
Para pais e nais 

    
Livro que 
explica por que 
os galegos e 
galegas 
possuímos, 
ainda sem 
sermos 
totalmente 
conscientes, 
uma imensa 
vantagem: 
duas línguas de 
projeção 
mundial, o 
galego, 
conhecido 
internacionalm
ente como 
português, e o 
castelhano, 
conhecido 
internacionalm
ente como 
espanhol. Este 
tesouro 
permite-nos 
comunicar com 
mais de 250 e 
400 milhões de 
pessoas 
respetivamente
. 

Nas páxinas 
desta guía 
atoparemos 
meigas, 
mouros, 
mulleres, 
guerreiros e 
animais 
fabulosos, 
sereas e 
pedras 
marabillosas; 
en definitiva, 
lendas, 
tradicións, 
maxias, 
santos e 
milagres, 
onde, 
continuando 
co traballo 
emprendido 
anos atrás 
coa Guía 
máxica, 
mítica e 
lendaria, se 
tenta 
derrubar as 
fronteiras 
entre 
mitoloxía e 
relixión, 
entre o 
profano e o 
sacro, 
ademais de 
afortalar a 
nosa propia 
conciencia de 
pobo 
diferenciado. 

Resultado de 
varios anos de 
investigación, 
Pontevedra 
nos anos do 
medo céntrase 
na represión 
levada a cabo 
na comarca de 
Pontevedra 
tras o golpe 
militar de xullo 
de 1936. 
O enfoque 
divulgativo 
desta obra 
combínase cun 
tratamento 
sistemático e 
global do 
tema, que se 
estrutura en 
tres grandes 
apartados: a 
situación 
político-social 
previa á 
sublevación, a 
trama 
conspiratoria 
coa execución 
do golpe, e os 
axentes e 
mecanismos da 
represión 
posterior. 

A história duma 
presa 

independentista 

acusada 
vagamente de 

vigiar arsenais 

de armas e 
Galicola, 

afastada do seu 

mundo numa 
prisão do 

Estado, que 

constrói o seu 
relato juntando 

às suas reflexões 

de cela as 
declarações 

diante do juiz, 

as suas 

lembranças, 

confissões ao 

lobo... 
desconstruindo a 

sua identidade 

pública e 
privada, jogando 

com a tensão 

revolução–corpo 
através duma 

sólida e 

subversiva voz 
poética que dá a 

volta aos tópicos 

com notas de 
fina ironia. 
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Lecturas  xuvenís 

   

 

Este libro non conta 
unha historia, senón 
moitas historias. 
Hainas fantásticas e 
outras non tanto. 
Poderedes atopar de 
fantasmas, de homes 
que se converten en 
bólas inzadas, de 
androides, de 
hecatombes 
nucleares aparentes, 
de seres máxicos 
aínda que tímidos… 
cada historia é 
diferente, mais todas 
teñen un final 
sorprendente. Non o 
acreditas? Pois entón 
colle o libro e le nel. 

Durante corenta anos, 
Landereina sufriu 
baixo o poder do 
malvado Wiasmau. O 
reino xa está 
recuperado, pero a 
historia está a piques 
de se repetir, a menos 
que alguén consiga 
destruír a poderosa 
Pedra de Lúa. 
Nunha pequena 
cabana, nunha praia 
esquecida do mundo, 
Berenguela descubrirá 
que o seu destino é 
moi distinto ao que 
sempre pensara. 
Descubrirá que salvar 
o reino pode estar nas 
súas mans 

Umha obra que 
poderia definir-se 
como um álbum 
ilustrado. Um 
poemário. Umha 
coletánea de relatos. 
Com versos como 
este:  
“Se fabricamos 
cuitelos em cadeia, 
por que nom 
Liberdade? 
É o seguinte passo na 
evoluçom da espécie. 
E conseguiremo-lo 
mirando-nos aos 
olhos”. 
 

 

 

 

Cóctel de lecturas 

 

 

 

 

Emma Olsen afronta 

os seus derradeiros 

meses de vida 
afectada por unha 

enfermidade 

terminal e sabe que 
a morte non tardará 

en chegarlle. Mais 

Emma Olsen é 
escritora, e decide 

dedicar o tempo que 

lle queda a rematar 
unha novela que non 

é exactamente unha 

novela, senón unha 
crónica en primeira 

persoa dos anos 

máis importantes da 
súa vida, os do final 

da adolescencia. 
Escribe para 

revelarnos unha 

historia de segredos 
agochados moito 

tempo. E por iso 

regresa a Faith, a 
pequena cidade 

perdida do Medio 

Oeste 
norteamericano. 

 

Da man de Antón 

Seoane, un dos nosos 

músicos máis 
importantes e peza 

fundamental de 

Milladoiro, viaxamos 
polos anos anteriores á 

saída do primeiro 

disdo da mítica 
formación, ao tempo 

que se revisa unha 

época (a fin do 
franquismo) e un 

proxecto: o intento por 

construír unha música 
de nós e botar a andar 

un proxecto 

absolutamente 
diferente: Milladoiro. 

 

Esta edición 

inclúe o DVD 

(cos seus extras 

en forma de 

entrevistas con 

director, 

guionista, 

primeira actriz, 

making off, 

localizacións…), 

o texto literario, e 

dous traballos 

sobre a 

emigración galega 

a América, a 

cargo de Víctor F. 

Freixanes, e outro 

sobre a 

correspondencia 

entre as dúas 

beiras atlánticas 

escrito por 

Francisco Castro. 

 

 

 

Cociñando libros 

  
 

 

Pratos das décadas 

dos anos sesenta, 

setenta e oitenta do 

século XX da cociña 

tradicional galega e 

española. Mais tamén 

da chamada cociña 

internacional, que 

Elvira González-

Seco transformaba 

cun xeito novo, moi 

persoal. 

Sabores exquisitos 

para padais 
exquisitos. 

 

 
A riqueza e 
variedade da cociña 
tradicional galega é a 
base da que parte 
Benigno Campos 
para elaborar 150 
receitas de cociña no 
seu libro A cociña de 
Larpeiros. O popular 
cociñeiro do 
programa Larpeiros, 
da Televisión de 
Galicia, propón un 
percorrido saboroso 
pola cociña galega 
de sempre, 
tradicional e sinxela, 
á que engade unha 
achega persoal en 
cada un dos pratos 
propostos e a 
recomendación dun 
viño axeitado para os 
acompañar.  

 

Recolle algunhas 
das sobremesas do 
popular programa 
de Televisión de 
Galicia e outros 
moitos doces, 
madalenas, 
biscoitos, cremas, 
roscóns... 
Ademais de ricas, 
todas as receitas 
son sinxelas e 
divertidas de facer 
na casa. 
A autora sabe 
darlle un toque ben 
orixinal, 
lambonciñas e 
lambonciños. 

 

 

 

 


