aos 59 anos rendeu-se à recém nascida Maria Benedita, sua 

neta. A partir daí, embalado pelo encantamento de lhe pegar 

ao colo, de a adormecer e de a ver sorrir e crescer, Franchini re-

solveu, com a maturidade cúmplice de avô e com a inerente sa-

bedoria, experiência e tranquilidade de quase seis décadas, (...)

E assim nasceu a ideia deste livro a que se juntaram, a convite 

do António Franchini, outras interpretações ilustres aos seus 

desenhos, com textos e poemas de gente boa e amiga do avô 

babado e feliz, que vai vendo e saboreando todos os dias este 

amor em constante crescimento.

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES António Franchini

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 160x210

NÚMERO DE PÁGINAS 52

ISBN 978-989-54486-8-5

15,00€

Vários autores

O ABUTRE 
VAIDOSO

SINOPSE  
“Tudo precisa dos nossos cuidados. Quem cuida do ambiente 

garante que a vida correrá sem prejuízos e assegurará o futuro. 

Quem cuida das amizades tem o maior tesouro que jamais nin-

guém pode possuir.

(...)

O abutre deste conto não tinha qualquer humildade. Era, sim, 

muito soberbo. E, nomeadamente, era ignorante, porque era 

vaidoso. Por isso, não podia ter amigos, nem podia aprender o 

que os outros sabiam. Era rejeitado pelos seus congéneres e não 

conseguiu suportar a verdade: a visão da própria imagem quan-

do teve ocasião de conhecê-la.”

In prefácio de Adela Figueroa Panisse

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES António Franchini

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 215x215

NÚMERO DE PÁGINAS 36

ISBN 978-989-54486-7-8

17,00€

Kátia Casimiro



O MAIOR 
ESPECTÁCULO 
DO MUNDO

SINOPSE  “A curiosidade, o encantamento e muita diversão fo-

ram a reação do pequeno Tomás que assiste pela primeira vez ao 

circo na companhia de seus pais.

Palhaços, ilusionistas, malabaristas, trapezistas, homem-bala, sur-

presas, suspense, alegria, aplausos. Tantos.

Truques que tenta descobrir e emoções que o fazem brilhar. Cada 

número é especial e surpreendente. A magia do circo faz com que 

o seu coração bata mais forte e para sempre uma impressão agra-

dável marcada pela grande viagem ao divertido mundo da fanta-

sia. Mas tudo ficou diferente quando entraram os animais cabis-

baixos às ordens de um homem a chicotear o chão com violência. 

Tomás ficou triste, pois tinha a certeza de que bastava os números 

espetaculares dos seres humanos e não era preciso os bichos para 

encherem o circo.”

GÉNERO INFANTOJUVENIL

ILUSTRAÇÕES Elsa Ribeiro - Editorial Novembro, Edições Cão Menor

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 215x215

NÚMERO DE PÁGINAS 28

ISBN 978-989-54486-2-3

13,00€

Jorge Barroso



LITERATURA
VÁRIA
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ALMA DE
VIAJANTE

SINOPSE  Recolha antológica das crónicas de viagem publi-

cadas, semanalmente, no suplemento Fugas do jornal Públi-

co, acrescidas de alguns textos inéditos e de um portfólio de 

80 fotografias dos 14 meses em que, sozinho, cumpriu uma 

apaixonante volta ao mundo.

Foram catorze meses de vida errante, mochila às costas, má-

quina fotográfica em punho e sentidos despertos. Parti. Vivi. 

E regressei. Mais paciente, mais humilde. Possuidor de um 

autoconhecimento nunca antes alcançado e seguro de que o 

ser humano é, por natureza, em qualquer canto do planeta, 

bom e generoso. Voltei, enfim, com horizontes alargados, 

enriquecido com vivências inolvidáveis e com a reconfor-

tante convicção de que, apesar de tudo, pouco conheço do 

Mundo em que vivemos.

GÉNERO Crónicas

EDITORA Cão Menor

ANO 2006

DIMENSÕES 150x230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 124

ISBN 978-989-95184-4-5

14,50€

Filipe 
Morato Gomes

NÃO HÁ 
JUSTIÇA
SEM 
ANÕES!

SINOPSE Esta obra, finalmente descensurada, serve-se 

da paródia para alcançar um nobre e antigo propósito: o de 

“castigar os costumes pelo riso”. A trama conduz-nos, nos ca-

minhos sinuosos da sátira, à cáustica e desconcertante per-

cepção crítica, onde a diminuta condição física dos heróis - 

Prof. Legal e o seu Assistente - é um recurso estilístico para a 

representação alegórica do inconformismo contra os tiques 

da pequenez e da arrogância dos meandros da Justiça e da 

sociedade em geral. É o próprio autor que afirma: “o livro 

pretende romper com o prestígio, a credibilidade e a harmo-

nia da Justiça e abalar a tranquilidade em que ela vive, tra-

zendo à luz da verdade factos nunca antes revelados”. Mas 

isso é o que ele diz... 

GÉNERO Crónicas

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2009

DIMENSÕES 150x210 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 116

ISBN 978-989-8136-40-4

12,00€

J. Mário 
Teixeira

NÃO DESPREZES 
OS PROVÉRBIOS

SINOPSE “É do nosso quotidiano, de vez em quando, lem-

brarmo-nos de provérbios, uns mais conhecidos, outros me-

nos conhecidos, que nos ocorrem à memória, mas que de-

pressa deitamos ao esquecimento, como uma nuvem ligeira 

que passa e não regressa. Fazemos mal… pois deveríamos 

antes meditar no significado profundo que eles contêm.Os 

provérbios não aparecem por mero acaso, tão-pouco são 

fruto de mentes espirituosas. São a tradução de experiên-

cias, que de tão repetidas fazem jus a uma mensagem capaz 

de as transmitir. Assim nascem os provérbios, conhecimen-

to acumulado, por várias gerações, representando a sabe-

doria popular, o conhecimento e a experiência dos nossos 

antepassados, que não devemos desprezar. (...) Neste livro, 

tentarei interpretar alguns deles e expô-los ao leitor que os 

queira lembrar, e comigo os esmiuçar.”

GÉNERO Prosa / Literatura Popular

EDITORA AV Conteúdos Editoriais

ANO 2012

DIMENSÕES 230x150 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 60

ISBN 978-989-97875-0-6

9,90€

Abel 
de Carvalho



SINOPSE  “Quando se descobre que há um universo / Um 

espaço sem fim e sem tempo / (…) / Tudo muda. / Derretem-

-se as máscaras, / Os movimentos terminam, / Só nos resta 

parar, / Só nos resta enfrentar / Quem somos, / A verdade 

que somos, / Aceitar a Existência.”

Quando mergulhar na procura do seu Eu consciente e refle-

xivo, muitas perguntas se imporão: Saberei quem realmente 

sou? Serei capaz de chegar até ao meu inconsciente? Conhe-

cerei o meu verdadeiro Eu interior? Ou sou apenas objeto do 

meu consciente, mascarado pelas imposições, responsabili-

dades e limitações de liberdade do meu dia-a-dia? Onde está 

a minha essência?

GÉNERO Filosofia

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2013

DIMENSÕES 140x210 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 104

ISBN 978-989-8136-73-2

10,00€

CONSCIÊNCIA
DE SI‑MESMO

Carlos 
Lopes

NA PRIMEIRA PESSOA

SINOPSE  “A liberdade de escrever sem obstáculos é um 

festim nas crónicas do ‘Jogador de fim-de-semana’. A sua não-

-futilidade é um obstáculo, é certo. Já a sua prosa não pode 

ser assim considerada de tão fluída e cristalina que é. ‘Ser 

guarda-redes é o mais próximo que um homem está de voar’. 

Passa-se o mesmo com a escrita. O João Ferreira Oliveira es-

creve para fazer valer o que vale a pena e, depois, voa”.

Leonor Pinhão in Prefácio

GÉNERO Crónica

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2014

DIMENSÕES 130x200 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 138

ISBN 978-989-8136-88-6

13,00€

JOGADOR DE
FIM‑DE‑SEMANA

João Ferreira
Oliveira

SINOPSE  Destino cósmico. Destino neurológico. Livre-ar-

bítrio. Será que a nossa vida segue leis fixas e permanentes? 

Provas? Expiações? No limite, com calma e dedicação, pode-

mos ter mérito em qualquer dos contextos.

GÉNERO Filosofia Existencial / Religião

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2015

DIMENSÕES 110X170 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 36

ISBN 978-989-8136-99-2

7,00€

A NOSSA VIDA 
TEM UM RUMO?

Abel Herculano 
Carvalho



SINOPSE  (...)
Benedita Stingl apresenta-nos uma história sobre o compor-

tamento sexual humano e o gozo dos sentidos.

Tudo pode ocorrer, em qualquer momento, entre um homem 

e uma mulher, pois, como diz Vatsyayana “o amor não se inco-

moda com o tempo ou ordem”. 

(...)

Amar com Palavras é um conto ao redor do mundo, com uma 

impressionante uniformidade entre estrutura corporal e 

conformação mental da raça humana.

GÉNERO Literatura Erótica

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2016

DIMENSÕES 150X230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 140

ISBN 978-989-8825-21-6

15,00€

AMAR COM
PALAVRAS

Maria
Stingl

SINOPSE  (...)

Aqui disseca-se, através da história de Sísifo, o impacto destruidor

de uma teoria.

A vida pode sempre ser decidida por nós-mesmos, com a cabeça nas

estrelas e os pés nos chão!

Só assim não nos afastamos de O QUE SOMOS? QUEM SOMOS?

Avelina Ferraz

GÉNERO Filosofia Existencial

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2017

DIMENSÕES 140X210 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 114

ISBN 978-989-8825-59-9

12,00€

A VIDA E O MITO

Carlos Lopes

SINOPSE  Maria de Jesus Barroso Soares é, todos o reconhecem, 

uma mulher de causas e valores, uma pedagoga com décadas de ex-

periência e com um profundo conhecimento das questões sociais que 

podem afetar negativamente a evolução das crianças e dos jovens. 

E, de entre as questões que identificou, a merecerem a especial aten-

ção da sociedade, uma lhe pareceu, desde sempre, especialmente 

perigosa: a exposição dos mais novos à violência através da comu-

nicação social, nomeadamente na televisão. Contra essa exposição 

lutou, escrevendo artigos, organizando seminários, discursando em 

sessões públicas, pondo ao serviço dessa causa grande parte da sua 

energia, da sua credibilidade e da sua visibilidade como figura públi-

ca. De fragmentos dessa luta nasceu o livro que agora se lê como um 

todo, porque é uno o sentimento que o perpassa de luta pela constru-

ção de um mundo melhor. Usando as suas palavras, «um mundo de 

tolerância, de justiça e de solidariedade, num mundo sem violência».

Graça Franco, diretora da Rádio Renascença, In Prefácio

GÉNERO Crónicas

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2015

DIMENSÕES 150X230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 136

ISBN 978-989-8136-96-1

15,00€

A VIOLÊNCIA NA 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL

Maria de Jesus 
Barroso Soares



SINOPSE  … Naquele fim de tarde primaveril, ainda brilha-

va uma réstia de sol num céu limpo e daquela cor azul que só 

o céu tem, apareceu no quartel dos Bombeiros Voluntários 

de Braga, bateu à porta do meu gabinete, vinha tranquila, 

muito serena mesmo e por entre um sorriso disse baixinho: 

estou aqui para falar consigo acerca de uma ideia que me 

ocorreu recente-mente e que não me sai da cabeça.

(...)

Passados dias telefonou-me dizendo: já pus mãos à obra e 

tudo decorre como previsto.

Assim começou a nascer este livro que agora vos chega às 

mãos.

Capitão António Ferreira

In NOTA INTRODUTÓRIA

GÉNERO Crónicas

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2017

DIMENSÕES 150X230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 86

ISBN 978-989-8825-68-1

12,00€

SER BOMBEIRO

Ana Maria Monteiro; 
Antonio Gaspar Cunha; 
Cristina Brandão Lavender; 
Fabíola Lopes; Francisco 
Calado Abrunho-sa; Jorge 
Santos e Laura Costa

SINOPSE  
Não gosto de leituras reducionistas, ou feitas a partir de 

uma teoria. Gosto de leituras criativas e pluridimensionais.

Do entrecruzamento de mundos na poesia, dos que atingem a 

travessia da vida com expressão contemporânea e intemporal.

Assim é Benedita Stingl: A ESCUTA E OS SENTIDOS. O MAR 

E A LIBERDADE.

A ESCOLHA E A VIAGEM completa-das pela objetiva de Sér-

gio Santos

Avelina Ferraz

Escuta o búzio e ouvirás o mar

Sophia de Mello Breyner Andresen

GÉNERO Artes / Fotografia

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 297X210 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 66

ISBN 978-989-8825-97-1

15,00€

ECO DOS MARES

Benedita Stingl

Fotógrafo: Sérgio Santos

SINOPSE  
“Quando planeamos e projetamos cidades temos uma 

dupla responsabilidade: a responsabilidade técnica, na-

turalmente, mas também a responsabilidade do legado 

de conhecimento adquirido ao longo do nosso percurso. 

Esta Gramática que agora ouso partilhar com todos, inicia-se 

com breves conceitos de âmbito do planeamento geral da 

mobilidade e respetiva rede ciclável para, posteriormente, 

se desenvolver, quase em forma de “cartilha“, em tipologias 

de percursos cicláveis e respetivos apontamentos de dimen-

sionamento e recomendação para o seu mais adequado de-

senho no terreno.” 

Paula Teles

GÉNERO Manual

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 265X230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 222

ISBN 9789895435661

20,00€

A CIDADE DAS BICICLETAS ‑ 
GRAMÁTICA PARA O DESENHO DE CIDADES CICLÁVEIS

Paula Teles



SINOPSE  “A Floresta das Avencas — Crónicas com Direito

e Avesso” é uma narrativa dividida em 16 textos — uma in-

trodução, 14 crónicas e uma conclusão.

(...)

O formato “crónica” permite não só a leitura linear como 

uma leitura fragmentada e salteada. A narrativa que as une 

transforma-as num romance dividido em pequenos contos.

“A Floresta das Avencas — Crónicas com Direito e Avesso” 

reflete também sobre problemas atuais, relacionados com 

a solidariedade, a educação, os cuidados de saúde, numa 

sociedade em desagregação e na total ignorância do Outro.

GÉNERO Crónicas

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 150X230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 170

ISBN 978-989-54486-1-6

15,00€

A FLORESTA 
DAS AVENCAS 
‑ CRÓNICAS COM 
DIREITO E AVESSO

Maria Alzira Cabral

SINOPSE  “A Floresta das Avencas — Crónicas com Direito

e Avesso” é uma narrativa dividida em 16 textos — uma in-

trodução, 14 crónicas e uma conclusão.

(...)

O formato “crónica” permite não só a leitura linear como 

uma leitura fragmentada e salteada. A narrativa que as une 

transforma-as num romance dividido em pequenos contos.

“A Floresta das Avencas — Crónicas com Direito e Avesso” 

reflete também sobre problemas atuais, relacionados com 

a solidariedade, a educação, os cuidados de saúde, numa 

sociedade em desagregação e na total ignorância do Outro.

GÉNERO Prosa Poética

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 160X210 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 52

ISBN 978-989-8439-21-5

10,00€

O PESO DOS 
PASSOS

Benedita Stingl

Fotografias de Jorge 
Simão Meira

SINOPSE  Eis aqui um livro destinado a cumprir a sua mis-

são; sabendo nós que a missão de um livro, seja qual for o 

género literário em que o insiram, é a de provocar polémi-

ca, agitar consciências adormecidas, suscitar reflexões; em 

resumo, dar sentido à mensagem contida nas suas páginas. 

(…)

A mensagem que este livro nos pretende passar – sou eu ou-

tra vez a pensar – é muito simples: a vida não cabe dentro de 

simples esquemas e emoções, assim como o livre curso das 

ideias, não pode ser sustido por um simples dique que con-

traria, por regra, a frescura jorrante das águas. Estou com a 

autora quando escreve: “Amor e água, correntes constantes 

e omnipresentes na vida do homem”.

(…)

Germano Silva

GÉNERO Ensaio

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2019

DIMENSÕES 145X215 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 120

ISBN 978-989-8439-22-2

17,00€

IRONIA 
CIRCULAR

Norma Pott



E-BOOK



SINOPSE “Mãe Solidão” retrata a vida de uma família des-

troçada pelo infortúnio de uma doença e de um acidente. 

que condicionará para sempre os sentimentos de uma mãe, 

cuja atitude se reflectirá para sempre na vida dos dois filhos 

sobreviventes. É esta mãe ausente, fria, distante e desequili-

brada que Maria Alzira Cabral, dobra e desdobra nas páginas 

deste romance.

GÉNERO Romance

EDITORA AV Conteúdos Editoriais

ANO 2012

DIMENSÕES 150x230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 204

ISBN 978-989-97875-1-3

3,00€

MÃE
SOLIDÃO

Maria 
Alzira Cabral

UMA 
HISTÓRIA 
QUE CHEIRA 
A CAFÉ

SINOPSE “Quantas vidas temos, afinal ? Quantas faces de 

nós mostramos ao mundo? A alma dá-nos uma identidade e 

nós arranjamos as aparências? Quero reconhecer quem sou, 

mas onde está a minha face? Samuel fez-se cativo da disseca-

ção da sua história. É a procura pelo seu berço, entre sobre-

viventes do holocausto e emoções, a inteligência e a energia 

daqueles que o conduzem nesta jornada (Rute e Rafael) que 

alinhavam a verdade. E é na busca das personagens deste 

romance que o café vai curando a mente.”

GÉNERO Romance

EDITORA AV Conteúdos Editoriais

ANO 2012

DIMENSÕES 150x230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 112

ISBN 978-989-20-3065-4

3,00€

Isabel Vilarinho
e Vanda Novais

A ANA E 
OS AVÓS

SINOPSE Uma tarde inesquecível. Uma visita, um passeio, 

um jantar que reúne Ana e os avós. A natureza no seu es-

plendor e diversidade. Diferentes mas harmoniosos estilos 

de vida.

GÉNERO Infantojuvenil

IDIOMA Bilingue ( Português/Inglês)

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2013

DIMENSÕES 150x230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 32

ISBN 978-989-8136-71-8

3,00€

David 
Cabral



CURTAS

SINOPSE Diamantino compra livros desenfreadamente, 

há uma criança que pedala sem sair do sítio, mas conhece o 

mundo inteiro… Belchior é viciado no jogo, Ulisses sofre de 

excesso de esperança, Tomás possui uma orquestra especial, 

Teófilo está perdido no deserto, e Ludgero sonha em poder 

voar… Estas são algumas das personagens e situações que 

este livro de contos, ao jeito de curtas-metragens, nos traz.

As personagens são caricatas, peculiares, os contos espe-

ciais, e o narrador dá-lhes aquela pincelada suave de ironia 

e graça. 

No que parece uma tela da vida em que vários cenários vão 

passando à nossa frente, sentimo-nos envolvidos, pensati-

vos e constantemente questionados. 

GÉNERO Contos

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2013

DIMENSÕES 150x210 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 60

ISBN 978-989-8136-69-5

3,00€

Luís 
de Sousa Alves

COM MARGEM 
DE PROGRESSÃO



MANUAIS
ESCOLARES
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SINOPSE “O Essencial do Conhecimento – Física e Quí-
mica A” é um auxiliar pedagógico e escolar vocacionado 
para preparar os alunos com os conteúdos e competên-
cias exigidas no Ensino Secundário e nos Exames Nacio-
nais, assim como fornecer uma base sólida para o seu 
sucesso futuro no Ensino Superior.

GÉNERO Auxiliar de Estudo

EDITORA Editorial Novembro 

ANO 2015

DIMENSÕES 297x210mm

NÚMERO DE PÁGINAS 60

ISBN 978-989-8136-90-9

8,00€

O ESSENCIAL DO 
CONHECIMENTO

Ana 
de Moura  Pessoa 

FÍSICA E QUÍMICA A

SINOPSE “O Essencial do Conhecimento – Matemática 
A” é um auxiliar pedagógico e escolar vocacionado para 
preparar os alunos com os conteúdos e competências 
exigidas no Ensino Secundário e nos Exames Nacionais, 
assim como fornecer uma base sólida para o seu sucesso 
futuro no Ensino Superior.

GÉNERO Auxiliar de Estudo

EDITORA Editorial Novembro 

ANO 2015

DIMENSÕES 297x210mm

NÚMERO DE PÁGINAS 80

ISBN 978-989-8136-95-4

8,00€

O ESSENCIAL DO 
CONHECIMENTO

Hugo  
Caridade Soares 

MATEMÁTICA A

SINOPSE “O Essencial do Conhecimento – Português” 
é um auxiliar pedagógico e escolar vocacionado para 
preparar os alunos com os conteúdos e competências 
exigidas no Ensino Secundário e nos Exames Nacionais, 
assim como fornecer uma base sólida para o seu sucesso 
futuro no Ensino Superior.

GÉNERO Auxiliar de Estudo

EDITORA Editorial Novembro 

ANO 2015

DIMENSÕES 297x210mm

NÚMERO DE PÁGINAS 60

ISBN 978-989-8825-25-4

8,00€

O ESSENCIAL DO 
CONHECIMENTO

Rui   
Fernandes Oliveira 

PORTUGUÊS



SINOPSE Olá, meninas e meninos! 
Vamos preencher fichas e atividades, promover ideias e 
projetos? 
Olá, professores! 
Com este manual, pretendemos estabelecer objetivos 
concisos, ensináveis e avaliáveis para cada ano de esco-
laridade; Dar liberdade ao professor na seleção das es-
tratégias de ensino adequadas a esses objetivos.
Boas aulas e boas lições de Matemática! 

Avelina Ferraz - Editora

GÉNERO Auxiliar de Estudo

EDITORA Editorial Novembro 

ANO 2018

DIMENSÕES 210x297

NÚMERO DE PÁGINAS 36

ISBN 978-989-8825-82-7

7,00€

A RIMAR A 
MATEMÁTICA 
VAI FALAR 

Luís Henrique Stingl 
Benedita Stingl 

MANUAL 1

SINOPSE Olá, meninas e meninos! 
Vamos preencher fichas e atividades, promover ideias e 
projetos? 
Olá, professores! 
Com este manual, pretendemos estabelecer objetivos 
concisos, ensináveis e avaliáveis para cada ano de esco-
laridade; Dar liberdade ao professor na seleção das es-
tratégias de ensino adequadas a esses objetivos.
Boas aulas e boas lições de Matemática! 

Avelina Ferraz - Editora

GÉNERO Auxiliar de Estudo

EDITORA Editorial Novembro 

ANO 2018

DIMENSÕES 210X297

NÚMERO DE PÁGINAS 40

ISBN 978-989-8825-83-4

7,00€

A RIMAR A 
MATEMÁTICA 
VAI FALAR 

Luís Henrique Stingl 
Benedita Stingl 

MANUAL 2

SINOPSE “O Essencial do Conhecimento – Português” 
é um auxiliar pedagógico e escolar vocacionado para 
preparar os alunos com os conteúdos e competências 
exigidas no Ensino Secundário e nos Exames Nacionais, 
assim como fornecer uma base sólida para o seu sucesso 
futuro no Ensino Superior.

GÉNERO Auxiliar de Estudo

EDITORA Editorial Novembro 

ANO 2019

DIMENSÕES 297x210mm

NÚMERO DE PÁGINAS 

ISBN

00,00€

O ESSENCIAL DO 
CONHECIMENTO

Rui   
Fernandes Oliveira 

PORTUGUÊS
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O JUSTO VALOR 
NO SECTOR 
VITIVINÍCOLA

SINOPSE Tratando-se de uma obra de cariz académico, tem 

como principal público-alvo os estudantes e investigadores da 

área da Contabilidade. No entanto, a comunidade empresarial, 

especialmente os profissionais de contabilidade das empresas 

vitivinícolas, também poderão encontrar nesta obra um con-

tributo precioso para o estudo e compreensão da proposta do 

novo sistema de normalização contabilística.

A obra, não só explica todo o processo produtivo, desde o co-

nhecimento da vinha, da casta, da videira ou do ecossistema 

vitícola, explicando todo o processo de produção até ao engar-

rafamento, como fundamentalmente descreve a crescente im-

portância dada ao justo valor como forma de mensuração, em 

detrimento do custo histórico.

É pois um livro de referência para o sector.

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 3

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2007

DIMENSÕES 150x230x11 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 218

ISBN 978-989-95185-7-5

20,00€

Graça Maria 
do Carmo Azevedo

EDUCAÇÃO 
PRÉ‑ESCOLAR

SINOPSE Livro fundamental para todos os professores e para 

muitos pais, pois reflecte sobre a necessidade de desenvolver 

a elaboração da capacidade escrita em níveis etários fulcrais. 

A obra aborda ainda a interacção entre a escrita e a leitura, de-

signadamente nos mecanismos de processamento da compre-

ensão ou no processamento da informação. Faz ainda uma aná-

lise do desenvolvimento da escrita, tendo como base o conto. 

Trata-se de uma investigação que promove, de forma prática, a 

análise e a reflexão sobre a língua, fundamental para a expan-

são da capacidade de produzir e de interpretar textos. A partir 

dela, é possível explicitar saberes implícitos dos alunos, abrin-

do espaço à sua reelaboração, no caso da escrita, ou à discus-

são sobre diferentes sentidos atribuídos ao texto.

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 2

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2007

DIMENSÕES 150x230x12 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 202

ISBN 978-989-95185-8-2

18,00€

Olga Maria 
Teixeira A. Ludovico

CURRÍCULO E 
SUPERVISÃO

SINOPSE  Este livro é fundamental para os analistas finan-

ceiros, gestores de carteiras de activos e fundamentalmente 

para os gestores das empresas cotadas. Isto porque reflecte 

sobre o impacto que o anúncio da alteração de dividendos 

por parte das empresas com títulos cotados em Bolsa tem 

no comportamento futuro das próprias empresas. 

Esta obra consiste, fundamentalmente, em três ensaios so-

bre o tema. No primeiro, desenvolve-se uma metodologia 

que permite estudar, num universo considerável, a temática 

central dos efeitos dos anúncios de dividendos nos valores 

futuros das cotações e da performance da empresa. 

Finalmente, o terceiro ensaio comporta uma extensão adi-

cional do tema inicial, ao relevar a análise do efeito dos fac-

tores específicos à empresa sobre a reacção dos mercados 

aos anúncios de dividendos. 

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 1

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2007

DIMENSÕES 150x230x22 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 372

ISBN 978-989-95185-6-8

20,00€

SIGNALLING 
WITH  
DIVIDENDS? 

Elisabete
Simões Vieira

NEW EVIDENCE 
FROM EUROPE



SUPERVISÃO 
EM EDUCAÇÃO 
DE INFÂNCIA

SINOPSE A obra aborda temas que vão desde a formação 

dos educadores de infância, a sua prática pedagógica ou os 

diversos estilos possíveis de supervisão. 

Segundo a autora, “os problemas com que, na actualidade, 

se confrontam os profissionais da educação requerem uma 

interacção permanente entre a prática e a reflexão individu-

al e colectiva, na procura de soluções e na aquisição de com-

petências que permitam repensar a sua acção.

A supervisão educativa tem-se constituído, nas últimas déca-

das, como uma área de interesse nuclear no contexto da for-

mação de educadores e professores, uma vez que esta é con-

siderada fundamental à análise e reflexão das suas práticas. 

A supervisão enquanto actividade formativa afigura--se 

como uma excelente forma de evoluirmos enquanto pesso-

as e profissionais”.

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 6

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2007

DIMENSÕES 150x230x10 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 200

ISBN 978-989-8136-02-2

18,00€

SUPERVISORES  
E ESTILOS DE 
SUPERVISÃO

Maria Amália 
Fazenda Severino

DESENVOLVI‑
MENTO DA 
CAPACIDADE  
DE 
ELABORAÇÃO
ESCRITA

SINOPSE Livro fundamental para todos os professores e para 

muitos pais, pois reflecte sobre a necessidade de desenvolver 

a elaboração da capacidade escrita em níveis etários fulcrais. 

A obra aborda ainda a interacção entre a escrita e a leitura, de-

signadamente nos mecanismos de processamento da compre-

ensão ou no processamento da informação. Faz ainda uma aná-

lise do desenvolvimento da escrita, tendo como base o conto. 

Trata-se de uma investigação que promove, de forma prática, a 

análise e a reflexão sobre a língua, fundamental para a expan-

são da capacidade de produzir e de interpretar textos. A partir 

dela, é possível explicitar saberes implícitos dos alunos, abrin-

do espaço à sua reelaboração, no caso da escrita, ou à discus-

são sobre diferentes sentidos atribuídos ao texto.

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 4

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2007

DIMENSÕES 150x230x11 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 156

ISBN 978-989-8136-01-5

16,00€

Ana 
Pinheiro

SINOPSE A obra aborda a importância do capital intelectual, 

humano, da estrutura e do cliente, estabelecendo uma rela-

ção entre o conhecimento e a competitividade das empresas.

Conhecimento e tecnologia são dois dos pilares do desen-

volvimento numa perspectiva de competitividade organiza-

cional, defendendo a autora, num estudo apoiado na amos-

tra de 50 empresas da área industrial do distrito de Viseu, 

que o conhecimento partilhado por todos os trabalhadores 

promove a competitividade.

A reflexão mais importante da obra é estabelecer que, deter-

minada gestão do conhecimento proporciona determinados 

resultados económicos, comerciais e de produção, bem como 

uma maior qualidade de vida no trabalho. Não é pois por acaso 

que estão marcadas apresentações do livro a convite de algu-

mas das mais representativas empresas portuguesas.

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 5

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2010

DIMENSÕES 150x230x23 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 448

ISBN 978-989-95185-9-9

20,00€

GERIR 
CONHECIMENTO 
E GERAR COMPE‑
TITIVIDADE

Leonor 
Maria Cardoso



A ABORDAGEM 
À ESCRITA NA 
EDUCAÇÃO PRÉ‑
‑ESCOLAR

SINOPSE Este livro é fundamental para professores e pais 

de crianças em idade pré-escolar, na medida em que explica 

como se processa o desenvolvimento da linguagem oral, e 

como se processa a aquisição da linguagem escrita. Ao explicar 

como se efectua a aprendizagem na criança, ou qual o papel 

do educador nessa aprendizagem, torna-se um instrumento 

fundamental para todos os que trabalham com crianças desta 

faixa etária.

A autora adverte por exemplo que “deixar para os seis anos 

de idade a descoberta da linguagem escrita, com a entrada 

na escolaridade obrigatória, pode significar um atraso 

irrecuperável, pelo que é urgente descolarizar esse processo.

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 7

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2007

DIMENSÕES 150x230x14 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 192
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QUE REALIDADE? 

Maria 
Helena Horta

A CRIANÇA E O 
CONHECIMENTO 
DO MUNDO 

SINOPSE Este livro é dirigido aos Educadores de Infância, e 

constitui-se como uma ferramenta indispensável de trabalho 

para esses docentes, na medida em que, não só estuda como 

funciona o processo de aprendizagem na criança como indica 

quais as melhores formas de lhes transmitir o conhecimento, 

essencialmente na área das ciências físicas. Numa época em 

que existe consenso, quer em Portugal quer no mundo em 

geral, que o ensino das ciências e da tecnologia deve estar na 

linha da frente das vertentes educativas, este livro apresenta-

-se como um óptimo instrumento de reflexão e trabalho nes-

se sentido, especialmente porque explica como implementar 

esse ensino desde as mais tenras idades.
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ACTIVIDADES 
LABORATORIAIS EM 
CIÊNCIAS FÍSICAS

Ana Maria Coelho 
de Almeida Peixoto

SINOPSE Este livro tem um interesse especial para as esco-

las e para os professores, na medida em que revela, através da 

visão de quem está “por dentro”, aspectos fundamentais da 

actividade inspectiva em Portugal. Nesse sentido, qualquer 

professor gostará de saber um pouco mais acerca desta acti-

vidade que, sendo ainda bastante temida por alguns docentes, 

convém desde logo ser desmistificada. Este livro pretende ser 

um contributo nesse sentido.
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A INSPECÇÃO
E A EDUCAÇÃO 
DE INFÂNCIA

Clara 
Lucas



SINOPSE “O Lado Sério do Humor” analisa o humor na sua 

linguagem e nas suas formas, através da temática e da tipolo-

gia da anedota. Faz assim uma análise dos modelos e processos 

discursivos do humor, explicando qual o seu papel e teorias, 

sempre com o recurso às anedotas, que são analisadas na sua 

produção de sentido, nas suas sequências textuais e nos seus 

processos discursivos. A obra termina com uma sequência de 

88 anedotas.
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UMA PERSPECTIVA
SOCIOLINGUÍSTICA 
DO DISCURSO 
HUMORÍSTICO

O LADO SÉRIO 
DO HUMOR 

Teresa 
Adão

MODELO 
CONCEPTUAL  
PARA AUDITORIA 
ORGANIZACIONAL  
CONTÍNUA COM 
ANÁLISE  
EM TEMPO REAL

SINOPSE O livro propõe um modelo conceptual para au-

ditoria contínua das organizações com análise em tempo 

real assente em cinco pilares. Desse modelo resultaram: um 

projecto consistente e coerente de um sistema de controlo 

interno, a verificação formal dos processos de negócio com 

controlo embebido de acordo com os objectivos específicos 

de controlo e um modelo conceptual para suporte à audito-

ria organizacional contínua com análise em tempo real.
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Carlos 
Santos

SINOPSE A obra aponta alguns dos males de que enferma a 

relação escola-família, partindo da análise do diálogo directo-

res de turma – pais/encarregados de educação: as potenciali-

dades deste diálogo estão subaproveitadas, deve repensar-se 

a formação dos directores de turma ao nível das ciências da co-

municação e deve promover-se a participação dos pais na vida 

activa das escolas. 
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PAIS E 
DIRECTORES  
DE TURMA EM 
DIÁLOGO

Fernanda 
Cássio



A VELHICE 
NA PRIMEIRA 
PESSOA 

SINOPSE  Em “A Velhice na Primeira Pessoa”, de Ester Vaz, 

publicado pela Editorial Novembro, a autora propõe-se “des-

construir” a percepção moderna de velhice que se configura 

como problema social. A visão leiga sobre a velhice reage a 

esta concepção  e encara-a apenas na sua dimensão de cons-

trução da sociedade, associada à problemática da inclusão 

social pelo trabalho.

Ser reformado/a não é ser velho/a: é o olhar dos outros que 

faz as pessoas velhas.

Ester Vaz apoia-se nos resultados de um estudo qualitativo 

sobre a representação social de velhice e de envelhecimen-

to. Realizou entrevistas em profundidade a homens e mulhe-

res do Norte de Portugal, com idades superiores a 50 anos. 
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UM ESTUDO 
NAS UNIVERSIDADES  
IBÉRICAS

Ester 
Vaz
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DETERMINANTES 
DA ESTRUTURA  
DE CAPITAL

SINOPSE A obra busca encontrar os determinantes da es-

trutura de capital eu influenciam as decisões do proprietários/

gestores das empresas familiares portuguesas, partindo das 

principais teorias da estrutura de capital, aplicadas a um con-

junto de empresas fundadoras da APEF.
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AS EMPRESAS 
FAMILIARES 
PORTUGUESAS

Telma Patrícia
dos Santos Correia

PRODUCCIÓN 
Y MERCADO  
DE LECHE 
ECOLÓGICA  
EN PORTUGAL

SINOPSE A obra analisa a produção e o mercado dos produ-

tos lácteos biológicos, partindo de três premissas essenciais: 

há uma maior preocupação ambiental por parte das socieda-

des contemporâneas, houve alterações nos padrões de consu-

mo agro-alimentares na sociedade portuguesa, não existe em 

Portugal informação sobre a produção e o consumo de produ-

to lácteos biológicos. 
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CAPITAL 
INTELECTUAL 

SINOPSE O estudo deste livro centra-se na comunicação 

institucional das empresas e de outras organizações, deba-

tendo a divulgação de informação mais alargada e os novos 

instrumentos de relato dos intangíveis do conhecimento, 

nomeadamente os modelos de Capital Intelectual.

Nesse contexto, as Universidades surgem como exemplo de 

organizações complexas da Sociedade do Conhecimento, 

mobilizadoras de vastos activos e recursos intangíveis, mas 

geralmente carecidas de adequadas estratégias de comunica-

ção que melhorem a sua transparência e a comparabilidade. O 

trabalho contém uma abordagem empírica original, incluindo 

um estudo alargado a mais de uma centena de Universidades 

Ibéricas e uma proposta de Modelo de Relato de Capital Inte-

lectual destinado a instituições de ensino superior.
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UM ESTUDO 
NAS UNIVERSIDADES  
IBÉRICAS

Eleutério 
Machado

ESTUDO DA 
BIODIVERSIDADE 
MOLECULAR DE 
QUERCUS SUBER 
E CARACTERIZAÇÃO DE 
GENES ENVOLVIDOS NA 
RESPOSTA DE DEFESA À 
INFECÇÃO POR 
PHYTOPHTHORA
CINNAMOMI

SINOPSE O presente trabalho teve o mérito de desbravar 

o território inexplorado da biologia molecular do sobreiro (e 

também da azinheira) e desvendar alguns dos seus segredos. 

Estas espécies florestais, cuja enorme importância ao nível na-

cional e mediterrânico nunca é demaios enfatizar, não são de 

estudo fácil. O seu crescimento muito lento e as suas particu-

laridades fisiológicas fazem com que qualquer programa de in-

vestigação que lhes seja dedicado resulte num desafio tremen-

do face aos horizontes temporais dos modelos tradicionais de 

financiamento da investigação. De escassa ajuda são os poucos 

e imperfeitos modelos existentes. Foi, pois, uma aventura en-

veredar por esta caminho incerto e tortuoso. 
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Ana Cristina 
de Matos Coelho

ESCREVER  
PARA CINEMA

SINOPSE A obra, centrada na complexidade da escrita de um 

argumento para cinema, dá-nos conta de todas as etapas sub-

jacentes a este processo, desde a génese da ideia e a realização 

de entrevistas, passando pelas pesquisas bibliográfica e filmo-

gráfica, até ao acto final de escrita e reescrita do texto. Está di-

vidida em duas partes fundamentais: uma de contextualização 

e outra de apresentação da longa-metragem cinematográfica 

Castelos de Areia
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ETAPAS DA CRIAÇÃO 
DE UM ARGUMENTO

Filomena
Antunes Sobral



SUCESSO 
ACADÉMICO

SINOPSE “Sucesso académico: Contributos do desen-

volvimento cognitivo pretende interpelar todos os que se 

dedicam à actividade da docência e se preocupam com as 

competências que promovem nos alunos, para além dos 

conhecimentos adquiridos.(...) Os conhecimentos, só por si, 

não bastam para que as respostas sejam eficazes. Impõe-se 

um conjunto de competências transferíveis que permitam 

ao sujeito processar e utilizar a informação; comunicar, ra-

ciocinar, analisar e concluir sobre dados diferentes; avaliar 

ideias e técnicas; tomar posições, etc., independentemente 

dos contextos de vida e profissionais em que se vai movi-

mentando.(...) Este livro procura dar conta dos resultados 

obtidos num estudo com 2071 alunos do ensino superior, 

tendo em consideração as dimensões pessoal, institucional 

e académica.”

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 21

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2009

DIMENSÕES 150x230x30 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 512

ISBN 978-989-8136-3-50

20,00€
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CONTRIBUTOS DO
DESENVOLVIMENTO 
COGNITIVO

AVALIAÇÃO EM
EDUCAÇÃO DE 
INFÂNCIA 

SINOPSE Criterioso e consciente, o livro a Avaliação em Edu-

cação de Infância – das concepções às práticas é uma mais-valia 

para a potencialização do trabalho e da avaliação em Educação 

de Infância, indispensável a todos os educadores, auxiliares e 

encarregados de educação de crianças em idade pré-escolar. 

Este trabalho permitir-lhes-á conhecer e concretizar as Orien-

tações Curriculares, permitir-lhes-á perspectivar e inserir-se 

no modelo curricular que mais lhes aprouver, permitir-lhes-á 

conhecer e aplicar outros modos de intervenção na avaliação.
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DAS CONCEPÇÕES 
ÀS PRÁTICAS

Isabel 
Moreno Gonçalves

(esgotado)

EM BUSCA 
DO TEMPO 
CONSTRUÍDO 

SINOPSE  “Em Busca do Tempo Construído – Contributos 

da Perspectiva Diacrónica”, da autoria de Maria da Luz Vale 

Dias, é o título que faltava aos escassos estudos sobre psico-

logia do desenvolvimento. Este volume, incide sobre a temá-

tica da perspectiva diacrónica, repartindo-se em três partes 

fundamentais. A primeira reflecte sobre a complexidade do 

estudo do tempo; a segunda analisa a abordagem desenvol-

vimentista do tempo, debruçando-se, principalmente, nas 

perspectivas de Piaget e Jacques Montangero; a terceira 

apresenta os estudos realizados – ambos levados a cabo com 

crianças e adolescentes de diferentes idades.

Original e muito bem organizada, a obra é, sem dúvida, um 

valioso contributo para tornar possível, “uma boa adaptação 

cognitiva, social e emocional” dos seres.
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CONTRIBUTOS 
DA PERSPECTIVA
DIACRÓNICA

Maria da Luz
Vale Dias 



SINOPSE Aliando a área da Educação à Psicologia, o novo tí-

tulo da colecção Nexus reporta um estudo sobre a agressão e 

vitimação entre adolescentes. Este fenómeno, comummente 

designado por bullying, tem sido recorrente em contextos es-

colares, tendo fomentado diversos estudos e debates do inte-

resse de educadores e psicólogos. 

Partindo de uma realidade concreta, a autora analisa, com 

assinalável coerência e rigor, o impacto que o bullying tem na 

vida dos adolescentes e de que forma a agressão e a vitima-

ção poderão afectar as suas competências sociais, emocionais 

e morais. Este estudo empírico apresenta, ainda, os factores de 

risco, as variáveis sociodemográficas, psicossociais e sociocog-

nitivas que estão na base das condutas agressivas, revelando 

que o bullying ocorre predominantemente em níveis escolares 

mais baixos, sem que haja uma relação directa com o nível so-

cioeconómico dos indivíduos. 
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MAUS TRATOS 
ENTRE 
ADOLESCENTES 
NA ESCOLA

Maria 
José D. Martins

SUPERVISÃO E 
FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
E TECNOLÓGICA

URBANIDADE  
E EDUCAÇÃO 
CULTURAL

SINOPSE Um dos focos centrais da obra é revelar a escola 

não só como um espaço educacional mas, também, como um 

espaço onde se promovem a cultura e a cidadania. Neste meio, 

a figura privilegiada do professor é associada à figura do artis-

ta, como agente de cultura que deve incutir, nos seus alunos, 

um espírito de intervenção crítica, reflexiva e cívica.

Perante as exigências de um novo século e de um mundo em 

constante evolução, é emergente humanizar espaços e pessoas. 

Nas palavras do autor, esta obra ou o caminho que o levou até 

ela, “(...) induziu reflexão e protagonizou dinâmicas feitas de 

gente e pedaços de cidade, testemunhos de vida e de tempo, 

que desejamos reincidam na qualificação e humanização das 

novas gerações de professores e alunos.”
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Bartolomeu 
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COMPETÊNCIAS 
PROFISSIONAIS 
DOS 
ENFERMEIROS

SINOPSE O novo título da colecção Nexus representa um 

estudo teórico-prático sobre as Competências do Enfermeiro 

de Cuidados Gerais, definidas pela Ordem dos Enfermeiros. É 

um livro do interesse de profissionais e estudantes das Escolas 

de Enfermagem e das Instituições de Saúde por dar resposta à 

questão emergente: que competências estão a ser praticadas 

pelos enfermeiros e percepcionadas pelos formandos? Por fim, 

segundo as palavras da autora, este estudo “tem como finalida-

de recuperar a necessidade do desenvolvimento de competên-

cias de enfermagem e competências emocionais em contextos 

laborais e, ainda, tornar expressivo o quanto o exercício dessas 

competências pode ser um factor de mais-valia na educação/

formação em enfermagem.”

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 25

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2009

DIMENSÕES 150x230x14 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 168

ISBN 978-989-8136-3-3

15,00€

A EXCELÊNCIA 
DO CUIDAR

Susana Sobral 
Mendonça



EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

SINOPSE Criterioso e consciente, o livro a Avaliação em Edu-

cação de Infância – das concepções às práticas é uma mais-valia 

para a potencialização do trabalho e da avaliação em Educação 

de Infância, indispensável a todos os educadores, auxiliares e 

encarregados de educação de crianças em idade pré-escolar. 

Este trabalho permitir-lhes-á conhecer e concretizar as Orien-

tações Curriculares, permitir-lhes-á perspectivar e inserir-se 

no modelo curricular que mais lhes aprouver, permitir-lhes-á 

conhecer e aplicar outros modos de intervenção na avaliação.
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COMUNICAR COM 
CRIANÇAS COM 
PARILISIA CEREBRAL

Célia
Nogueira

(esgotado)

SINOPSE O desenvolvimento pessoal e profissional do edu-

cador e a sua relação com a criança autista, constituem o tema 

da presente obra. O trabalho com a criança autista, que se fe-

cha no seu próprio mundo, parecendo que ignora o educador/

adulto que com ela tenta interagir, é uma situação privilegiada 

para pôr à prova o educador. Na sociedade actual, nas escolas 

em que se inserem e actuam os profissionais de educação, con-

sidera-se extremamente importante agir em conformidade com 

as constantes mudanças a que estão sujeitos, com os diferentes 

contextos em que exercem a sua prática pedagógica e que sejam 

capazes de o fazer de uma forma conscienciosa, diferenciada e 

personalizada, norteados por uma preocupação central que é a 

de proporcionar as respostas mais adequadas às crianças, sejam 

elas do Ensino Regular ou Especial. Esta obra será, pois, de pri-

mordial interesse para todos os Educadores de Infância.
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OS TERRITÓRIOS 
TURÍSTICOS

DIREITO E 
TURISMO COMO  
INSTRUMENTOS 
DE PODER

Virgílio Miguel 
Machado

O PROFISSIONAL 
E A EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

SINOPSE O desenvolvimento pessoal e profissional do edu-

cador e a sua relação com a criança autista, constituem o tema 

da presente obra. O trabalho com a criança autista, que se fecha 

no seu próprio mundo, parecendo que ignora o educador/adulto 

que com ela tenta interagir, é uma situação privilegiada para pôr 

à prova o educador. Na sociedade actual, nas escolas em que se 

inserem e actuam os profissionais de educação, considera-se ex-

tremamente importante agir em conformidade com as constan-

tes mudanças a que estão sujeitos, com os diferentes contextos 

em que exercem a sua prática pedagógica e que sejam capazes 

de o fazer de uma forma conscienciosa, diferenciada e persona-

lizada, norteados por uma preocupação central que é a de pro-

porcionar as respostas mais adequadas às crianças, sejam elas 

do Ensino Regular ou Especial. Esta obra será, pois, de prmordial 

interesse para todos os Educadores de Infância.
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UMA ABORDAGEM 
SOBRE O AUTISMO



SINOPSE “Tendo como ponto de partida as obras Taxandria 

(1994), filme de Raoul Servais, e Memórias do Eterno Presente 

(1997), banda desenhada de Schuiten & Peeters, este estudo 

analisa, numa primeira abordagem, a ideia de tempo na Banda 

Desenhada e no Cinema. Procurando, acima de tudo, através 

do estudo destas obras, onde o tempo surge como tema cen-

tral, perceber se a noção de tempo nestes dois suportes pode 

ser entendida como explicitação do tempo na contemporanei-

dade, tal como foi definido por teóricos das questões ligadas 

ao Pós-Modernismo. Estaremos hoje, através da utilização 

generalizada da teletecnologia e da vivência de situações re-

lacionadas com a hiper-realidade, a viver uma temporalidade 

cristalizada onde o tempo deixou de correr?”
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A QUESTÃO DO TEMPO 
NAS RELAÇÕES ENTRE 
CINEMA, BANDA 
DESENHADA E
CONTEMPORANEIDADE

A MÁQUINA 
ENCRAVADA

Bruno Mendes 
da Silva

AEROPORTOS 
E TURISMO 
RESIDENCIAL

SINOPSE Produto com grande desenvolvimento nos últi-

mos anos em Portugal e em concreto no Algarve, o turismo 

residencial envolve investimentos elevados no destino, em 

novos empreendimentos turísticos, complexos de animação 

e complexos desportivos de apoio. No entanto, é importante 

não esquecer que, na sua grande maioria, os turistas que estão 

associados a este e a outros segmentos de procura turística, se 

deslocam para os destinos por via aérea, sendo, por isso, muito 

importante estabelecer elos de ligação entre as companhias 

aéreas, os aeroportos e os vários intervenientes do destino, 

pois só assim se podem adequar estratégias individuais e em 

parceria entre todos os interessados, com o objectivo de cap-

tar clientes e até mesmo novos investimentos para uma região. 

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 30

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2010

DIMENSÕES 150x230x14 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 400

ISBN 978-989-8136-54-z

25,00€

DO CONHECIMENTO 
ÀS ESTRATÉGIAS

Cláudia 
Ribeiro de Almeida

RECURSOS 
HUMANOS:
DAS TEORIAS ÀS 
BOAS PRÁTICAS

SINOPSE A gestão e o desenvolvimento das pessoas é uma 

problemática que hoje se reconhece como central e trans-

versal a todas as actividades e contextos. As transformações 

profundas do sistema social, económico e financeiro reclamam 

uma nova visão dos conceitos e dos modelos teóricos e de in-

tervenção em Recursos Humanos. Esta colectânea de artigos 

no âmbito da Gestão e Desenvolvimento dos Recursos Huma-

nos apresenta a actual complexidade epistemológica desta 

área de conhecimento, disponibilizando ao leitor textos que 

aliam a investigação e a teoria às boas práticas profissionais.

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 31

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2010

DIMENSÕES 150x230x14 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 592

ISBN 978-989-8136-53-4

19,00€

OS ARTIGOS DE 
INVESTIGAÇÃO E 
INTERVENÇÃO 

Ester Vaz e 
Viviana Meirinhos



FACES 
E FASES
DA 
ENFERMAGEM

SINOPSE “… temos seguramente heróis anónimos que to-

dos os dias lutam para fazer a diferença (…) Heróis que no 

dia a dia foram capazes de deixar os seus próprios problemas 

para trás para cuidarem do outro, caminhando com este na 

luta contra a doença ou na preservação da saúde!

Dizem que um povo que não conhece a sua História não tem 

futuro.

Pois a mim preocupa-me que o nosso ‘povo da enfermagem’ 

não conheça um pouco mais da sua História. (…) Histórias 

de profissionais valorosos que, duma forma ou outra, muda-

ram um pouco do mundo em que vivemos e que tinham em 

comum o facto de serem enfermeiros! Pela sua ação no dia 

a dia, mudaram a vida daqueles que os rodeavam, mudando 

também a História da Humanidade.”

GÉNERO Manual Literário e Académico - Científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 33

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2013

DIMENSÕES 150x230x19 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 208

ISBN 978-989-8136-68-8

19,00€

Maria de Fátima Silva
e Lígia Vieira Duarte

A INGERÊNCIA 
NA URGÊNCIA 
HUMANITÁRIA

SINOPSE “(...) Neste livro são colocados à nossa reflexão e re-

clamados à consciência dos povos quatro aspectos fundamen-

tais sobre a urgência na ingerência humanitária, pondo em con-

fronto questões políticas, éticas e de direitos do Homem. (...) 

O excelente trabalho de recolha, análise e reflexão que este 

livro nos oferece é, acima de tudo, um alerta para a consciên-

cia dos poderes políticos e dos agentes sociais e religiosos para 

as novas formas de opressão e de violação dos direitos do ho-

mem e que encontram expressão chocante na exclusão social e 

económica de grupos sociais mais fracos ou sem capacidade de 

intervenção e na tentativa que por vezes assistimos para elimi-

nação de valores culturais e religiosos.” Eng. António Fernando 

Couto dos Santos “(…) 

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 32 

ANO 2010

DIMENSÕES 150x230x14 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 220

ISBN 978-989-8136-58-9

15,00€

MARCOS HISTÓRICOS,
POLÍTICOS E ÉTICOS

Domingos 
Lourenço Vieira

O PROFISSIONAL 
E A EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

SINOPSE “Neste estudo (…) Nora Cavaco (…) procura co-

nhecer as preocupações e motivações destes profissionais 

na intervenção com a criança autista, a qual se caracteriza 

por uma condição que a acompanhará até à adolescência e 

vida adulta. Os educadores têm um papel essencial no pro-

cesso de desenvolvimento da criança autista, devendo a sua 

formação ser concebida numa perspectiva de preparação 

para uma prática reflexiva, dinâmica e interactiva.”

GÉNERO Manual Literário e Académico–Científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 34

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2014

DIMENSÕES 150x230x19 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 274

ISBN 978-989-8136-84-8

EDIÇÃO 4ª

15,00€
Nora Cavaco

UMA ABORDAGEM 
SOBRE O AUTISMO

4ªEdição



FORMAS DE
SILÊNCIO 
“COMBATEREMOS
A SOMBRA”, DE 
LÍDIA JORGE

SINOPSE Neste livro de Conceição Brandão, estamos pe-

rante um trabalho de análise literária que não esconde o em-

pático entusiasmo perante a obra ficcional de Lídia Jorge. 

Centrando o seu discurso crítico no romance Combateremos 

a Sombra (2007), apresenta desde logo a qualidade do co-

nhecimento e das relações pertinentes com outras obras da 

escritora. Sobretudo, revela a coragem de abordar um tema 

complexo, mas profundamente actual: a existência de uma 

gramática do silêncio na vida social contemporânea.

(...) O mencionado romance de Lídia Jorge proporciona uma 

reflexão sobre a dialéctica entre a escrita (ou a voz) e o silên-

cio contra a hipercultura da pressa e do ruído, típica de uma 

acelerada “cultura da comunicação”.

Cândido Oliveira Martins In Prefácio

GÉNERO Manual Literário e Académico - Científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 35

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2014

DIMENSÕES 150x230x19 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 160

ISBN 978-989-8136-85-5

15,00€
Conceição Brandão

SINOPSE “Conviver com o autismo é sem dúvida conviver 

com outros olhares, outras formas de ver e sentir os outros e o 

mundo que nos rodeia. Esta síndrome intrigante desafia e tes-

ta, a todo o momento, os nossos saberes, as nossas teorias e os 

nossos conhecimentos.

Assim, cada vez que me debruço sobre esta temática, faço-o 

com uma nova abertura, com uma nova amplitude, flexibili-

dade de pensamento e capacidade de avaliar o nosso pró-

prio entendimento sobre o desenvolvimento humano.

Esta postura, enquanto investigadora, é essencial, já que 

nos possibilita cruzar conhecimentos e saberes, falar uma 

outra linguagem, ouvir todos os sinais e sons, mesmo que 

nos pareçam silenciosos.

Como podemos, então, explicar esta enorme complexidade?”

Nora Cavaco in Introdução, Capítulo I

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 37

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2015

DIMENSÕES 150x230x11 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 98

ISBN 978-989-8825-16-2

DAS NEUROCIÊN‑
CIAS À TERAPIA 
COGNITIVO‑COM‑
PORTAMENTAL
NOVAS ABORDA-
GENS PARA VELHOS 
PROBLEMAS

Nora Cavaco

15,00€

O CENTRO 
DO PORTO – 
FORMAÇÃO 
E EVOLUÇÃO 
(1850‑2001)

SINOPSE O centro do Porto, realidade intraurbana estrutu-

rante da moderna cidade industrial, é abordado, neste livro, 

através de uma pluralidade de fatores que determinaram a 

formação e evolução do centro do Porto entre 1850-2001, 

com protagonismos distintos, de acordo com a dinâmica dos 

diversos momentos da história da cidade.

GÉNERO Manual Literário e Académico - Científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 36

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2015

DIMENSÕES 150x230x19 mm 

NÚMERO DE PÁGINAS 240

ISBN 978-989-8136-92-3

14,00€
Adriano Zilhão



SINOPSE (...)Este trabalho contribuiu para a compreensão 

da liderança e do bem-estar na hotelaria de cinco estrelas, 

mostrando que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência 

organizacional, orientado para o desempenho organizacional 

focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores. Dada 

a singularidade da investigação, a importância que tem para os 

recursos humanos, seleção e nomeação de dirigentes hotelei-

ros e para o tema da liderança e do bem-estar organizacional, 

esta tese apresenta-se como um trabalho inédito na industria 

do turismo – quer como indústria multissectorial de particular 

importância para Portugal, quer como objeto de estudo e in-

vestigação – e na hotelaria internacional de cinco estrelas.

GÉNERO Técnico-científico

NÚMERO DA EDIÇÃO 38

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2015

DIMENSÕES 150x230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 496

ISBN 978-989-8825-04-9

LIDERANÇA 
E BEM‑ESTAR
O CASO DA 
HOTELARIA DE 
CINCO ESTRELAS 
NO ALGARVE

Fernando Messias

20,00€
SINOPSE  O Processo Casa Pia (PrCP) teve um impacto avas-

salador na sociedade portu-guesa, escrutinando publicamente

as instituições estatais que acolhiam crian-ças. As repercus-

sões foram de tal forma intensas que não só foram alteradas as

metodologias e as conceções de proteção do Estado a crianças

desfavorecidas como o próprio código penal foi alterado como

consequência direta das suas implicações.

A emoção e a sua expressão facial desempenham um papel

fundamental no desenvolvimento do indivíduo e da sua intera-

ção com a sociedade. O estudo da expressão facial da emoção

de alguns dos intervenientes do PrCP procurou encontrar

respostas sobre a manifestação e a exibição na face da culpa e

sobre o seu processamento ao nível neuropsicológico.

GÉNERO ACADÉMICO-CIENTÍFICO

NÚMERO DA EDIÇÃO 39

EDITORA EDITORIAL NOVEMBRO

ANO 2016

DIMENSÕES 150X230 MM

NÚMERO DE PÁGINAS 348

ISBN 978-989-8825-24-7

Ana Coelho-Moreira

20,00€
SINOPSE  “Conviver com o autismo é sem dúvida conviver

com outros olhares, outras formas de ver e sentir os outros e o

mundo que nos rodeia. Esta síndrome intrigante desafia e tes-

ta, a to-do o momento, os nossos saberes, as nossas teorias e

os nossos conhecimentos.

Assim, cada vez que me debruço sobre esta temática, faço-o

com uma nova abertura, com uma nova amplitude, flexibilida-

-de de pensamento e capacidade de avaliar o nosso próprio en-

tendimento sobre o desenvolvimento humano.

Esta postura, enquanto investigadora, é essencial, já que nos

possibilita cruzar conhecimentos e saberes, falar uma outra lin-

guagem, ouvir todos os sinais e sons, mesmo que nos pa-reçam 

silenciosos.

Como podemos, então, explicar esta enorme complexidade?”

GÉNERO ACADÉMICO-CIENTÍFICO

NÚMERO DA EDIÇÃO 40

EDITORA EDITORIAL NOVEMBRO

ANO 2016

DIMENSÕES 150X230 MM

NÚMERO DE PÁGINAS 90

ISBN 978-989-8825-30-8

2ª EDIÇÃO
DAS NEUROCIÊN‑
CIAS À TERAPIA
COGNITIVO‑COM‑

PORTAMENTAL

NOVAS ABORDA-
GENS PARA VELHOS
PROBLEMAS

Nora Cavaco,
Mariângela Gentil Savoia
e Maria Lúcia Rossi15,00€

AS FALAS DA 
FACE
PROCESSO CASA 
PIA: APLICAÇÃO E 
ANÁLISE DA
EXPRESSÃO À LUZ 
DO DIREITO PENAL 
PORTUGUÊS



SINOPSE  Com a obra agora pulicada dispõe o leitor motiva-

do pela temática da Comunicação em geral e pela interacção 

dinâmica das Crianças com a Televisão, em particular, de uma 

ampla e sólida introdução ao seu estudo teórico e metodoló-

gico, a par de um exemplar caso de análise empírica de spots 

televisivos de publicidade de brinquedos.

(...)

Boa leitura de Brinquedos no Intervalo! E que para lá de uns e 

de outro, como para lá do texto e através dele, logre o feliz lei-

tor despertar para novos sentidos de comunicação social que 

o aguardam.

Aníbal Augusto Alves

Professor Emérito da Universidade do Minho.

Braga, Universidade do Minho, 2016

GÉNERO ESTUDOS INTERDISCIPLINARES

NÚMERO DA EDIÇÃO 40

EDITORA EDITORIAL NOVEMBRO

ANO 2017

DIMENSÕES 150X230 MM

NÚMERO DE PÁGINAS 376

ISBN 978-989-8825-41-4

BRINQUEDOS NO 
INTERVALO 
PUBLICIDADE INFAN-

TIL NA TELEVISÃO 

PORTUGUESA

Luísa Magalhães

15,00€
SINOPSE (...)Este trabalho contribuiu para a compreensão 

da liderança e do bem-estar na hotelaria de cinco estrelas, 

mostrando que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência 

organizacional, orientado para o desempenho organizacional 

focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores. Dada 

a singularidade da investigação, a importância que tem para os 

recursos humanos, seleção e nomeação de dirigentes hotelei-

ros e para o tema da liderança e do bem-estar organizacional, 

esta tese apresenta-se como um trabalho inédito na industria 

do turismo – quer como indústria multissectorial de particular 

importância para Portugal, quer como objeto de estudo e in-

vestigação – e na hotelaria internacional de cinco estrelas.

GÉNERO Tese

NÚMERO DA EDIÇÃO 38

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2017

DIMENSÕES 150x230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 496

ISBN 978-989-8825-63-6

LIDERANÇA 
E BEM‑ESTAR
O CASO DA 
HOTELARIA DE 
CINCO ESTRELAS 
NO ALGARVE

Fernando Messias

20,00€
SINOPSE “Ao longo de muitos séculos, o homem tem 

passado todos os dias da sua vida amarrado a uma enor-

me inquietação “que é o de saber em que consiste o prin-

cípio da matéria que dá forma ao universo e de como 

é feito o pensar do mundo espiritual que o envolve”. 

Os primeiros estudiosos de Filosofia, talvez por serem 

mais físicos do que filósofos, tinham um pensamen-

to quase todo ele voltado para a Natureza, enquan-

to os aparecidos nos tempos modernos, o que têm 

feito é caminhar, quase todos eles, no sentido do espírito. 

Apesar disso, tanto os primeiros como os mais recentes filóso-

fos concentraram o seu pensamento no homem, sem contudo 

se preocuparem com o modo como ele chegou à Terra. Hoje, 

como num passado recente, o que o homem tem feito é seduzir 

a inteligência e o coração do outro, seja ele quem for. (...)

Lagoas da Silva in Prólogo

GÉNERO Tese

NÚMERO DA EDIÇÃO 41

EDITORA Editorial Novembro

ANO 2018

DIMENSÕES 150x230 mm

NÚMERO DE PÁGINAS 204

ISBN 978-989-8825-87-2

DEUS E OS 
FILÓSOFOS

Lagoas da Silva

15,00€



SINOPSE  Esta obra, elaborada a partir da tese de mestrado 

em Direito do Trabalho e das Empresas, apresentada e defendi-

da no ISCTE-IUL, debruça-se sobre a problemática da proteção 

laboral dos profissionais de espetáculo. A Lei 4/2008, de 07 de 

fevereiro, sujeita a posteriores alterações, veio definir o regi-

me jurídico do contrato de trabalho dos profissionais de espe-

táculo e responder à reivindicação de um contrato de trabalho 

especial que pudesse ir ao encontro da especificidade da ativi-

dade artística e técnico-artística. (...) É esse trilho, sinuoso e la-

biríntico, que é percorrido nesta obra, que recorre também ao 

direito comparado, nomeadamente ao regime jurídico francês 

e espanhol, para apontar alguns caminhos. Sem se avançarem 

com certezas absolutas chegam-se, neste verdadeiro trapézio 

jurídico, a algumas conclusões que se tenta que cumpram, ain-

da que parcialmente, o objetivo proposto.

GÉNERO TESE

NÚMERO DA EDIÇÃO 43

EDITORA EDITORIAL NOVEMBRO

ANO 2019

DIMENSÕES 150X230 

NÚMERO DE PÁGINAS 164

ISBN 978-989-54486-4-7

NA BOCA DE CENA 
DA (DES)REGULAÇÃO
O REGIME JURÍDICO 
DO CONTRATO DE 
TRABALHO DOS 
PROFISSIONAIS DO 
ESPETÁCULO

Joana Isabel Taveira 
Ferreira Neto18,00€

SINOPSE 

 “Lembro-me que cantava, acompanhando-me à guitarra. Isso 

rapidamente me pôs em contacto com o movimento das bala-

das de Coimbra do Zeca Afonso, do Adriano, […] um reportó-

rio que eu fazia muito em associações ou pró-associações de 

estudantes, nomeadamente de Medicina. Como eu cantava 

essas coisas, fui abordado a breve trecho por um camarada co-

munista que me perguntou se eu queria entrar para o PCP. Não 

demorei muito tempo para pensar. Em cinco minutos dei-lhe 

uma resposta e entrei.”

(Entrevista a José Luís Borges Coelho, rea-

lizada em 17 de março de 2018)

GÉNERO

NÚMERO DA EDIÇÃO 42

EDITORA EDITORIAL NOVEMBRO

ANO 2019

DIMENSÕES 150X230 

NÚMERO DE PÁGINAS 92

ISBN 978-989-54356-9-2

O MOVIMENTO 
ESTUDANTIL NA 
UNIVERSIDADE DO 
PORTO ENTRE 1967 
E 1974: CONTRIBUTO 

PARA O SEU ESTUDO

Carlos Alberto Magalhães 
Gomes Mota15,00€



DOCU
MENTÁRIOS

DVD’S



MEMÓRIA
DAS PALVRAS

DVD  Urbano Tavares Rodrigues, na primeira pessoa, revisi-

ta uma longa vida de literatura. Procura, num filme de gran-

de intimidade, as marcas que o passado inscreveu na sua 

escrita, a memória indelével contida nas suas palavras. Um 

documentário rodado ao longo de um ano para a primeira 

edição da Escritaria em Penafiel, a que se juntam pequenos 

filmes adicionais: depoimentos de personalidades como Má-

rio Cláudio, João de Melo, Hélder Costa ou Cristina de Al-

meida Ribeiro sobre Urbano Tavares Rodrigues e uma curta 

metragem sobre todo o processo de construção da Escrita-

ria em Penafiel.

GÉNERO Documentário

EDITORA Cão Menor

ANO 2009

DIMENSÕES 190x135 mm

DURAÇÃO 140’

ISBN  978-989-9518-48-3 

9,20€

Realização
António Castanheira

URBANO TAVARES 
RODRIGUES

DVD Emília Nadal representa, na Arte Contemporânea 

Portuguesa, o expoente de uma estética feminina, na sua 

vertente mais ampla. Aparecendo serenamente inquieta ou 

interventiva, vendo mais do que sendo vista ao atravessar 

lugares e a luz de Lisboa, olhar parado nos pombos e longes 

que não se sabe, o filme é o retrato de uma presença que 

se distrai e ausenta em secretas deambulações. Rodado ao 

longo de um ano com a artista, este documentário teve apre-

sentação na grande homenagem que lhe foi prestada em La-

mego, no âmbito do evento multidisciplinar Plast & Cine e 

conta com depoimentos de Eduardo Lourenço, Roberto Car-

neiro, Rui Vilar, Vasco Graça Moura, Vasco Wellenkamp e Rui 

Mário Gonçalves.

GÉNERO Documentário

EDITORA Cão Menor

ANO 2010

DIMENSÕES 90x135 mm

DURAÇÃO 27’42’’

ISBN 978-989-9518-49-0 

9,20€

EMÍLIA
NADAL

Realização
Nuno Santiago

PINTURA DE MEMÓRIAS

JOSÉ 
SARAMAGO

DVD  Construído no âmbito da investigação para o escrita-

ria em Penafiel, José Saramago - Plano B conduz-nos através 

de uma aproximação à figura do escritor, a um percurso que 

tem como lugar central, a que sempre se regressa, a nossa 

secretária, na nossa biblioteca, lugar onde as interrogações 

ganham forma e de onde a câmara parte em viagem, procu-

rando, na Lisboa da José Saramago ou palavras de [4] pesso-

as relevantes, respostas para a questão de fundo - como, de 

um percurso de vida, se extraiu o escritor?

GÉNERO Documentário

EDITORA Cão Menor

ANO 2010

DIMENSÕES 190x135 mm

DURAÇÃO 84’

ISBN 978-989-8439-00-0 

9,20€

Realização 
António Castanheira

PLANO B



SINOPSE  José Joaquim Rodrigues nasceu em Luanda a 21 

de Outubro de 1936, filho de um casal transmontano, natural 

de Alfândega da Fé. A vocação para as artes parece tê-lo sem-

pre acompanhado. Ainda muito jovem, a sua mãe dizia que 

seria um barrista por tanto gostar de moldar barro. Depois de 

persuadir o pai a deixá-lo estudar em Portugal, viveu, primei-

ro, no distrito de Bragança, em casa de familiares, e, depois, 

aos catorze anos fixou-se no Porto, com o intuito de estudar 

Belas Artes. Concluiu o curso de Escultura em 1963 na Escola 

Superior de Belas Artes do Porto, onde foi professor...

GÉNERO Documentário

EDITORA Cão Menor

ANO 2011

DIMENSÕES 90x135 mm

DURAÇÃO 22’29’’

ISBN 978-989-8439-06-2 

9,20€

JOSÉ
RODRIGUES

Realização
Nuno Santiago

ESCULPINDO
MEMÓRIAS

CRUZEIRO
SEIXAS

SINOPSE  Entre isto e aquilo eu quereria nunca ter que es-

colher ou isto ou aquilo.

Cruzeiro Seixas nasce na Amadora a 3 de Dezembro de 1920. 

Com 15 anos matricula-se na Escola de Artes Decorativas An-

tónio Arroio, onde estabelece amizade com Fernando José 

Francisco, Mário Cesariny, António Domingues, Fernando 

de Azevedo, Vespeira e Júlio Pomar. Era habitual frequen-

tador do Café Herminius na Avenida Almirante Reis, local de 

encontro de intelectuais, onde se reunia com os acima cita-

dos e ainda António Maria Lisboa, José Leonel Rodrigues, 

João Moniz Pereira, Fernando Alves dos Santos, Alexandre 

O´Neill, Risques Pereira, Luís Pacheco, Cardoso Pires, Antó-

nio Areal, Mário Henrique Leiria, Carlos Calvet, Carlos Eurico 

da Costa, entre outros. (...)

GÉNERO Documentário

EDITORA Cão Menor

ANO 2011

DIMENSÕES 190x135 mm

DURAÇÃO 29’22’’

ISBN 78-989-8439-07-9

9,20€

Realização
Manuel fardilha

APROVEITAR 
O ACASO

ROBERTO
CHICHORRO

SINOPSE  Este documentário resulta do evento multidis-

ciplinar “Plast&Cine” 2012, onde se prestou homenagem ao 

Mestre Roberto Chichorro.

“A mim, a vida deu-me o privilégio de ser duma terra de gen-

te, gente envolvida por uma luz onde voam brilhantes e co-

loridos beija-flores e papagaios de papel e que rodopia em 

xinguerengueres lindemburgo acima com blues assobiados 

na inveja das bicicletas com rodas, rodas de fazer tic-tic-tic. 

Só por serem novas, rodando em estradas de terra molhada, 

entre casas com cheiros de lenha queimada enegrecendo xi-

candarinhas que trazem lembranças de um tempo de peixe 

frito. E, por tudo isto me foi dado tanto. E foi tanto que este 

sonho só acabará quando um dia adormecer. Abensonhando 

coisas sei lá de quê.”
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