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Os teus presentes e compras
do Nadal, en galego

A

Mesa pola Normalización Lingüística presenta o Catálogo de Nadal. As empresas de Abertos
ao Galego achégannos diferentes propostas para facilitarnos a escolla de agasallos en
galego. No Catálogo de Nadal atoparás variedade de produtos para agasallar nestas festas:
libros, xogos, alimentación… nos que o galego está presente. Consideramos importante recoñecer
as empresas que empregan con normalidade o galego no ámbito socioeconómico. É fundamental
visibilizar o galego en datas tan especiais e isto é posíbel grazas ao compromiso destas empresas co
uso do galego na súa actividade cotiá.
Coa decisión de facermos presentes en galego como consumidoras e consumidores estamos a pór
en valor a nosa lingua, a nosa cultura e tamén a nosa economía. A situación da lingua galega necesita
estes pequenos xestos para a súa recuperación.
É momento de desconfinar, tamén, a lingua. Como persoas consumidoras podémolo facer usándoa,
activándoa coas nosas escollas e apoiando a quen o fai.
Desexamos un 2022 cheo de responsabilidade e normalidade para o galego.
Marcos Maceira Eiras
Presidente da Mesa pola Normalización Lingüística

Dez razóns
para apoiarmos un consumo responsábel co galego
Algunha vez pensaches en que lingua están escritos
os rótulos do supermercado onde fas a compra todas
as semanas? Ou sabías que é posíbel contratar unha
asesoría que che faga a declaración de impostos
en galego?
Todas as decisións que tomamos como consumidores e consumidoras teñen implicacións: non ten as
mesmas repercusións económicas, laborais ou ecolóxicas comprar un iogur fabricado en Francia que en
Galiza, do mesmo xeito que non é o mesmo ter contratada unha empresa de telefonía que emprega persoas
que poden atender a clientela en galego ou unha que
non dá o seu servizo na nosa lingua.
As empresas que apostan polo galego fano dun xeito
consciente, cunha aposta polo propio, pola calidade e
pola proximidade. Nós podemos apoialas no noso día a
día consumindo os seus produtos e servizos e animando outras persoas a faceren o mesmo.
Propómosvos dez motivos polos que preferirmos empresas que traballan en galego, mais hai moitos máis:
1 Porque temos dereito a escoller, e quen escolle a
nosa lingua tamén nos escolle a nós.
2 Porque o galego nos identifica como cidadáns e cidadás no mundo. Prestixiar o galego é prestixiármonos nós mesmos/as.
Porque
recibiremos unha atención máis personali3
zada e próxima.
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4 Porque contribuiremos á creación e mantemento
de postos de traballo no noso país. As empresas que
poden atendernos en galego teñen no seu cadro
de persoal traballadores e traballadoras galegos/
as. Apostar por estas empresas é apostar por crear
postos de traballo na nosa terra.
5 Porque estaremos apostando por empresas que
asumen a súa responsabilidade social.
6 Porque podemos apoiar empresarios e empresarias
que fan un esforzo polo uso do galego.
Porque
dun xeito amábel e directo podemos facer
7
máis polo noso idioma que moitas campañas de divulgación. Apoiando activamente as empresas que
apostan polo galego estamos facendo moito por
promovermos o galego no ámbito socioeconómico.
Porque
contribuiremos a que outras empresas usen
8
o noso idioma de xeito normal. Apoiar a presenza do
galego no ámbito socioeconómico dálle prestixio á
lingua e ten efectos multiplicadores noutros ámbitos da vida social.
9 Porque as empresas que usan o galego, interna e
externamente, entenden que o noso idioma é un
elemento positivo para a súa imaxe.
10 Porque os produtos etiquetados en galego teñen
tanta ou máis calidade que outros. A lingua galega
é unha marca de orixe e a orixe galega dos produtos
é un sinal de calidade, e en moitos casos de elaboración natural e artesanal.
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NOVIDADE

A lingua galega no sector téxtil
Visión, opinión e posición da xeración millennial galega
Anabel Antela Castro
Son tempos, pois, nos que as galegas e os galegos temos que reflexionar se queremos
manter unha lingua viva, que poidamos usar a diario, ou un idioma que só se fale de xeito
ritual e se estude nas facultades como algo do pasado. Traballos como o de Anabel Antela
Castro demostran que hai unha mocidade implicada que opta pola defensa do galego e
que a nosa lingua ten futuro.
 10,00 € Libro 15 × 25 cm. 84 páxinas

Tópicos sobre a lingua galega
Suso Fernández Acevedo
O feito de que se considere pertinente e necesario explicar
publicamente estas obviedades é proba de que o proceso
de normalización lingüística vai á deriva, de que as décadas que pasaron xa desde que se aprobou por unanimidade
a Lei de normalización lingüística non deron de si o froito
que sería desexábel para eliminar prexuízos sen sentido e
lograr que se valore o sinal máis evidente da nosa identidade, de que aínda estamos aquí.
Argumentario informal que pode axudar a eliminar
prexuízos absurdos ou, cando menos, reducir a súa presenza. Como se afirma neste libro: «A historia demostra que
non hai precisamente permisividade a favor do galego».

Libro 10,5 × 15,5 cm. 32 páxinas

3,00 € 

Para mellorarmos a calidade
da nosa lingua
Xosé Ramón Freixeiro Mato
Para podermos garantir o seu futuro, o galego necesita
deter a perda constante de falantes, mais tamén frear o
proceso de degradación interna por castelanización das
súas estruturas. Cómpre, pois, reconstruírmos a calidade
da lingua.
 1,00 € Libro 10,5 × 15,5 cm. 32 páxinas

Libro 10,5 × 15,5 cm. 32 páxinas

3,00 € 

O idioma é a vida
Escolma de textos sobre a lingua galega
de Manuel María
Manuel María é unha das voces máis importantes e singulares da literatura galega contemporánea. Xeralmente
máis coñecido como poeta, tamén cultivou outros xéneros
literarios como a narrativa, o teatro, o ensaio ou a prosa
xornalística, a se converter así nun dos autores máis prolíficos e polifacéticos da nosa historia literaria. Ao mesmo tempo, o compromiso cívico coa nación galega, coas
clases populares e co idioma propio converten o autor
nun referente para a sociedade galega e nunha das súas
figuras exemplares.
O idioma é a vida. Escolma de textos sobre lingua galega é unha escolla dos textos máis representativos que Manuel María dedicou á exaltación e defensa da lingua galega.

Situaçom presente e orientaçom
futura dos problemas gerais
da nossa língua
Ricardo Carvalho Calero
Conferencia de encerramento do Encontro sobre o estado
actual da normalización lingüística en 1986. Este encontro deu lugar á constitución da Mesa pola Normalización
Lingüística.

Libro 10,5 × 15,5 cm. 36 páxinas

3,00 € 
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O abecedario
Ilustracións de Óscar Villán
O abecedario, as 23 letras do abecedario galego acompañadas dunha ilustración de
Óscar Villán, é para aprender mais tamén para admirar as ilustracións, para ver, imaxinar
ou inventar.
Este libro ten como obxectivos incrementar o uso do galego na educación infantil, proporcionar materiais en galego para nenas/os de 0 a 6 anos, potenciar o uso de vocabulario
en galego, recoñecer as letras e aprender o abecedario galego.
 9,00 € Socios/as 7,20 €

Lámina O abecedario
Medida: 42 × 70 cm
Socios/as 10,00 €

12,50 € 

As aves
Ilustracións de Calros Silvar
As aves, con 30 ilustracións de Calros Silvar, é para aprender, identificar e provocar interese polo mundo das aves nas nenas e nenos.
Este libro ten como obxectivos incrementar o uso do galego na educación infantil, proporcionar materiais en galego para nenas/os de 0 a 6 anos, potenciar o uso de vocabulario
en galego e aprender o nome de aves galegas comúns.
 9,00 € Socios/as 7,20 €
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Peixes e outra fauna mariña
Ilustracións de Tokio
Os peixes e outra fauna mariña, con 30 ilustracións de Tokio, é para aprender, identificar e provocar interese polo mundo dos peixes, crustáceos, moluscos e outra
fauna mariña nas nenas e nenos.
Este libro ten como obxectivos incrementar o uso do galego na educación infantil, proporcionar materiais en galego para nenas/os de 0 a 6 anos, potenciar o uso
de vocabulario en galego e aprender o nome de peixes comúns.
 9,00 € Socios/as 7,20 €

O tempo meteorolóxico
Ilustracións de Miguel Robledo
O tempo meteorolóxico, con 30 ilustracións de Miguel Robledo, é para aprender, identificar
e provocar interese polo tempo meteorolóxico nas nenas e nenos.
Este libro ten como obxectivos incrementar o uso do galego na educación infantil, proporcionar materiais en galego para nenas/os de 0 a 6 anos, potenciar o uso de vocabulario
en galego e aprender o nome dos fenómenos meteorolóxicos.

Socios/as 7,20 €

9,00 € 

O tempo cronolóxico
Ilustracións de Xulia Vicente
O tempo cronolóxico, con 30 ilustracións de Xulia Vicente, é para aprender, identificar e
provocar interese polo tempo cronolóxico nas nenas e nenos.
Este libro ten como obxectivos incrementar o uso do galego na educación infantil, proporcionar materiais en galego para nenas/os de 0 a 6 anos, potenciar o uso de vocabulario
en galego e aprender o nome dos elementos cronolóxicos.

Socios/as 7,20 €

9,00 € 
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A voz do vento (libro-CD)
Poemas de Manuel María. Música de Fran Amil
e a tribo incomprensíbel. Ilustracións de Jano
A voz do vento é unha homenaxe ao recoñecido poeta e incansábel activista a prol da nosa
lingua e de tantas causas xustas, socio e xeneroso colaborador da Mesa.
O libro ilustrado por Jano componse de 11 temas. Os temas son extraídos dos libros:
Terra Chá, Proba documental, Aldraxe contra a xistra, Cantos rodados para alleados e
colonizados, Versos do lume e o vagalume, A luz resucitada, As lúcidas lúas do outono e
Sonetos á casa de Hortas.
A tribo incomprensíbel está composta por Aarón Bouzón, Álex Bardanca, Fran Amil,
Paco Cerdeira e Ricardo Casás.
 20,00 € Socios/as 16,00 €

A viñeta de Schrödinger
Revista trimestral de banda deseñada
A viñeta de Schrödinger é unha revista trimestral de banda deseñada galega de 32 páxinas
a toda cor, cun tamaño 17 × 24 cm.
Editada pola Mesa e a AS-PG e dirixida por Kiko da Silva. Os números 1 e 2 conteñen historietas autoconclusivas de Miguelanxo Prado, Kohell, Miguel Porto, Aldara Joan
Casaramona, Fonso Barreiro, Zaida Novoa, Miriam Iglesias, Pablo Prado, Fran Bueno,
Miguel Rojo, Víctor Rivas, Antonio M. Fraga, Fernando Llor, Kiko da Silva e portada de Miguel Robledo. Ademais de entrevistas a autores/as nacionais e internacionais feitas por
Roberto M. Sotomulo.
 5,00 € Socios/as 4,50 €. Subscrición anual (4 números) 20,00 €; socios/as 18,00 €
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Chapas 38 mm
 1,00 €

 10,00 €

Camisola A fala é a voz

da terra e mais do mar

 5,00 €

Camisola Queremos galego

Deseño con cita de Manuel María

Bodi Eu quero o galego
 15,00 € Talles 3-6 m, 6-12 m, 12-18 m

Chapa 38mm

Eu quero o galego
 1,00 €

 10,00 €

Camisola Eu quero o galego
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Póster xigante para colorear
Ilustración de Miguel Cuba
Material para o público infantil e xuvenil. Contén un
póster para colorear de 100 × 70 cm e un despregábel
con información para que mentres pinten busquen as
escritoras, escritores e personaxes literarias do País
das Letras.
Este material ten como obxectivos divulgar a cultura,
historia e a lingua de Galiza, fomentar a lectura en lingua galega para avanzarmos no proceso de normalización linguística, difundir a literatura galega entre a xente nova e proporcionar materiais atractivos en galego.
 11,90 € Socios/as 9,50 €

Lámina País das Letras
Ilustración de Miguel Cuba
Medida: 70 x 49 cm
Inclúe un despregábel con información de escritoras,
escritores e personaxes literarias.

Socios/as 10,00 €
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12,50 € 

LIBRARÍA TRAMA
Avenida da Coruña, 21
Lugo

LIBROS

Tel. 982 254 063
info@libreriatrama.com
www.libreriatrama.com

Ana e a lúa lueira de Toño Núñez
Música de Fernando Gómez Jácome.
Ilustrado por Noemí Núñez
Ana, unha nena de casa mariñeira que perdeu a súa nai,
protagoniza este conto musicado. En ausencia dos seus
pais, a lúa lueira acompáñaa e protéxea do malvado ogro
que axexa desde as montañas.
 13,00 € Tapa dura, 37 páx.

Os libros que hai en min
de Emma Pedreira
Motivada por unha teima persoal coas listaxes e pola paixón
pola lectura, Emma Pedreira ofrécenos neste "libro dos libros" unha panorámica dos textos da súa vida. Lecturas
transformadoras enfiadas con experiencias vitais transformadoras. Un libro chamado a ser desfrutado por todo tipo
de lectores e lectoras.

Tapa branda con lapelas, 155 páx.

15,00 € 

Virtudes e misterios de Xesús Fraga

Coidadora de María Marco

Esta multipremiada novela cóntanos unha historia de galegas emigradas, galegas retornadas e galegas que agardan. Lonxe de ser un relato superficial, as súas personaxes,
fondamente humanas, compártennos de primeira man a vida de dúas xeracións de galegas
que conviven cas consecuencias da emigración a Inglaterra e a América.

A primeira novela de María Marco, premio Xerais XXXVII
reivindica os coidados como trincheira fronte ás lóxicas
produtivistas do capitalismo. Trátase dun relato fragmentario que se serve de fontes diversas (neuroloxía, ciencia
ficción…) para poñer sobre a mesa problemas sociais de
actualidade dunha maneira que, de seguro, non deixará a
ninguén indiferente.

 19,70 € Tapa branda con lapelas, 362 páx.

Tapa branda con lapelas, 180 páx.

17,50 € 

A vella compañeira de Anxo Lugilde
A crónica sen ambaxes dunha vida en batalla contra a depresión. O xornalista lugués agasállanos cun relato a cara
descuberta contra o estigma da saúde mental que visibiliza
unha loita coa que moitos se sentirán identificados. Un libro
valente e necesario.
 18,00 € Tapa branda, 250 páx.
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BAÍA EDICIÓNS
Pol. Pocomaco, 2.a Avenida,
Parcela A2/22, A Coruña

 13,00 € 24 páx.

Tel. 981 174 296
comercial@baiaedicions.gal
www.baiaedicions.gal

LIBROS

Madeira e metal de Laura Rey

A pita xefa de Marta Lado

Pasandín. Ilustrado por Laura Romero

Ilustrado por Marina Seoane

Aixa, unha nena de aldea, habilidosa e festeira, ten que
marchar coa súa familia á cidade.
A morriña, a lembranza permanente da aldea e a vida
que nela se gozaba fan que busque a alegría a través da
música. A partir de madeira e metal recupera os sons da
terra, do ar e do lar que perdera ao chegar á cidade.
Un conto que nos achega ao sentimento tan noso e
tan universal, como é a morriña e a súa expresión a través
da música.

Gañadora do III Premio Fina Casalderrey de Literatura Infantil
pola Igualdade (2021)
Unha pequena pita cun soño pode facer moitas cousas: salto de lonxitude, bailar claqué… pero, sobre todo, pode conseguir o máis importante: mudar as normas do galiñeiro!
A temática axústase estritamente ás bases, criticando
os roles de xénero tan asentados na nosa sociedade e loitando contra os estereotipos, cunha historia orixinal, divertida e reivindicativa sen caer en dogmas nin estereotipos.
Enmárcase nun mundo animal-natureza co que é doado que se identifiquen as lectoras e lectores aos que vai
dirixida, considerando un acerto o emprego da imaxe do
galiñeiro, que ilustra perfectamente as leis que rexen o
comportamento dos distintos individuos que o forman, piramidal e dominada polo galo.
Abre a porta a unha mudanza dos comportamentos estabelecidos dun xeito lúdico sen caer no dirixismo e tratando á rapazada con intelixencia. Anima a romper cos
esquemas sexistas dominantes, pon de manifesto a utilidade da unión e anima a loitar por un obxectivo igualitario.
 14,00 € 30 páx.

Ana e a lúa lueira de Toño Núñez
Música de Fernando Gómez Jácome.
Ilustrado por Noemí Núñez
38 páx. 13,00 € 
Acompáñase dun QR coas 13 cancións da obra
 17,20 € 34 páx.

Un conto e un canto. Ana e a lúa lueira é un conto-canción
ambientado nun contexto mariñeiro, pero dirixido ao mundo interior de calquera nena ou neno. A través dunha coidada linguaxe poética, este conto ofrécese como unha ventá
aberta ao espazo das emocións, da tenrura, da sensibilidade e da beleza. Textos, música e ilustracións van da man en
perfecta simbiose e harmonía. Tres linguaxes complementarias que dialogan e se enriquecen ao servizo dunha causa
común: engaiolar a nenas e nenos.

Paleta planeta de Yolanda Castaño. Ilustrado por Xosé Tomás
Os autores van un paso máis alá co seu último traballo conxunto, unha proposta tan artisticamente avanzada como Paleta Planeta. Antes do que imaxinado, este libro foi vivido
ao longo das múltiples viaxes e experiencias dos seus autores. Tratan nel o universo das
cores abordando as súas dimensións psicolóxica, física e cultural: atravesando a experiencia sinestésica e debullando as diversas capas de significado edúcase a sensibilidade
visual, creativa e emocional.
Microhistorias nas que desaparecen os límites físicos da realidade: en cada unha destas composicións oníricas crean pequenos mundos autónomos capaces de reunir elementos tanxibles e intanxibles nun mesmo lenzo, mentres reflicten o seu amor á natureza, o pacifismo, o interese por outras culturas ou a súa paixón pola vida.
Paleta Planeta traballa o gusto polo xénero poético, a conexión entre as artes, un cosmopolitismo nada eurocentrista, a identificación das propias emocións e a súa expresión a
través de linguaxes creativas.
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Entre Donas VV.AA.

208 páx. 13,00 € 

Temos nesta obra dez relatos doutras tantas escritoras
galegas actuais, diversas en estilo narrativo, experiencias,
recoñecemento e noutros moitos aspectos vitais, pero
que coinciden en tomar a palabra e falar con voz propia,
colocando as mulleres no centro da historia.

AGASALLOS

MIUDIÑO SCG
Estrada de San Xoán, 233
O Freixo-Vigo
Tel. 653 025 708

contacto@miudinho.gal
www.miudinho.gal
Facebook e Instagram:
miudinho.scg

Todos os
produtos están
á venda en
miudinho.gal

Os nosos bosques. Pinta e colorea
Ilustracións de Clara Cerviño
Pinta e colorea baseado no libro Os nosos bosques, conta con 45 ilustracións de animais, vexetais e paisaxes cos
seus respectivos nomes en diferentes grafías, e así poder
practicar e mellorar a comprensión de primeiras lectoras.
 10,00 €

Os nosos mares de Diego García, Noela Sánchez
e Jorge Pascual. Ilustracións de Clara Cerviño
Este libro cartoné de gran tamaño amósannos a riqueza de vida que agocha o mar galego,
invitándonos a esculcalas e coñecer os bosques somerxidos e os diferentes fondos mariños…
para descubrirmos a realidade que temos nunha boa parte das augas salgadas do país.
 18,00 €

Proxecto Mitolóxicas
A nova marca de Miudiño S. Coop. Galega
Neste proxecto dámoslle un maior protagonismo ás nosas queridas bonecas de trapo, na
procura de dar a coñecer á cativada os seres mitolóxicos, lendas, contos e xacementos
arqueolóxicos que temos no país. Estamos a traballar nos novos deseños das mouras,
xacias… e novas personaxes que esperamos poidades ver moi pronto! [mitoloxicas.gal]

Pandigueiro Apalpador

43,00 € 

Polo Nadal…volta a personaxe máis emblemática da nosa
tradición. Pandigueiro, apalpador, apalpabarrigas… E ti
como lle chamas?
O Pandigueiro miudiño é un fermoso boneco elaborado
artesanalmente, con corpo de algodón e recheo de lá natural cardada. O seu é traxe de pana e a camisa de algodón.
O cabelo de lá natural tinguido artesanalmente con tinturas naturais no noso obradoiro. Calza zocos de EFerro e o
zurrón é un estupendo pai-fillo-nai cativiño.

Lorchas
As lorchas son un xoguete de desprazamento realizado
artesanalmente en madeira de piñeiro tratada con aceites
naturais e coiro.
As lorchas son sinónimo de diversión, coordinación e
cooperación para poder avanzar.
 65,00 €
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AIRA EDITORIAL
Pz. Torre Lombarda, 1 Baixo
Allariz

Tel. 988 680 892
contacto@airaeditorial.gal
www.airaeditorial.gal

LIBROS

O nome da rosa de Umberto Eco

Os libros poden atoparse en
todas as librarías de Galiza

Por fin en galego a obra mestra de Umberto Eco. A novela
detectivesca medieval que engaiola lectores desde o 1980.
Guillerme de Baskerville e Adso falan coma nós nesta marabillosa aventura sobre libros, crimes e as marabillas da
Europa medieval.

Tapa dura, 16 × 22 cm, 728 páx.

35,00 € 

Bulleira. As abraiantes aventuras
de Mariña 2 de Simón Blanco,
Miguel Robledo e Ignacio Hernández
Galicia leva máis dunha década na escuridade logo dun
apagón que fixo desaparecer a electricidade. Mais polos
negativos e positivos investigan como recuperar as enerxías. Quen gañará o desafío?
Segundo volume da serie de aventuras protagonizada
por Mariña. Unha frenética aventura na que a moza coñecerá o amor, a perda e a traizón a través dunha chispeante
viaxe por lugares resucitados, personaxes de lenda, monstros estremecedores e moitos máis segredos no Camiño
de Santiago. A partir de 10 anos.

Rústica, 24 × 17 cm, 96 páx.

Reboiras de Xosé Manuel Pereiro e Xurxo Martínez González
Xosé Ramón Reboiras Noia é moito máis ca Moncho Reboiras, unha imaxe nun cartaz ou
nun valado. Unha persoa por riba dun mito. Un dos grandes dirixentes políticos do nacionalismo a quen o franquismo lle arrebatou a mocidade, o entusiasmo e a rebeldía en
agosto do 1975.
Neste libro, historico e xornalístico, Xosé Manuel Pereiro e Xurxo Martínez González,
danlles voz aos compañeiros e compañeiras daqueles anos de fulgor e atrevemento, levándonos a un tempo moi distinto do actual onde todo estaba por construír.
 19,95 € Rústica, 13 × 21 cm, 224 páx.

de María Oruña
Todo está pronto para a festa de homenaxe ao ex tenista Basil Rallis a bordo da goleta La Giralda, nas fermosas
augas da baía de Santander cando a organizadora, a arrebatadora Judith Pombo, aparece morta encerrada no seu
camarote. Todos os invitados pasan a ser sospeitosos nun
caso de asasinato aparentemente imposible.
María Oruña homenaxea as novelas de «cuarto pechado»
nesta emocionante historia policial onde a tenente galega
Valentina Redondo non só terá que resolver o crebacabezas
do crime máis estraño da súa carreira senón tamén recompoñer as pezas da súa propia vida.
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PROXIMAMENTE
Heidi de Johanna Spyri
Ilustrado por Miguel Robledo
Heidi é unha nena orfa que debe vivir co seu avó, o Metiu
dos Alpes, un home con fama de toutizo que non se leva
ben con ninguén. Así empeza unha das obras da literatura
infantil máis famosas, que por fin chega ao galego da man
da tradución de Patricia Buxán Outeiro. Un canto á natureza
e ao amor incondicional, que todo o pode. A partir de 10 anos.

Tapa dura, 16 × 22 cm, 408 páx. 

O que a marea esconde

Rústica, 16 × 22 cm, 352 páx.

15,00 € 

20,90 € 

EDITORIAL XERAIS
Á venda en librarías
www.xerais.gal

LIBROS
 18,50 €

Rústica, 15,5 × 23 cm
304 páx.

Golpes de luz de Ledicia Costas
Xulia é xornalista e acaba de separarse, polo que regresa
a Galicia co seu fillo Sebas. O rapaz ten dez anos e está
convencido de que a avoa Luz é o deus Thor porque nunca
se separa do seu martelo. Malia que agoche polvoróns nas
medias, beba Sansón ata ver dobre e diga mentiras sen
parar, Sebas adora a súa avoa. Xulia non opina o mesmo.
Para ela, volver á casa familiar supón enfrontarse a un pasado cheo de segredos que precisa desvelar. O narcotráfico na Galicia dos anos noventa, o mundo dos coidados e
a procura da verdade envolven este melodrama, salvaxe e
tenro, habitado por uns personaxes inesquecibles. Despois
do éxito de Infamia, Ledicia Costas regresa, dende o seu
talento creativo, cunha novela sorprendente e divertida.

A nena lectora de Manuel Rivas. Ilustrado por Susana Suniaga
«Á Aurora achegouse e abrazoume. Detrás dela había un grupo de mulleres. Presentoumas:
''Son a miña cuadrilla de cigarreiras. Traballamos xuntas na fábrica. Ti farás que soñemos
mentres traballamos.'' Agora ese ía ser o meu oficio. O de nena lectora».
Entre finais do s. XIX e comezos do XX A Coruña foi faro do pensamento libertario en Galicia. Os ateneos e as bibliotecas de barrio eran a porta de acceso á cultura das clases populares, a solidariedade obreira floreceu. Nas fábricas de tabacos e de mistos as traballadoras organizáronse para mellorar as súas condicións de vida. A lectura dentro das fábricas
é o símbolo poderoso deste movemento de esperanza que se viu truncado a partir de 1936.
 15,75 € Cartonado, 19,50 × 26,60 cm. 40 páx.
 25,40 € Rústica, 14,5 × 22 cm. 176 páx.

Cancións de Xela Arias
Música de Desertores (Libro-CD)
Cancións contén as letras que Xela Arias escribiu para
o grupo de rock vigués Desertores na segunda metade
da década dos 80 e un CD da banda gravado en 2021 que
reúne todos os temas escritos pola poeta. Como di Teresa
Cuíñas Lavandeira no limiar, estas cancións «son unha
mostra do diálogo poético e musical que cultivou durante
toda a súa vida». «Teño que recoñecer que me sinto moitísimo máis influída polo mundo do rock'n'roll que polo
dos poetas galegos», declarou no seu día Xela Arias. Patti
Smith, Lou Reed, Radio Futura ou Joy Division estiveron detrás do pulo creativo dunha poeta que sempre procurou a
complicidade da música.
 14,90 € Rústica, 14,50 × 22 cm. 120 páx.

Doces e lambetadas. Receitas con historia
de Matilde Felpeto Lagoa
Este é un libro para ler, para aprender e para gozar da cociña con todos os sentidos. Desde
que se comezou a empregar o mel para adozar e conservar alimentos, ou desde que empezaron a elaborarse con améndoa, cereais, leite, ovos, azucre, ata o descubrimento do
cacao, do chocolate, da vainilla, da canela e de diversas froitas, transcorren séculos nos
que, paralela á historia da humanidade, se vai forxando a historia da gastronomía. Estas
elaboracións naceron ligadas a unha cultura, a un pobo, e outras foron creación dunha
cociñeira ou cociñeiro, pero todas se espallaron polo mundo e perduran no tempo. Cada
receita ten unha historia e unha evolución: desde a torta de Santiago ás filloas, desde as
natas de Belém ao mousse de chocolate, desde a torta real de Allariz ao arroz con leite,
desde a crema queimada ao tiramisú; mais tamén o pão-de-ló á charlota, os brownies, os
melindres, o roscón de reis, a torta San Marcos ou o pudin de castañas, entre outras moitas.

Miñoca e Coello de Ramón D. Veiga.
Ilustrado por Iván R.
Miñoca atópase con coello e, aínda que ao principio parecen non facer boas migas, axiña se decatan de que a amizade está moi por riba das diferenzas… Ou, se cadra, non tanto.

Rústica, 17 × 24 cm. 36 páx.

12,20 € 
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MARUXAIRAS
Cruz, 5
Allariz

Tel. 988 44 22 88
info@maruxairas.gal
maruxairas.gal

LIBROS

Mortadelo e Filemón: O estrelato
de Francisco Ibáñez
Cartoné, 30 x 21 cm, 48 páx. (Ediciones B, 2002)

6,00 € 

Plantas medicinais de Galiza
Edición de luxo deste marabilloso libro sobre as plantas medicinais de Galiza.
O pracer de identificar no campo a flora curativa da nosa xente maior, e coñecer os
seus usos tradicionais, é un estímulo suficiente para querer achegarse a este mundo.

Cartoné, 24 x 34 cm, 140 páx. (A Nosa Terra, 2008)

20,00 € 

Lote Os libro das illas: Cortegada,
Cíes, Ons, San Simón
de Amalia Pérez Otero e Michel Casado
Cartoné, 32 páx. (A Nosa Terra, 2009)

O Reino Medieval de Galicia
de Anselmo López Carreira
Unha contribución á historia política do Reino de Galicia,
amplamente documentada, e unha crítica dos tópicos da
historiografía oficial.
 15,00 € Rústica, 24 x 17 cm, 464 páx. (A Nosa Terra, 2008)
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30,00 € 

LIBRERÍA BAHÍA
Avda. da Mariña, 40 - FOZ
R/ Reinante, 9 - RIBADEO

LIBROS

Tel. 982 14 04 34
bahia@libreriabahia.com
libreriabahia.com

Axenda anual 2022 Habelas, hainas
de Animosa
Apetéceche un ano novo co pulo desas meigas das que falababan as nosas avoas nos seus contos arredor da lareira?
Axenda dunha páxina por día. Con todo o mes dunha ollada
pra apunta-las datas crave. Con ferramentas pra tomar
decisións, xestionar anoxos, frases motivadoras, e moitas
máis sorpresas no seu interior.


21,90 €

Cartoné, 21,5 × 29,5 cm. 96 páx.

A crebeira Marabillas de Olaia Sendón
Un álbum ilustrado sobre as cousas que o mar deita na praia e as persoas ás que pertenceron e tamén de quenes as recollen.
Marabillas é crebeira. Unha crebeira apaña as cousas que o mar trae á praia. Ás veces
o mar tamén trae tesouros, por iso ser crebeira é tan fabuloso.

Cartoné, 26,4 × 21,5 cm. 48 páx.

15,50 € 

Calendario 2022
Ilustrado por de Roser Calafell
Un calendario con adhesivos para marcar días especiais e
con divertidas ilustracións en cada mes.es motivadoras, e
moitas máis sorpresas no seu interior.


12,95 €

Cartoné, 32 × 32 cm. 24 páx.

Facer dedo de Gilherme Karsten
Un dos nosos albums infantis favoritos deste ano. Un libro cheo de color, humor e rimas,
que vai disfrutar a xente pequena e a non tan pequena.


15,00 €

Cartoné, 27,5 × 25,5 cm. 36 páx.

Cen historias máxicas pola Mariña encantada
de Antonio Reigosa. Ilustrado por Neira Brochs
Antonio Reigosa recolle neste fermoso libro un cento de historias, lendas e contos da
Mariña, daqueles cheos de seres e feitos extraordinarios que fóron pasando de boca en
boca durante xeracións.

Cartoné, 24 × 22 cm. 200 páx.

21,90 € 
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ESPAZO LECTOR NOBEL
www.libreriasnobel.es

LIBROS
A gran tribo
de José Carlos Román e Leire Martí

Todos os produtos
están á venda
nas librarías Nobel

Tapa branda
15 × 21 cm
48 páx.

9,95 € 

Un lobo de conto de Susana Peix e Mercè Canals
O pequeño lobeto sempre ficaba na cova escoitando os contos que lle contaba a súa nai.
Os seus irmáns pensaban que esas historias eran unha perda de tempo, até que un día o
lobiño lles deu unha boa lección. Lemos +6 é unha colección creada para fomentar e gozar
da lectura, a través de historias que teñen un transfondo cheo de valores que aparecerán
de maneira transversal e normalizadora nuns libros que presentan características pensadas e deseñadas desde a súa orixe para facilitar o acceso á lectura aos nenos e nenas.

O Gran Xefe Lobovalente fai sinais de fume: é hora de
prepararse para ir a Terra Encantada! Alí a Xefa Sabetodo
ensinará á súa tribo novas formas de comunicarse con outras tribos afastadas, divertidas danzas e cánticos, a pintar tatuaxes e explorar terras descoñecidas. Neste álbum
ilustrado atopámonos ante a dobre visión coa que adultos
e nenos se enfrontan ao momento de ir á escola, mentres
que as imaxes nos mostran, desde a nosa visión de adultos,
a xornada escolar (un día completo) dun grupo de nenos
en Educación Infantil, o texto irá narrando como a están
a vivir realmente os seus protagonistas, xa que para eles
toda esta xornada converterase nunha auténtica aventura,
chea de maxia, xogos e diversión.

Tapa dura
25 × 25 cm
40 páx.
 15,90 €

Non sempre fun unha bruxa
de José Carlos Román e Blanca Millán
Ser unha bruxa de conto non é nada fácil. Aínda que teña unha verruga con catro pelos
e medio na súa cara, non sempre foi unha bruxa. Antes de selo, tivo que realizar varios
traballos que non foron do todo do seu agrado, como ser dependenta dunha oficina do
alugueiro de paraugas para zurdos ou empregada nun hotel para gatos de señoras ricas…
A primeira colección infantil sobre bruxas, iremos revelando as identidades de todas elas
a través de varias entregas nos mini-cumios. Lecturas independentes para lectores autónomos, a partir de 7 anos.

Tapa dura, 15 × 21 cm, 84 páx.

12,95 € 

A vida Incerta de Montse Fajardo
A maioría da xente non sabe como se chamaba a muller
de Castelao, e entre a xente que si o sabe, prevalece a
idea errónea de que Virxinia Pereira Renda non era mais
ca unha señorita conservadora, relixiosa e algo superficial
da Estrada. Como moito, xorde a abnegada enfermeira e
compañeira do home no exilio que si era, pero hai máis.
Esa imaxe deixaba atrás outras facetas dunha muller que
permaneceu rexa durante o tempo en que padeceu os
rigores do exilio coa mesma intensidade que Castelao, e
aínda así puxo por riba de todo a defensa dos valores que
pode que el lle trasmitise, pero que ela asumiu coma propios e defendeu ata o final da súa vida.

Tapa dura
15,5 × 22 cm
304 páx.
 22,95 €

O meu piollo e máis eu de Txabi Arnal e Malota
Pero adoita suceder que, en ocasións, o incómodo tamén resulta atractivo. E non, non é
o malo desta película. Álbum ilustrado onde a imaxe e a palabra escrita se unen para dar
forma ao texto definitivo, á proposta artística dos seus autores. Lectura pausada, detallada, ideal para ser compartida entre neno e adulto. E daquilo que se comparte, adoita nacer
a afección. Non esperedes unha conclusión predicible, senón máis ben un final cómplice,
capaz de regalar ao lector un sorriso a pesar do tráxico de… non daremos máis pistas.
 16,95 € Tapa dura, 25 × 30 cm, 48 páx.
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LIBROS

SUSHI BOOKS
Á venda en librarías

RINOCERONTE EDITORA
Á venda en librarías

www.rinoceronte.gal/sushibooks/

www.rinoceronte.gal

Rústica, 80 páx.
 10,00 €

Tapa dura,
96 páx.

17,00 € 

Os espías de Oreborg

Petiscos e Petiscos+
Son dous cadernos elaborados polo Equipo Sushi cunha ducia de aventuras para ir abrindo boca á cada vez máis ampla oferta literaria en galego. Petiscos está dirixido a público
partir de 9 anos, mentres que Petiscos+ está dirixido a público de máis de 13 anos.

de Jakob Wegelius
Tradución de Moisés Barcia Rodríguez
Un descoñecido baixou do ferrobús na estación de tren de
Oreborg. Tiña unha leve coxeira e levaba unha coroa de pequenas flores no sombreiro. Polo demais, non había nada
raro nin misterioso nel. Aínda que iso era só o que parecía…
Un par de días despois, Oreborg viuse sacudida por un
enorme escándalo de espionaxe e piratería. Nunca foi desvelada toda a verdade sobre este enredo criminal, e a día de
hoxe ninguén sabe aínda quen era o forasteiro que coxeaba.
Ninguén salvo o Comandante de Snårholmarna. E o
propio misterioso estraño, naturalmente…

Miñán
de Ibrahima Balde e Amets Arzallus Antia
Tradución de de Garbiñe Ugarte Grazianteparaluzeta
Ibrahima é un adolescente nacido nunha aldea de Guinea,
sen expectativas de futuro. Cando lle morre o pai, convértese no cabeza de familia e exerce diversas profesións,
pero o seu soño é ser condutor de camións. Porén, o seu
irmán pequeno Alhassane foxe da casa para perseguir o
soño europeo, e Ibrahima ten que arriscar a vida para atopalo antes de que embarque nunha pateira e convencelo
de que volva á casa.

Rústica con lapelas, 176 páx.

17,00 € 

Gargantúa e Pantagruel
de François Rabelais
Tradución, introdución e notas de Henrique Harguindey Banet
Tapa dura,
528 páx.

24,00 € 

A rosa falsa de Jakob Wegelius
Tradución de Moisés Barcia Rodríguez
«Pediume que escriba todo o que sei sobre o home a quen
chamaban Shetland Jack. Fareino. Voulle relatar a súa dura
vida. E desvelareille a terrible verdade sobre a súa violenta
morte. Pero a historia de Shetland Jack non acabou coa
súa morte. E a historia de Jack converteuse en parte da
miña propia historia. Tamén debo escribir sobre isto, aínda
que sexa difícil para min. Desexaría esquecer moito do que
pasou este último ano. A súa amiga, Sally Jones».
A rosa falsa é unha secuela independente dos libros
gañadores do premio August A lenda de Sally Jones e
O mono do asasino.

Con Pantagruel, Rabelais presenta unha orixinalidade total: a fusión de xéneros populares (contos, refráns, chufas de estudantes, parodias relixiosas, etc.), a sátira sen
piedade dos inimigos do ideal humanista (teólogos sorbonistas, xuristas obsoletos, beatóns cínicos ou frades corruptos), as pinceladas do real na amálgama da fantasía
(xa sexan personaxes, tabernas, monumentos, lugares ou
itinerarios), o entusiasmo ante as expectativas dun mundo
novo e próspero, irmandado pola tolerancia e o saber, fan
deste traballo primeirizo unha obra mestra. E sobre todo
é orixinal grazas á linguaxe, ricaz pola súa diversidade de
rexistros, a súa creación verbal, os seus xogos de palabras,
rimas e sons e as súas equívocas ambigüidades.
Seguindo o mesmo esquema de novela de cabalaría,
Gargantúa non presenta o zigzag narrativo do seu predecesor. Os episodios organízanse en linearidade arredor do
único protagonista e o realismo imponse sobre a fantasía.
A cohesión argumental e a maduración estilística sonlle
necesarias a unha obra cun obxectivo ideolóxico sen perder por iso o carácter lúdico e festivo.

Rústica con lapelas, 356 páx.

23,00 € 
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ALVARELLOS EDITORA
Rúa de Sempre en Galiza, 4
Santiago de Compostela

Tel. 981 522 137
correo@alvarellos.info
www.alvarellos.info

LIBROS PARA NENAS E NENOS
Como se di? de Lawrence Schimel.
Ilustrado por Thiago Lopes

Á venda en librarías e na tenda
en rede www.alvarellos.info

Se lle tes que pedir permiso ao rei para xogar no labirinto
do seu castelo, como se di?
E cando os avós che traen un agasallo da súa viaxe a
Exipto, como se di?
Un conto cheo de imaxes fantásticas e nas que expresións como «por favor» ou «grazas» son a chave para viaxar coa imaxinación.
 14,00 € Tapa dura, 21,5 × 26 cm, 36 páx.

Na busca de Antón
de Ana López Quintela

SoñoS de Pere Tobaruela. Ilustrado por Víctor Boullón
Sabes o que son os palíndromos? Palíndromo vén do grego palin e dromos: volver e ir
para atrás. Son, pois, esas palabras que se poden ler igualmente de esquerda a dereita ou
ao revés.
Este incrible conto está feito todo el de palíndromos. Pero non só os textos. As imaxes
tamén convidan a buscar ese mundo de simetrías, ese xogo de espellos…

Por que, se é neno, hai que asignarlle a cor azul e, se é
nena, a cor rosa? Por que, se é neno, tenlle que gustar o
fútbol e se é nena, a danza?
Velaquí un conto que se formula todas estas preguntas
e que aposta pola transformación das «vellas» masculinidades e dos estereotipos de xénero.

Tapa dura, 22,5 × 21,5 cm, 32 páx.

14,00 € 

 14,00 € Tapa dura, 22,5 × 21,5 cm, 28 páx.

A nena que abrazaba as árbores
de Henrique Alvarellos. Ilustrado por Xulia Nieto
Cando cumpriu tres anos, Lucía recibiu un agasallo moi especial de mamá e papá: unha
árbore. Un precioso freixo que medra no pequeno bosque preto da casa. Visítao todas
as semanas: obsérvao, úleo, fálalle e, sobre todo, abrázao. Álex, o mellor amigo de Lucía,
é cego, mais xuntos descobren igualmente un mundo fascinante cheo de sensacións.
Un día o freixo ponse maliño, pero a natureza sempre segue o seu camiño…
 14,00 € Tapa dura, 21,5 × 28 cm, 36 páx.

O meu avó e o queixo
de María Reimóndez.
Ilustrado por Vanesa Álvarez
Avó e neta comparten o amor polo queixo. Entre eles establécese un divertido diálogo a través do que iremos descubrindo deliciosos queixos de Galicia e do mundo coma
o Manchego, o Cebreiro, o de Arzúa ou o Gruyère. Os intres compartidos entre neta e avó convértense en grandes fiestras abertas a un mundo… que é redondo coma
un queixo!
 14,00 € Tapa dura, 21,5 × 21,5 cm, 32 páx.
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PATASDEPEIXE
Produtos á venda en librarías
e en www.patasdepeixe.eu

LIBROS PARA NENAS E NENOS
NOVIDADE!
Queda sitio na vasoira?
de Julia Donaldson e Axel Scheffler
A bruxa vai toda contenta na súa vasoira co seu gato, ata
que lle cae o lazo da súa trenza entre as silvas. Aí comeza
unha aventura que acabará liando a unha paxara, unha ra,
un can e un dragón nunha aventura trepidanet e fascinante por terra, por mar e sobre todo, por aire. Este libro é unha
mestura de aventuras, risas e nervios nesta historia inesquecible de amizade, monstros e sobre todo, moita maxia!
 16,00 € Tapa dura, 28,5 × 26 cm, 26 páx.

NOVIDADE!
Nós estamos aquí de Oliver Jeffers
Nós estamos aquí, apuntamentos para vivirmos no planeta
Terra é unha das obras imprescindibles de Oliver Jeffers. En
este libro Oliver cóntalle o seu fillo de dous meses como é
o lugar onde vivimos, un mundo as veces desconcertante,
máis ainda cando acabas de chegar a el. Nesta guía que
comeza no espacio, pasando polo planeta, as persoas, o
clima… fai un fermoso percorrido que nos fará entender
como é o lugar onde vivimos e a importancia de coidar del.

Tapa dura, 25 × 29 cm. 40 páx.

16,00 € 

O gran libro dos medos do rato pequeno de Emily Gravett
O ratiño pequeno tenlle medo a todo, e cando dicimos todo é a TODO. Cada páxina nos desvela un medo novo, mentres o ratiño faise máis e máis pequeno. Pero non te preocupes!
O ratiño tenche unha solución infalible para superares calquera dos teus medos!

Tapa dura troquelada, 25,5 × 30 cm. 30 páx.

Na busca dun fogar de Alexis Deacon

As herbas de San Xoán

Ilustrado por Viviane Schwatz

de Silvia Domínguez

Este libro comeza cunha portada troquelada que semella
un fogar morno e seguro. Pero que pasa cando ti e os teus
irmaos estades moi grandes e xa non cabedes nel? Pois
que hai que buscar un novo fogar. Pronto vos decataredes
de que esta familia de ratiños vive nun lugar terrible cheo
de perigos. Acompaña a esta familia por lagos, labirintos,
desertos… axúdaos a enfrontarse á besta e a mil perigo
máis ata que atopedes un verdadeiro fogar. O fogar que
todos merecemos e debemos protexer.

Este libro son varios libros á vez. Por unha banda cóntanos
dicires e lendas arredor desta tradición milenaria. Pola outra sérvenos como caderno de campo para recoñecermos
e recolectarmos as herbas na véspera do San Xoan. E por
último, é un manifesto a prol da diversidade e o respecto
polos nosos montes, tan esquecidos e maltratados, pois
só eles gardan a esencia de quen somos e temos o deber
de protexelos e poñelos en valor.

 12,00 € Tapa dura troquelada, 29,5 × 25,5 cm, 36 pág.

Rústica con lapelas 14,5 × 21,5 cm. 56 páx.

14,00 € 

12,00 € 
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LIBRARÍA FOLLAS NOVAS
Av. Rodrigo de Mendoza, 12
Arousa

Tel. 986 547 656

LIBROS

libros@follasnovasarousa.com

Moncho e a mancha de Kiko Dasilva
Ao pequeno Moncho gústalle pintalo todo: a cama, o mantel,
a neveira e mesmo o seu propio avó… Logo dunha intensa xornada creativa, empéñase en averiguar o significado
dunha mancha de pintura negra que descobre nun papel en
branco. Ese borrancho parece transformarse a ollos de quen
deixe voar a súa imaxinación pero, na súa teimosa busca,
Moncho non atopa ninguén capaz de darlle unha resposta.
 13,00 € Tapa dura, 44 páx.

Guerreiras de lenda
de Maite Mosconi e Miriam Beizana Vigo
Lobas brancas, lavandeiras máxicas, castelos encantados e damas que viven en antigos
castros.Viaxade aos lugares onde se atopan as máis grandes e marabillosas historias. Guerreiras de lenda é un compendio de relatos, poemas e actividades divertidas con protagonistas mulleres da mitoloxía galega.

Tapa dura, 44 páx.

19,90 € 

O escudo do Reino da Galiza
Unha (re)visión (inter)nacional de Heitor Picallo

A vida Incerta de Montse Fajardo

Son 224 páxinas a toda cor e máis de 150 ilustracións para ofrecer unha visión máis completa da orixe do escudo galego.

Rústica, 224 páx.

29,90 € 

A maioría da xente non sabe como se chamaba a muller
de Castelao, e entre a xente que si o sabe, prevalece a
idea errónea de que Virxinia Pereira Renda non era mais
ca unha señorita conservadora, relixiosa e algo superficial
da Estrada. Como moito, xorde a abnegada enfermeira e
compañeira do home no exilio que si era, pero hai máis.
Esa imaxe deixaba atrás outras facetas dunha muller que
permaneceu rexa durante o tempo en que padeceu os
rigores do exilio coa mesma intensidade que Castelao, e
aínda así puxo por riba de todo a defensa dos valores que
pode que el lle trasmitise, pero que ela asumiu coma propios e defendeu ata o final da súa vida.

Luzes
É unha revista dirixida por Manuel Rivas e Xosé Manuel Pereiro.
Mensual e en lingua galega, con 100 páxinas e un suplemento cultural no interior.
 10,00 €

20

Tapa dura
304 páx.
 22,95 €

LIBRARÍA CLARIÓN
Rúa Valle Inclán, 3
Carballo

LIBROS

Tel. 881 983 358
www.clarionlibraria.gal

Xoguetes
de Antonio Rubio e Óscar Villán
Un novo libro da colección do Berce a Lúa, para contar e
cantar as crianzas máis peques da casa. Dende o ruxerruxe dos bebés á pelota, os tacos de madeira ou os contos…
Obxectos utilizados polas nenas e os nenos para o seu
desevolvemento sensorial, psicomotriz e intelectual, a socialización e o entretemento.
 8,50 € Cartoné, 18 páx.

Mortiña e as vacacións no
lago Misterio de Bárbara Cantini
Por fin, chegan as vacacións! Mortiña e a súa familia non
as tiñan desde… había séculos! Destino: Vila Florida da tía
Feiticeira e do curmán Dilbert.
Pero o relax dura pouco: Mortiña descobre que un gris
funcionario quere poxar a mansión, que parece deshabitada.
Lograrán atopar a maneira de salvala antes de que sexa
tarde de máis?

Tapa dura, 64 páx.

12,90 € 

A nosa Negra de Harriet E Wilson
O perfume de Patrick Süskind
Unha amena e intrigante lectura, chea de abraiantes descricións, que reborda imaxinación e sabedoría olfactiva.
 18,00 € Rústica, 344 páx.

A obra narra a crúa vida de Frado, unha muller negra libre que, malia se criar nun estado non escravista do norte,
foi vítima do racismo imperante; entronca, polo tanto, coa
coñecida como narrativa da escravitude, xa existente en
América do Norte dende o século XVIII.

Rústica, 124 páx.

14,00 € 

Campo de Plumas
Poemas LGTB+ para a mocidade
dende a antigüidade até hoxe
Escolma e tradución de
Jesús CastroxYáñez
Dende Safo a Mary Jean Chan, gran cantidade de poetas
compuxeron ó longo do tempo versos que daban conta de
diversas identidades e orientacións sexuais. En Campo de
plumas, Jesús Castro Yáñez escolle algúns deles e dálles
forma en galego, con gran coidado e sensibilidade. Nesta
escolma os poemas manteñen unha relación fluída e natural entre si e dialogan coa mocidade de hoxe.
 16,00 € Rústica con lapelas, 184 páx.
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LIBRARÍA AIRA DAS LETRAS
R/ Emilia Pardo Bazán, 5
Allariz

Tel. 988 442 324
info@airadasletras.gal
tenda.airadasletras.gal

LIBROS

Frankenstein de Mary Shelley

Os libros poden mercarse na
tenda física ou virtual:
https://tenda.airadasletras.gal

Considerada a primeira novela de ciencia ficción, a obra de
Shelley segue a ser unha obra indispensable, chea de aventuras, intriga e fondas reflexións filosóficas. Acompáñanos
nunha viaxe fascinante que comeza cando o capitán Walton
rescatan das xeladas augas do Ártico a Victor Frankenstein,
quen comeza a contar a súa fabulosa historia. O relato da
creación dun monstro sen nome que fala e reclama, coas
mans cheas de sangue, o seu dereito ao amor.
A partir dos 14 anos

Rústica 13 × 21 cm, 248 páx.

17,00 € 

Gazafellos de Fon
Quen che contou que os Gazafellos non existen? Abofé que
existen. E son ben graciosos e extravagantes. Descubre
que aventuras lles pasaron a Mauro e Tiago cando coñeceron a Fede e o seu mundo se revolucionou.
A partir de 8 anos

Rústica, 60 páx.

O xardín secreto

21 poetas do século XXI Antoloxía a cargo de Carlos Da Aira

de Frances Hodgson Burnett
Mary Lennox é unha nena orfa que se ten que mudar á mansión do seu tío, en Yorkshire, ao norte de Inglaterra, un territorio dominado pola natureza indómita do páramo. Afeita
a mandaricar, grazas á sua criada Martha e ao xardineiro
Ben Weatherstaff descubrirá os beneficios do aire puro, a
natureza e, sobre todo, os xardíns. O día que descubra unha
chave enterrada e coñeza a Dickon, o neno encantador de
criaturas salvaxes, a súa vida cambiará para sempre. Unha
historia sobre o poder da beleza e da amizade. Unha novela
fermosa e inmortal, perfecta coma unha rosa.
A partir de 12 anos
 17,00 € Rústica, 296 páx.

O destino de Kameko
de Abel Alves e Jorge Campos
Chiharu é unha moza orfa salvada da morte por unha misteriosa guerreira. Quen é esa nena que leva semrpe unha
tartaruga no alto da cocorota? Por que quere apreixala o
máis desapiadado asasino do imperio?
Abel Alves e Jorge Campos compoñen unha trepidante
historia de aventuras, unha homenaxe á cultura do Xapón.
Unha lectura que te vai deixar sen alento.
A partir dos 10 anos

Rústica, 104 páx.
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15,00 € 

15,00 € 

Este libro naceu como un enredo numerolóxico, unha práctica de cábala, unha partida de
ritmomaquia. 21 poetas de 21 anos ou menos, todas nacidas xa no século XXI. 2+1, 3; 3x7, 21.
A literatura é xogo e a poesía é, de entre todas as artes literarias, a máis lúdica.
Un testemuño das máis novas voces, as novísimas, que se achegan, cadaquén coa súa
ollada, ao xénero estrela da literatura galega desde os seus inicios.
A partir dos 16 anos

Rústica 13 × 21 cm, 204 páx.

16,00 € 

ACENTRAL FOLQUE
R/ Salgueiriños de Abaixo, 11 L6
Santiago de Compostela

LIBROS E DISCOS
O infinito no pe. Ribeirana
de Eva Moreda e Serxio Cobos

Poden-se mercar en librarías ou nas web’s das nosas distribuidoras:
Consorcio Editorial Galego (www.consorcioeditorial.com)
Inquedanzas Sonoras (www.inquedanzas.com)

Unha obra a medio camiño entre a narración e o ensaio.
Eva Moreda interrogase neste «escrito sobre o pasado»
sobre as dificuldades que se nos ofrece para capturar o
sentido e sensibilidades das artes transmitidas de forma
oral, como neste caso o baile da ribeirana. Non se trata
só de describir ou documentar o coñecimento que se ten
sobre este baile en particular, tamén indagar na memoria simbólica do movemento e do xestual, dos seus usos
rituais, sociais e lúdicos, a súa transmisión no ámbito doméstico e feminino na sociedade tradicional.
O libro recolle as transcricións do baile en bailegramas
con deseños orixinais e inéditos do bailador e artista plástico Serxio Cobos.



20,00 €

Libro

Concha do Canizo. Este pandeiro
que toco… de Xulia Feixoo
Este libro-CD é o novo e agardado traballo da etnomusicóloga Xulia Feixoo no cal aborda as prácticas de transmisión
oral protagonizadas polo pandeiro na Terra das Frieiras.
O fío condutor é a historia de vida da propia Concha construída a partir dun conxunto de entrevistas e gravacións
musicais, até o de agora inéditas, que lle foron realizadas
nun período de sesenta anos (1952-2012). O libro contén
fotografías, bailegramas, transcricións musicais e lingüísticas e información dos usos e costumes na sociedade tradicional de alto valor antropolóxico, histórico,etnográfico
e filolóxico. O CD inclúe gravacións orixinais realizadas
por Alan Lomax en 1952 e polos compiladores Xabier
Díaz, Xosé Lois Foxo, Leni Pérez, Miguel Souto e Xisco
Feijoó e Guillerme Ignacio cedidas en exclusiva para a
presente publicación.

Tel. 698 167 425
info@folque.com
www.folque.com

Libro-CD

20,00 € 

Pandereteiras de Mens de Beatriz Busto Miramontes
Consciente da importancia de dar visibilidade e nomes propios ao noso patrimonio oral
feminino, este é un estudo no que Busto trata de profundar na vida das primeiras cinco
mulleres que, sendo labregas, tiveron presenza visible na escea musical folclórica de xeito
habitual. Unha historia do que supuxo para o futuro musical do país así como tamén para
as súas propias vidas desde que, no ano 1972 e por primeira vez, se subiron ao palco do
Teatro Colón da Coruña.

 20,00 € Libro-CD

Libro-CD

20,00 € 

O feitizo de Maruja Roca
de Eutropio Rodríguez e Nieves Neira

Bem Vennas Maio de Pablo Sanmamed

LP

20,00 € 

Ben Vennas Maio é unha proposta orixinal que parte das Cantigas de Afonso X e se constrúe sobre as linguaxes da música medieval e o jazz. O contrabaixista galego Pablo Sanmamed conta para este proxecto con músicos de talle internacional como Begoña Olavide
(salterio e voz), Elena Tarrats (voz), Xurxo Varela (viola de gamba), Iago Mourinho (piano) e
Chus Pazos (batería). Ademais dos nove temas orixinais gravados por este conxunto, Ben
Vennas Maio ofrece unha aposta estética e literaria de enorme calidade da man do traballo
do fotógrafo Eutropio Rodríguez e da poeta Alba Cid.

Como foi parar unha cámara ás mans de Maruja Roca no
Becerreá de comezos dos 40? Non se sabe. Nin tampouco como esas mans aprenderon a moverse na escuridade
dun cuarto da casa. Sabemos, sen embargo, dos seus ollos.
Dos rostros e rastros que gardou quen foi, non só a única
fotógrafa da vila e das poucas mulleres que exerceron o
oficio na Galicia da posguerra, senón alguén que hoxe se
nos revela como artista para a historia da fotografía. Ollos
que aínda ondulan nas imaxes, tentándonos a tocar a superficie dun feitizo.
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ATRAVÉS EDITORA
Rúa de Emílio e Manuel, 3
Santiago de Compostela

atraves@a.gal
www.atraves-editora.com

LIBROS
Todas mortas e (quase esquecidas). 50 pessoas
que contribuíram para fazer a Galiza como é
de Carlos Francisco Velasco Souto, Henrique Egea La pina,
Uxío-Breogán Diéguez Cequiel e Xosé Estévez Rodríguez

À venda nas livrarias
da Galiza e Portugal
e na loja online da
Através Editora

 15,00 €

Capa mole, 14 × 21 cm, 221 pág.

Na história das nações, existe um acumular de figuras. O caso da Galiza não é excecional.
Algumas ganharam destaque nos manuais escolares, nas está tuas e nas placas, bem
como nos nomes das ruas. Mesmo assim, uma nação sem estado tem sempre uma grande
dificuldade para divulgar as pessoas que protagonizam a sua história. Não é por acaso
que no título deste livro, a palavra quase surge, entre parênte ses, para evidenciar que os
saberes não são comuns, nem em quantidade nem em qualidade.
Este livro tenta, precisamente, dar luz a este âmbito do saber histórico e, dan do a
conhecer pessoas concretas, ilustrar melhor os tempos históricos que nos precederam, ou,
nas palavras do historiador Marc Bloch, «A incompreen são do presente nasce fatalmente
da ignorância do passado».

A evolução histórica dos limites da Galiza. Volume I

 17,00 €

de José Manuel Bar bosa

Capa mole,
16,3 × 23,4 cm,
284 pág.

Todos os países do mundo evoluem territorialmente. A Galiza não ia ser me nos, mas no nosso caso o território ficou minimizado, esquartejado, desem poderado e sem projeto nacional.
Apenas Portugal acabou por ser o herdeiro daquele primeiro Gallaeciense Regnum, assim
reconhecido como tal, pela primeira vez, no século V. Entretanto, a Galiza compostelana
continua a ten tar erguer-se, ser ela própria, reconhecendo-se na história que aqui conta
mos. Eis o esplendor e esmorecimento de uma nação que ainda tem muito a dizer no futuro.

Apelidos da Galiza, de Portugal e do Brasil. Chaves
e segredos da nossa onomástica de Diego Bernal Rico
Os nossos apelidos som igual a umha algibeira misteriosa, carregamo-los às costas a vida
toda mas, as mais das vezes, nem nos interessamos por olhar o que guardam no seu interior.
Espalhados polos diferentes cantos do mundo, os apelidos galego-portugue ses escondem significados incríveis que nos ligam com o nosso passado e nos fornecem dados
de grande utilidade para o presente.
Este livro é um convite para enfiar a mão no interior dos nossos apelidos, da nossa identidade individual e coletiva, e descobrir esse lado secreto sobre nós próprios e sobre nós outros.
 18,00 €

Um país a la gallega
Galiza no NO‑DO franquista
de Beatriz Busto Miramontes
«Beatriz Busto mostra o difícil que é destrinçar o legado coletivo, quando ele vem presidido por elaborações e se esquece que ele é construção. O legado que lateja por todo este
elucidador trabalho sobre o NO-DO como porta gira tória da
complexa realidade comunitária é o do respeito e o do entranhamen to vital. Um trabalho que é um alerta, difícil, mui
difícil de praticar, certamen te, sobre como hoje estamos
construindo o nosso presente e sobre as pro postas e imposições em jogo.». Elias J. Torres Feijó (Grupo Galabra - USC)

Capa mole,
14 × 21 cm
230 pág.

Capa mole
13 × 21 cm
146 pág.

13,00 € 

1928 km de Óscar Senra Gómez
Ao estilo de um roadmovie, em 1928 km acompanhamos Elisa e Amália de Vedra até
Bruxelas. Uma viagem de ida e volta que supom o retorno das pro tagonistas de Sete dias
com Elisa, e que marcará para sempre as suas vidas. «Elisa suspira e fecha os olhos com
força dous segundos ao mesmo tempo que aperta o volante com todas as suas forças.
Deseja desesperadamente um cigarro, mas não quer desperdiçar nem uma pinga de gasolina parando o carro. Levanta um pouco o pé do acelerador e baixa até aos 50 km/h. Agripi
na desliza suave pola estrada sem esforço, e Elisa segue o seu exemplo, dei xa fluir as
palavras, sem saber onde a levarám.»

24

Capa mole
14 × 214 cm
168 pág.

17,00 € 

A REIXA TENDA
Hórreo 46 • Santiago de Compostela
Tel. 981 575 138

AGASALLOS
Pantalóns
Artesáns, sostibles e de gran calidade con algodóns
reciclados e algodóns orgánicos, etiquetas veganas
e etiquetas de sementes

Mod. NARF

80 / 89 /99 €

Unha pequena homenaxe o noso ben querido músico Fran
Pérez (NARF), elaborados con algodón reciclado e algodón
orgánico , é un pantalón semipitillo de cintura media,teñen
un 2% de tecido elástico para facelos máis cómodos.
As etiquetas son veganas.

Mod. Jimmy Jazz

80 €

É o superpitillo da nosa marca tamén con tecidos elásticos
para facelos máis cómodos e sexas o rei da pista de baile.

Little Neno descobre…
A Reixa convértese en editora para sacar a tradución dos
dous primeiros títulos da colección «Little Neno descobre
a…», editada en castelán por Bang Ediciones e que até
o de agora conta tamén cos títulos sobre David Bowie,
Aretha Franklin e Elvis Presley.
Coa tradución ao galego das aventuras de Little Neno,
Reixa editorial pretende fomentar a nosa lingua e a cultura
musical dos máis cativos de xeito ameno e divertido.
Trátase de dúas historias orixinais, adaptadas a crianzas de entre 3 e 12 anos que as mergullarán por primeira vez no mundo poético e cheo de imaxinación da música e letras das dúas bandas máis lendarias dos anos
60 británicas.
Coa lectura destes libros poderás compartir cos máis
pequenos da casa os gustos pola música dos Beatles e dos
Rolling Stones. Converterase tamén nunha oportunidade
para escoitar de novo os vellos vinilos destes dous grupos
ingleses cos vosos fillos. Os libros ofrecen, ademais, unha
sección onde se poden descubrir máis datos curiosos que
seguramente non coñeciades… ou si.

Little Neno descobre… os Beatles
de Dani Llabrés e Jaime Pantoja
Cando Little Neno queda durmido sucédenlle cousas moi estranas pero estranas. Renato,
o seu oso de peluche marcha nun submarino amarelo e para atopar o seu querido amigo
Little Neno tendrá que contar coa axuda de persoaxes sorprendentes coma o home ovo,
Lucy no seu ceo de diamantes ou unha morsa.

Tapa dura, 25 × 25, 32 páx.

15,00 € 

Little Neno descobre…
os Rolling Stones
de Dani Llabrés e Jaime Pantoja
Nesta ocasión os nosos amigos espertan nunha cidade de
cor rubí. Alí coñecen a Mick, un rapaz que quere pintalo
todo de negro. Convertido nun mono xigante Mick perseguiraos por esa estrana cidade habitada polos Rolling Stones
e as suas cancións.

Tapa dura, 25 × 25, 32 páx.

15,00 € 
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RAPOSEIRAS EDITORIAL
ola@raposeiraseditorial.com
www.raposeiraseditorial.com

LIBROS
Coñecendo a Paul Klee
Un libro no que se recollen doce obras pictóricas que fan
un percorrido polas obras máis coñecidas do artista Paul
Klee, nas diferentes etapas da súa vida en Suiza, Alemaña
e durante as súas viaxes e a súa época como profesor na
escola da Bauhaus. Neste libro poderás aprender sobre a
súa vida e descubrir detalles da súa obra non tan coñecidos,
mentres te divirtes pintando e coloreando.
 15,00 € Tapa branda, 21,5 × 25 cm, 36 páx.

Coñecendo a Van Gogh
Un libro de actividades onde se recollen doce obras postimpresionistas que fan un percorrido polas obras máis coñecidas do artista Vincent van Gogh durante a súa estancia
en Arles e en Auvers-sur-Oise, onde pasou os seus últimos
meses. Neste libro poderás coñecer sobre a súa vida e descubrir detalles da súa obra non tan coñecidos, mentres te divirtes pintando e coloreando a túa propia versión das obras.
 15,00 € Tapa branda, 21,5 × 25 cm, 36 páx.

LIVRARIA SUÉVIA
R/ Vila de Negreira, 32 baixo
Tel. 981 907 638

facebook.com/livrariasuevia
livros.gz@gmail.com
www.librariasuevia.com

Livros en galego, portugués e máis…
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LIBROS

SABRAFÉN
As Cruces, km 220, N-525
Allariz

TENDA ESPECIALIZADA

628 34 20 65/988 680 106
info@sabrafen.com
sabrafen.com

Fabricamos
artesanalmente baixos
e guitarras por encarga.
Traballamos cos mellores
materiais e as mellores
marcas de ferraxes
dispoñibles no mercado.

Maruxa Basic
3.650 € 

Arnoia Basic
1.950 € 

Arnoia Thin
Consultar prezo 

AGASALLOS

Catuxa 24 caoba

Maruxa P-90

1.600 € 

NOBELO A NOBELO
R/ Calvo Sotelo, 9

Consultar prezo 

A Estrada
Tel. 679 691 988

Bolsas
Bolsa en sarga negra con aplique de liño na zona frontal con bordado a man. Forradas en
tecido de cadros vichy e peche coun imán.

Bolsa 1: bordado toxo / alecrín dourado
Bolsa 2: bordado toxo / Rosalía impresa co texto «Tecín soia»
 35,00 €

40 × 40 cm

Moedeiro chaveiro galegos ilustres
Moedeiro Rosalía: 10 x 10 cm
Moedeiro Castelao: 13 x 13 cm
10,00 € 
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SAIAS LEDAS
Rúa Quiringosta, 6
Cangas do Morrazo

Tel. 667 223 910
info@saiasledas.com
saiasledas.com

AGASALLOS

Carteira Ginkgo
O deseño coas follas de ginkgo biloba está estampado a man nesta carteira de liño. Ten a
base máis ancha para maior capacidade e o interior é de algodón orgánico. Están dispoñibles en cor branco e negro.

16,00 € 

Carteira Petróglifo
Esta carteira de liño está ilustrado con diferentes seccións
de petróglifos galegos en cor verde. No seu interior leva un
porta tarxetas para que teñas todo ben a man.

12,00 € 

Cestos multiúsos
Os cestos multiúsos están confeccionados en liño con base cadrada e boca redonda. Podes
atopalos co deseño de siluetas de diferentes fentos ou co petroglifo Pedra do lombo da
Costa en cor verde ou castaño.
  17 € Grande 19 / Pequeno
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PUNTO E COMA
Rúa da Paz, 15 • Ourense
Tel. 988 98 22 94

PAPELARÍA E AGASALLOS

info@puntoecoma.gal
www.puntoecoma.gal

PRODUTOS
ILUSTRADOS E
DESEÑADOS POR
PUNTO E COMA

A Natureza no Camiño de Santiago
A partir de 3 anos
Un divertido xogo de memoria para coñecer máis sobre a
flora e a fauna de Galicia. Sabes o que é unha lontra? Sabes
identificar a follaxe dun bidueiro?

18,00 € 

Cadernos Rosalianos (novo formato)

5,00 € 

Novo formato en A5, encadernados en fío de cores.

Rosalía pequeniña

15,00 € 

Puzzle de 100 pezas, 35 × 24 cm, presentado en caixa cilíndrica.

Atlas da Galicia Pequeniña
Libro ilustrado pensado para crianzas de todas as idades que percorre moitas áreas da
identidade nacional galega: xeografía, historia, lendas, personaxes célebres, festas e celebracións, símbolos… Un percorrido visual útil para aprender a coñecernos mellor como
pobo, desenvolvido con mestría por César Cequeliños e por Jorge Campos, premio da Gala
do Libro 2017 polo seu cómic Alter·Nativo.

19,95 € 
29

OZOCOgz
Á venda na nosa loxa en liña ozocogz-atenda.com
e en librarías por todo o País

PAPELARÍA E AGASALLOS
Cadernos ozoqueiros

Sacas algodón 100%

8,50 € 

Rosalía / Eu son un toxo / Bailadores NOVIDADE

10,00 € 

NOVIDADES
Celso E. Ferreiro
NOVO DESEÑO
Castelao
Rosalía de Castro
Manuel Antonio
Lois Pereiro
Carvalho Calero
Simone de Beauvoire

Xogos de Mesa
Ti non es de aquí?

42,00 €
O xogo no que ser galeg@
está cheo de vantaxes

Ti non es de aquí?
Xúnior 46,00 €
Continúa a saga!

Suadoiros
Son de aldea NOVIDADE
 35,00 €

Camisolas
algodón 100%
Grelo’s NOVIDADE
Bailador@s NOVIDADE
Eu son un toxo Galiza
Sitio Distinto
República Galega
…e moitas máis
 18,00 €
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BRAZOLINDA
Tel. 647 853 361

PARA XOGAR

brazolinda@brazolinda.com
www.brazolinda.com

O Gatipedro
A partir de 6 anos. De 1 a 7 xogadores
O Gatipedro serve de introdución á mitoloxía galega e á
nosa rica tradición oral; traballando ademais o razoamento, a axilidade mental e a concentración.
Despois de aprender oito lendas sobre seres mitolóxicos galegos, o xogo consiste en desfacerse das cartas antes que os demais. Para iso, haberá que ir botando enriba
da carta que estea á vista na mesa outra relacionada coa
súa propia lenda.

Estes, e outros xogos
de Brazolinda, poden
mercarse online en
www.brazolinda.com
e nos diferentes puntos
de venda físicos que
poden consultarse
nesta mesma web

 26,00 €

Virandela

30,00 € 

A partir de 6 anos
Este xogo pretende renderlle unha homenaxe á Danza das cintas, presente tanto en diversas zonas de Galicia como tamén do outro lado do Atlántico, que consiste en danzar ao
ritmo da música ao redor dun pau entrelazando as cintas que saen da parte alta do mesmo ata as mans dos danzantes. Mentres bailan ao redor do pau, nun sentido e no contrario,
van enleando e desenleando as cintas.
Un xogo de agudeza visual, reflexión, manipulación… no que se aprende a observar, a
desfacer nós, a anticiparse ás accións que haberá que facer máis adiante e a xogar xuntos,
pois tódolos xogadores conforman o grupo de baile.

Verbolario

26,00 € 

A partir de 6 anos (cómpre saber ler ou estar aprendendo)
Aprendizaxe de léxico, reforzo da lectura, percepción espacial, axilidade mental… Consiste
en identificar a palabra escrita no círculo que corresponda en cada quenda. As letras están en orde pero cómpre saber por onde comeza a palabra para poder lela correctamente.
Ademais, como non podía ser doutro xeito e pensando nos máis pequenos, conta con
dous niveis de dificultade. Deste xeito, os que están aprendendo a ler poden xogar cos
lectores expertos sen quedar atrás.

Camiño de Compostela

36,00 € 

A partir de 6 anos. De 2 a 5 xogadores
Este xogo traballa o razoamento e a expresión oral; fomenta a curiosidade e a imaxinación; e aporta coñecementos sobre xeografía, patrimonio natural e arquitectónico, gastronomía, profesións tradicionais, festas…. de Galicia.
Nel, romeiros e romeiras percorrerán Galicia coñecendo os diferentes Camiños de
Santiago e gañando as cartas dos lugares polos que pasan. Ademais de dar a coñecer elementos desas localidades, ao final do xogo terán que improvisar un pequeno conto sobre a
viaxe realizada en función das cartas que teñan. O xogo inclúe tamén un libriño ilustrable
con información básica de todas as etapas do xogo para que, co tempo, ese contiño final
se vaia enriquecendo.

A noite do meigallo

36,00 € 

A partir de 3 anos. De 2 a 4 xogadores
Este xogo de adiviñas facilitará a comprensión lectora e a capacidade de análise, favorecerá a reflexión e o razoamento e fomentará a curiosidade de grandes e pequenos.
Érase unha vez un grupo de meigas que se xuntaron para facer do seu mundo un lugar
mellor. Cos seus coñecementos de maxia, de herbas e de cantigas ancestrais comezaron a
xuntar ingredientes nun pote para ver que pasaba. E o que pasou foi que lograron crear un
mundo especial no que a lúa, as estrelas e os planetas se aliñaron de maneira marabillosa.
O xogo consiste en ir resolvendo adiviñas polo taboleiro adiante e obter os ingredientes
necesarios para elaborar os meigallos, tendo que inventar os xogadores un pequeno verso
para cada meigallo que realicen.
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ATALANTA MADEIRA
Mouteira, 10
Berres (A Estrada)

Tel. 986 588 688
www.atalantamadera.com

AGASALLOS

Podes mercar estes
artigos no noso
obradoiro ou na web
www.atalantamadera.com

Conxunto Cuco
Bolsa de buxainas
Conxunto de bolsiña de algodón orgánico con 4 buxainas
de madeira de bidueiro pintado a man
 13,50 €

40,00 € 

Composto por:
- 1 Bolsa-mantel de 50 x 50 cm en cadros Vichy mostaza (algodón 100% con certificación
Oeko-Tex Standard 100).
- 1 prato modelo «Mar» de Ø16 cm en madeira de bidueiro.
- 1 cunquiño de madeira de bidueiro.
- 1 Bolsiña para a merenda de 16 x 20 cm no mesmo Vichy.
O mantel cérrase cun cordón de macramé rematado cuns botóns de madeira de magnolio (procedente de restos de podas) para convertilo nunha práctica bolsa.
Este conxunto está pensado para levar a merenda ó parque ou mesmo os xoguetes.
As pezas de madeira van rematadas cun verniz certificado para uso alimentario que
facilita a súa limpeza.

Crebanoces

18,00 € 

Crebanoces cilíndrico de madeiras de freixo e bidueiro. 12 cm de alto e 7 cm de diámetro.
Tamén serve para avelás ou calquera outro froito seco de cáscara. Acabado en aceite.

Xaboeira Ulla
Xaboeira que semella unha táboa de lavar a roupa. Tamaño 12,5 x 8 cm. Feito en taboleiro
mariño de bidueiro. Rematado cun produto certificado ECO que garante una boa conservación en espazos húmidos. Vai acompañada dunha bolsa de algodón orgánico.
 15,00 €
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COLABORACIÓN SuMaS
(ATALANTA MADERA +
MARUXÍO GALLETAS)

AGASALLOS

www.maruxiogalletas.com
www.atalantamadera.com

Atalanta Madera e Maruxío presentan a nova proposta
«SuMaS» 2021: unha iniciativa que aposta polos produtos
de proximidade e a sostenibilidade
Tradición e innovación van da man nun proxecto que é
quen de conxugar artesanía e alimentación.

Conxuntos Callobre e Caaveiro
Son uns conxuntos formados por unha artesa feita en taboleiro mariño de bidueiro e unha pa para a fariña feita en
madeira de bidueiro no que a tapa da artesa se converte
nunha práctica bandexa coas asas de coiro:
Estes conxuntos tamén incúen unha bolsa da compra de
algodón 100% serigrafiada artesanalmente no taller Amorote Printing Workshop de Ames (A Coruña), unha caixa de
rebolos e un bote de vidro con pastas.
A opción vegana (rebolos de avéa e chocolate e pastas con
marmelada de sabugueiro) é o Conxunto Callobre
A opción larpeira (rebolos de abelás e chips de chocolate e
pastas de anacardos con chocolate) é o Conxunto Caaveiro.
As pezas de madeira van rematadas cun verniz certificado
para uso alimentario que facilita a súa limpeza.

82,00 € 

 53,00 €

Conxuntos Carvallo e Landra
Este conxunto está formado por:
- Bandexa de taboleiro mariño coas asas de coiro
- Prato de madeira estarcido artesanamente no taller Amorote Printing Workshop (Ames)
- Mantel de cadros Vichy vermellos (60 x 60 cm) en algodón 100%. Rebolos e pastas
A opción vegana (rebolos de avéa e chocolate e pastas con marmelada de sabugueiro) é
o Conxunto Carballo.
A opción larpeira (rebolos de abelás e chips de chocolate e pastas de anacardos con chocolate) é o Conxunto Landra.
As pezas de madeira van rematadas cun verniz certificado para uso alimentario que facilita
a súa limpeza.

Conxuntos
Pintureiro
e Bailadora
Niños de paxaro con rebolos de chocolate e que
poden levar ou dous lápices en madeira de sabugueiro (Conxunto Pintureiro) ou dúas buxainas de
bidueiro decoradas a man
(Conxunto Bailadora).

23,00 € 

Conxunto
Apalpador e
bolas de Nadal
Mega galleta Apalpador e
bolas de Nadal.
 9,50 €

Conxuntos Outeiro e Lucenza

58,00 € 

Este conxunto está formado por:
- Bandexa en taboleiro mariño de bidueiro coas asas de coiro
- Prato e conquiño de madeira de bidueiro en natural
- Crebanoces en madeira de freixo.
- Mantel de cadros Vichy vermellos (60 x 60 cm), algodón 100%
- Rebolos (con opción vegana ou larpeira)
A opción vegana (rebolos de avéa e chocolate) é o Conxunto Outeiro.
A opción larpeira (rebolos de abelás e chips de chocolate) é o Conxunto Lucenza.
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A ATLÁNTICA
Tel. 622 760 227
Rúa Nova n, 3
Santiago de Compostela

rr.ss.: @AtlanticaSantiago
info@a-atlantica.es
www.a-atlantica.es

AGASALLOS

Calcetíns
O apalpador está farto de repartir calcetíns
sen graza, arrisca e acertarás!
Sen dúbida os calcetíns máis caralludos para agasallar
este nadal. Produto de máxima calidade e cun deseño
100% galego.

8,00 a 12,00 € 

Gorras

24,90 € 

Con estas gorras non vai facer falla que saia o sol, valas
poñer todo o ano! Presume da nosa fauna.

Barallada
Barallada é a nosa baralla!
Unha baralla de toda a vida inspirada en Galiza e nas
súas fontes máis preciadas: o mar, a terra, a artesanía e
o comercio.

14,90 € 

Camisola Benito Soto
Non fai falla irse ata o Caribe para contar historias de piratas, na Galiza tivemos a Benito
Soto, o derradeiro pirata do Atlántico. Con esta camisola queremos dar a coñecer a historia
deste pirata galego.
 20,00 €

Sacas

15,00 € 

Se temos as sacas máis bonitas do mundo temos que decilo! Todas elas teñen unha cousa
en común: O GALEGO!
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CAROLAIN KIDS
Rúa Ulla, 8
A Estrada

MODA

Tel. 886 309 524
Facebook e Instagram:
@carolainkids

Moda infantil é xuvenil
con tallaxe dende
0 meses a 16 anos
Venta oficial das
marcas Mayoral, Boboli,
Jack and Jones Juniors,
complementos das
marcas Inca e Siena

ADAAGRA
VEIGADE NOÉ
Xenaro
Pol. industrial
Carrero,de20Chantada
Chantada
Noia

ALIMENTACIÓN
COMERCIO
XUSTO

Tel. 626
982 707
440 870
222
www.daveiga.es
aagradenoe@gmail.com

O compromiso coa saúde do
planeta e das persoas vese
en cada recuncho da tenda.
Isto inclúe por suposto a man de
obra digna, por iso ofrecemos
dende o principio todo tipo de
produtos de Comercio Xusto.
Ademais atoparás
interesantísimos libros, produtos
para o agro, millo e penso
ecolóxico para galiñas, produtos
a granel, bolsas, camisetas e
peúgos de algodón orgánico etc.
A Agra de Noé, a ecoloxía
de cada día!

35

MARUXÍO
Tel. 692 810 145
maruxiogalletas.com

info@maruxiogalletas.com
Terreboredo, Souto 27
A Estrada

ALIMENTACIÓN

Maruxío é un proxecto de vida que queremos compartir con
aqueles que, coma nós, aman o rural e os sabores tradicionais.
En cada caixa dos nosos produtos vai a esencia da terra,
da tradición, do rural.
Apostamos por dar valor a nosa cultura e o noso patrimonio, tanto de terra como de mar.
Pregunta polos nosos produtos na túa tenda de barrio e
se non os atopas podes mercalos en maruxiogalletas.com.

Caixas dos nosos rebolos

6,20 € caixa 250 g / 6,50 € tableta 

Artesanais, saudables e deliciosas. Así son as nosas galletas!
Feitas con agarimo dende unha pequena aldea chamada Terreboredo, en Souto, A Estrada.
Por que Rebolos? Aquí agroman en abundancia os novos carballos, tamén coñecidos
como rebolos. Por iso lle chamamos rebolos ás nosas galletas, porque agroman nunha
aldea onde a vida segue florecendo cada día.
Galletas a escoller, variedades para todos os gustos: veganas, larpeiras, especiadas…
Busca a túa, temos moitas referencias.

Turróns 3 variedades

6,50 € 

Turróns para toda a familia. 3 variedades:
- Abelás e anacardos bañados con chocolate e laranxa
- Améndoas con especias
- Améndoas con pergamino de arando e licor de sabugueiro Carabuñas

Barrigolas

15,00 € 

Galletón larpeiro para agasallar polo Nadal, e poder penduralo onde se elixa: árbol, xanela, chimenea… Ten a forma
do apalpador, que se dá a coñecer cunha tarxetiña que vai
dentro do embalaxe.

Surtido galletas

15,00 € 

Caixas con 3 variedades de galletas a elexir, tanto opción
vegana como larpeira.

Polvorón de abelás
Explosión de sabor, deliciosa textura, viaxe ás sensacións olvidadas.
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6,50 € 

LARPEIRADAS ANXO
Tel. 981 641 944
larpeiradasanxo.com

ALIMENTACIÓN

Lote de Nadal con xamón

Rúa I, Rúa J
Parque Empresarial Alved, 7
Culleredo

99,00 € 

Un produto típico desta época, ideal para agasallar a quen queiras e mesmo como agasallo
de Cesta de Nadal de empresa.
A entrega pode tardar ata 15 días polo que pídese reserva con antelación. Envío gratuíto.
Podes conseguilo contactando por whatsapp no tel. 604 059 088 ou a través da ligazón
https://chuchesxiana.com/tenda/lote-de-navidad-con-jamon/

Calcetín de Nadal

7,45 € 

Calcetín de Nadal con todas as «chuches» da fotografía.
Ideal para agasallar e adornar neste Nadal.
A empresa resérvase trocar un produto por outro de igual
valor no caso de falta de stock. Custo do envío 2,95 eur.
A partir de 49 eur. de compra o envío é gratuíto.
Podes conseguilo contactando por whatsapp no
tel. 604 059 088 ou a través da ligazón
https://chuchesxiana.com/tenda/bota-de-navidad/

Pequeno (20 cm) 9,95 €
Grande (60 cm) 29,95 €

Lote de Nadal con gin-tónic

29,95 € 

Un produto típico desta época ideal para agasallar a quen queiras mesmo como agasallo
de Cesta de Nadal como empresa. Pode demorarse na entrega ate 15 días polo que pídese
reservar con antelación.
Custo do envío 2,95 eur. A partir de 49 eur. de compra o envío é gratuíto.
Podes conseguilo contactando por whatsapp no tel. 604 059 088 ou a través da ligazón
https://chuchesxiana.com/tenda/calcetin-de-navidad/

Peluche de Papa Noel
A empresa resérvase trocar un produto por outro de igual
valor no caso de falta de stock. Custo do envío 2,95 eur.
A partir de 49 eur. de compra o envío é gratuíto.
Podes conseguilo contactando por whatsapp no
tel. 604 059 088 ou a través da ligazón
https://chuchesxiana.com/tenda/papa-noel-peluche/

Bota de Nadal
Bota de Nadal con todas as «chuches» da fotografía. Ideal para agasallar e adornar
neste Nadal.
A empresa resérvase trocar un produto por outro de igual valor no caso de falta de stock.
Custo do envío 2,95 eur. A partir de 49 eur. de compra o envío é gratuíto.
Podes conseguilo contactando por whatsapp no tel. 604 059 088 ou a través da ligazón
https://chuchesxiana.com/tenda/papa-noel-peluche/
 8,95 €
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O TIU DA FALA
Rúa do Forte, 10
San Martiño de Trevello
(Cáceres)

ALIMENTACIÓN
Podes mercar os nosos
produtos no teléfono
660 299 124 (chamada
ou whatsapp)

Sabor e saúde
Xinxa do Xalima macerada con chocolate.
Pedido mínimo 6 botellas.
 65,99 € Caixa 6 botellas / 116,99 € Caixa 12 botellas

Noso para vostede

(Portes incluídos)

105,00 € 

Aceite de extracción en frío do Xalima. Procedente de olivos centenarios e olivas de secano.
Natural e sustentable, feito en proceso lento en San Martiño de Trevello, Cáceres.

Alén as migreiras

95,00 € 

1 lomo 75% landra 25% oliva do xalima,
1 salchichón 75% landra 25% oliva do xalima
1 chourizo de secadeiro natural e 2 anos de curación natural
1 caixa de bombóns de figo con chocolate.

Alén da Cultura

(Portes incluídos)

249,50 € 

1 xamón
1 lomo
1 chourizo
1 salchichón
(75% landra 25% oliva do Xalima terras da fala)
1 botella de viño do Xalima 2020 do Sa Martiño e queixo de
cabra da montaña
1 botella de licor de Xinxas con chocolate
Todo de secadeiro natural, sen bacterias artificiais
e sustentable
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ALIMENTACIÓN

DA VEIGA
Pol. industrial de Chantada
Chantada

Tel. 982 440 222
www.daveiga.es

HOSTALARÍA

AIRAS CATERING
Vía Isaac Peral, nave 9-A
Santiago de Compostela

Tel. 981 555 789
xantaconnosco.gal
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AUGA V.A.
Avda. da Cultura s/n
A Estrada
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Tel. 986 180 198
augava15@gmail.com

SERVIZOS

TOLDOS GÓMEZ
Tel. 981 500 202

SERVIZOS

Cortina interior
con impresión dixital

Lenzo con bastidor

Solución decorativa e funcional para os diferentes espazos
interiores, que por un lado protexe da entrada do sol e das
miradas externas, aportando intimidade, ao mesmo tempo que permite decorar calquer ambiente co deseño que ti
desexes, ao tratarse dun produto totalmente personalizado.

100 × 120 cm

web@toldosgomez.com
www.toldosgomez.com

Personalizado totalmente ao teu gusto co deseño ou imaxe
que desexes. Podes encargarnos un deseño ao noso equipo
de deseño gráfico. Fabricado á medida, trátase dunha solución perfecta para decorar calquer espazo ou ambiente
ao teu gusto.

30 × 40 cm

31,00 € + IVE* 

287,00 € + IVE* 

Lona remolque

Toldo Arzúa

Confeccionadas a medida en PVC 580 g/m² nunha gran variedade de cores, arquillada ou recta. Pode ser totalmente
pechada ou de recoller diante e, ou atrás. Ademais pode
personalizarse co logo ou rótulo que se desexe.

Toldo de formas redondeadas e liñas suaves, que se integra perfectamente en todo tipo
de entornos, tanto para empresas como para vivendas particulares. Como todos os nosos
produtos eláborase a medida e contamos cun équipo de técnicos para realizar visitas comerciais para medir, asesorar e dar presuposto sen ningún tipo de coste nin compromiso.

160 × 120 × 60 cm

85,00 € + IVE* 

200 × 150 cm

700,00 € + IVE* 

Carpa pregable de 40 mm
Carpa pregable cunha estrutura de aluminio reforzado de
cor prata con columnas hexagonais de 40 x 1,5 mm e sistema
de bloqueo. O tecido utilizado é lona superior de 450 gr/m²,
opcionalmente e co correspondente incremento o tecido
tamén pode ser ignífugo. Como accesorio de serie inclúe
unha bolsa de poliéster con rodas para o seu transporte.
Ademais en caso de desexalo permite a súa rotulación.

*Os prezos
dos produtos
correspóndense ás
medidas indicadas
en cada un. Todos os
nosos produtos son
elaborados á medida

 460,00 € + IVE* 300 × 300 cm
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ACOUGA
BENESTAR INTEGRAL
José Luis Bugallal Marchesi, 7
Baixo esquerda

A Coruña
Tel. 604 005 769
info@acougabenestar.gal
@acougabenestar

Acouga Benestar Integral é un centro
de coworking no que varios profesionais de
diferentes ramas sanitarias e parasanitarias
traballan en equipo buscando o mellor
xeito de abordar as problemáticas
particulares de cada persoa.
Regalar saúde para os teus sempre
é a mellor das opción.
Aproveita as nosas ofertas en forma de bonos
regalo, cun desconto do 10% en cada sesión.

ENGLISHPANISH
Tel. +34 881 93 20 92

SERVIZOS

Osteopatía Bono de 2 sesións ............................. 60 €
Quiromasaxe Bono de 2 sesións ........................ 45 €
Podoloxía Bono de 2 sesións ................................ 45 €
Logopedia Bono de 2 sesións .............................. 45 €
Dietética-Nutrición
Bono 2 primeiras sesións ............................................ 45 €
ou bono de 1.ª sesión + 3 seguimento ......................... 140 €

Psicoloxía Bono de 2 sesións ............................... 110€

englishpanish@englishpanish.com
www.englishpanish.com

Podes contratar os
nosos servizos en
www.englishpanish.com,na
nosa sección de Contacto
ou no noso formulario
de orzamentos online

• Tradución gratuíta ao galego da túa páxina web
se contratas connosco a súa tradución para o inglés
• Cabina virtual de interpretación simultánea a través
de Zoom para webinarios, videoconferencias, reunións
de negocios, etc.
90,00 €/hora por intérprete (suxeito a tarifas mínimas por evento), sen custes de desprazamento o de equipamentos técnicos

• Traducións académicas, xurídicas e técnicas con
control de calidade por un mínimo de dous e até
catro tradutores/revisores (calidade editorial)
Desde 0,08 €/palabra
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SERVIZOS

SERVIZOS DE TRADUCIÓN

LORCA INSTITUTE
Tel. (+34) 881 819 427
lorcainstitute.com

Rúa do Hórreo, 33
Costa das Camelias, 1
A Coruña

Impartimos
8 idiomas:
presenciais,
videoconferencia
ou online 100%
a través da nosa
plataforma
60,00 € /mes
(2 horas á semana)

SERVIZOS

ACOUGA
Te. 646 377 888
acouga.coruna@gmail.com

Dalle unha oportunidade ao teu corpo e regálalle unha sesión de osteopatía
A Osteopatía é unha disciplina que busca equilibrar todos os sistemas
corporais devolvéndolle ao corpo a capacidade de adaptación.
As manipulacións osteopáticas son suaves e poden realizarse a
calquer persoa desde bebés até anciáns. Favorece o equilibrio do
sistema nervioso, tan necesario nestes tempos de inestabilidade.
Sesión de media hora
(como proba, só podes
adquirir estas sesións
nesta oferta)

25,00 €
Sesión dunha hora:

30,00 €
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4ECO LOAN
Rúa Pérez Viondi, 7
A Estrada

Tel. 986 180 260
loanecologia@gmail.com

DUAL ST SON E ILUMINACIÓN
Alcalde Espiñeira, 25
Curtis

Tel. 619 343 329
dualst@hotmail.es

PRODUTOS ECOLÓXICOS

SERVIZOS

PLANTAS

VIVEIROS MOREIRA
Ameneiro, 1
Sillobre (Fene)

Tel. 981 340 898
info@viveirosmoreira.com
www.viveirosmoreiraweb.es/

Pranta ornamental • Camelias (500 variedades) • Froiteiras, pequenos froitos
Árbores de gran porte • Deseño e execución de xardíns
Instalacións de sistemas de rego • Servizo de transporte de prantas

GRANXA

GRANXAS PORCINAS
AGROMOSCOSO
Meis

Tel. 667 533 637
agromoscoso@gmail.com

MEIS • Tel. 667 533 637 • Fax 986 712 395
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BUDIÑO DE SERRASECA
TURISMO RURAL
Serraseca, 103

Viladesuso - Oia
Tel. 696 045 326 / 986 361 856
www.budinho.com

ALOXAMENTO

Budiño de Serraseca é unha casa de turismo rural con historia. No ano 1753 o Catastro de
Ensenada censaba a casa matriz da actual Budiño de Serraseca e rexistraba o nome do seu
morador Benito Álvarez (tecedor). Dende o século XVIII a casa Budiño coñeceu sucesivas
reformas e ampliacións. En 1997 foi adquirida pola propietaria e polo propietario actuais,
que emprenderon a súa rehabilitación, de acordo cun proxecto dos arquitectos Fraga,
Quijada e Portolés.

CÁMPING A GAIVOTA
Barreiros

Tel. 982 124 451
www.agaivotacamping.com

ALOXAMENTO

CÁMPING UBICADO SOBRE 8 KM DE PRAIAS, NA LOCALIDADE
DE BARREIROS, E CONECTADO A TRAVÉS DUN PRECIOSO
PASEO MARÍTIMO CON A COÑECIDA PRAIA DAS CATEDRAIS

CONSTRUÍDO E
DESEÑADO POLO PINTOR
CELSO DOURADO,
DESTACA A SÚA
ORIXINAL ARQUITECTURA.
DISPÓN DE ZONA DE
ACAMPADA TOTALMENTE
ARBORADA E DUN
FERMOSO CONXUNTO DE
BUNGALOWS, DOTADOS
CON DIFERENTES
SERVIZOS E CAPACIDADE
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ALOXAMENTO

ALVARELLA ECOTURISMO
Breanca Doroña s/n
Vilarmaior

Tel. 648 925 134 / 981 784 563
info@alvarella.com
www.alvarella.com

PAZO DA PENA
Lugar da Pena, Rozavales
Manzaneda

Tel. 988 333 038
www.pazodapena.com

Alvarella Ecoturismo
Actividades de Educación
Ambiental para grupos escolares.
Actividades de ocio na natureza
para o turismo rural.
Actividades para maiores.
Servizo de restauración para grupos.

ALOXAMENTO
Aloxamento de luxo rural
na montaña Galega
O Pazo da Pena foi unha casa señorial con orixe no s. XVI,
construída sobre unha fermosa pena xigante, razón pola
cal recibiu o seu nome.
Despois de longas décadas de abandono, o seu rexurdimento materializaríase no verán do ano 2015, cando por fin
o seu corazón volveu latexar como aloxamento de luxo rural.
Atópase integrado no miolo da aldeíña de Rozavales,
pertencente á vila ourensá de Manzaneda, na fermosa
Ribeira Sacra do Bibei.
O Pazo da Pena dispón de 15 cuartos exclusivos, con nomes e personalidades de seu, proxectados para crear un
espazo cálido e acolledor para o descanso.

Prezos: de 75 € a 165 €

Vantaxes de reservar na nosa web: Mellor tarifa garantida /
Almorzo incluído / Detalle de benvida / Saída serodia até
as 13.00h (suxeita a dispoñibilidade)
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RESIDENCIA UNIVERSITARIA
GARVI
Rúa Santiago del Estero 3, 5º
Santiago de Compostela

info@residenciagarvi.gal
Tel. 981 598 530
www.residenciagarvi.gal

ALOXAMENTO

A Residencia Universitaria GARVI conta con máis de 15 anos de experiencia, por onde pasaron
xeracións de estudantes que finalizaron con éxito os seus estudos e dos cais nos sentimos
moi orgullosas de formar parte da súa traxectoria.
Formamos e queremos seguir formando parte da transformación da cidade de Compostela aportando o noso gran de area en fomentar o ambiente cultural e diverso que a
Universidade ofrece. Un dos nosos principais obxectivos é que cada residente cumpra as
súas metas académicas, ofrecendo un ambiente próspero para o estudo compaxinado cun
bo servizo de comidas e limpezas.

CASAL DE CREACIÓN
A Pedriña, 8 - A Mouteira,
Berres (A Estrada)

AGASALLOS

casaldecreacion@gmail.com

Á venda por encarga directa ou nas tendiñas amigas: Vaidhé (Vigo),
Enou (Ourense), Catro Canciños (A Estrada), en lanonaolimpia.com
e tamén nos mercados de Nadal que visitaremos.

Portafotos marco Poli para foto 10 x 10 cm
Feitos e pintados a man. Deseño propio.

26,00/27,00 € 

Portafotos Canciño
para foto 10 x 15 cm

26,00/27,00 € 

Feitos e pintados a man. Deseño propio.
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SERVIZOS

NOSA ENERXÍA
S.COOP.GALEGA

Tel. 681 608 386
www.nosaenerxia.gal

Quen somos?

Agasalla enerxía 100% renovable

Nosa Enerxía é a primeira cooperativa de
consumo galega comercializadora de enerxía
100% renovable. Apostamos por un consumo
de enerxía responsable e sustentable, cunha
xestión transparente para que o medio ambiente
e as persoas socias sexan as beneficiadas.

Cada persoa socia pode contratar a enerxía en
tódolos puntos de subministración eléctrica dos
que sexa titular e até 2 puntos de subministración
eléctrica dos que non sexa titular. Deste xeito, cando
sexas socia de Nosa Enerxía S. Coop. Galega poderás
agasallar enerxía 100% renovable a 2 persoas sen
que estas teñan que asociarse a Nosa Enerxía.

As persoas socias son a base de Nosa Enerxía
que dan a fortaleza necesaria para posibilitar o
cambio no modelo enerxético, así como participar
nun proxecto que ofrece unha alternativa
ás grandes comercializadoras eléctricas.
Somos máis de 900 persoas socias con máis de 1000
contratos de subministración eléctrica en Galicia.

Asesorámoste sen compromiso
A tódalas persoas socias e tamén ás que o queren ser
asesorámolas sobre a súa factura de electricidade:
comparando a súa factura actual coas tarifas
de Nosa Enerxía, optimizando a potencia
contratada, reclamándolle ás distribuidoras…

Asóciate e consume enerxía
100% renovable

Mándanos a túa factura para que te asesoremos.

Asociándote a Nosa Enerxía S.Coop.Galega
consumirás enerxía 100% renovable e serás
co- propietaria da comercializadora da
enerxía que consumes, sendo partícipe na
toma de decisións da cooperativa, tendo total
transparencia en todo o que precises.

A TÚA ENER X Í A MULT IPLICA
Sabemos contar.
Traballemos polo prezo máis xusto.
Faite socia! Trae socias!
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MEIRIÑO ASESORES
Rúa Londres 9, Baixo
Santiago de Compostela

Tel. 981 584 411
informacion@meirino.gal
www.meirino.gal

SERVIZOS

Rúa Londres 9, Baixo
Santiago de Compostela
Tel. 981 584 411
www.meirino.gal

ECO TRADUTORES
Rúa Banquete de Conxo 1 b
Santiago de Compostela

Tel. 981 571 386
ecotrad@ecotrad.com
www.ecotrad.com

SERVIZOS
OS NOSOS SERVIZOS

www.ecotrad.com
Eco Tradutores ofrece servizos profesionais
de tradución en alemán, francés, inglés
e portugués, entre outros idiomas.
Con sede en Santiago de Compostela, desde
2004 brindamos asistencia lingüística
a empresas nacionais e internacionais
dos máis diversos sectores (industria,
telecomunicacións, xurídico, etc.),
universidades e organismos públicos
e outras entidades públicas e privadas.
Somos especialistas na tradución, xa
sexa oficial (tradución xurada) ou non, de
documentación técnica, legal ou económica.
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Tradución xeral

Tradución especializada

Textos de temática
non especializada:
• Correspondencia persoal
ou empresarial
• Publicidade, anuncios e
documentos comerciais
• Catálogos, folletos
e carteis
• Páxinas web e contidos
multimedia

Textos relativos a un campo
específico do saber:
• Ciencia (artigos de investigación
e teses)
• Técnica (manuais de usuario
e instrucións)
• Dereito (poderes, demandas
e sentencias)
• Economía (análises, contas
e memorias)

Tradución xurada

Idiomas

Documentos con recoñecemento
oficial. Traducións realizadas
por profesionais habilitados
polo Ministerio de Asuntos
Exteriores e de Cooperación:
• Documentación técnica
para concursos
• Contratos, escrituras
e resolucións xudiciais
• Partidas de nacemento,
matrimonio e defunción
• Diplomas e certificados
de estudos

Alemán, árabe, castelán, catalán,
chinés, éuscaro, francés, galego,
inglés (británico e americano),
italiano, portugués (Portugal e Brasil)
e ruso, entre outros moitos.

Quere pedir un orzamento?
Precisamos que nos envíe os
documentos que necesita traducir
e nos indique a(s) lingua(s) cara á(s)
que se vai traducir.
Se precisa información adicional, non
dubide en nos contactar.

MIGUEL VIEITO VILLAR
Tel. 680 283 095
miguel.vieito@avogacia.org

SERVIZOS

Son avogado especializado en Dereito
Médico, en discriminacións (lingüísticas,
por idade, por identidade sexual, por orixe
xeográfica…), mediador e especialista en
xestión de herdanzas.
Traballo ademais cunha rede ampla de
colaboradorxs, que nos permite cubrir
servizos como a protección de datos de
carácter persoal, o Dereito Laboral ou o
Dereito de Empresa; entre outros.
Cun achegamento honesto e cercano
creo na avogacía como ferramenta de
transformación social, e como mecanismo
áxil para facer valer os nosos dereitos
fronte eventuais abusos.
Se necesitas asesoramento especializado
e de confianza, non dubides en me
contactares, ben por teléfono/WhatsApp
(680 283 095), ou ben por correo
electrónico (despacho@miguelvieito.gal).
Achégate tamén a visitar o meu enderezo
web (www.miguelvieito.gal)

SERVIZOS

CENTRO VETERINARIO
ESTEIRO
esteiro.gal

Avenida de Esteiro, 97 Baixo
Ferrol
Tel. 981 930 499

Temos servizos de medicina
interna, cirurxía,
radioloxía, ecografía, tenda
especializada e perruquería
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NÓS DIARIO
Avda. de Lugo 2A,
Entresollado A
Santiago de Compostela
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Tel. 881 95 95 97 •
subscricions@nosdiario.gal
www.nosdiario.gal

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GALICIA CONFIDENCIAL
Rúa das Hedras, 4 • Milladorio-Ames
www.galiciaconfidencial.com

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Galicia Confidencial

Galicia Confidencial é o xornal en lingua galega con máis audiencia da internet
e un dos xornais electrónicos máis lidos en Galicia. É, ademais, o e-diario decano
da prensa en galego, pois leva en liña ininterrumpidamente dende 2003.

Audiencia e redes sociais

Xornais de Galicia

Segundo a auditora externa Alexa, do Grupo Amazon, GC
é o xornal en lingua galega con máis audiencia da internet e un dos xornais electrónicos máis lidos en Galicia, por
riba de grandes medios tradicionais como La Opinión de
A Coruña, El Ideal Gallego, El Progreso ou Atlántico Diario.

En maio de 2018, GC puxo en marcha edicións locais e comarcais en colaboración con outros/as profesionais dos
medios de comunicación. Desa colaboración xurdiron
distintos xornais: xornaldevigo.gal, xornaldamariña.gal,
lugoxornal.gal e xornaldelemos.gal.

17 anos
informando
en galego

En decembro de 2017 acadou un dos grandes fitos dos
medios en galego, ao situarse como terceiro xornal dixital de Galicia. Actualmente, suma case 50 000 seguidores
en redes e pode alcanzar a 500 000 usuarios de Facebook
cunha soa información nun só día.

Xornal de Vigo nace o 2 de maio de 2018 e é o primeiro gran
xornal dixital en galego de Vigo e a súa área metropolitana.
Centrado na principal urbe galega, tenta abordar a actualidade política, económica, cultural, deportiva e social de
todo o sur de Pontevedra e quere dar voz aos pequenos
concellos das comarcas do Val Miñor, Baixo Miño, O Morrazo, A Louriña e o Condado Paradanta.

900 000
lectores
influíntes

Publicidade
GC é o soporte escollido polas principais marcas e institucións de Galicia. Abanca, Gadis, as cervexeiras Super Bock
e Estrella Galicia, deputacións, concellos ou editoriais son
algúns dos anunciantes que se beneficiaron publicitariamente de GC nos últimos anos.

Temática
Cunha cada vez maior énfase na información en profundidade e na aposta por temas claves para o noso país, como
son o medio ambiente, a ciencia, a lingua e o patrimonio
galegos, ademais da nosa teima xornalística por profundizar nas cuestións políticas do páis desde un prisma
distinto ao convencional e as denuncias de toda clase
de corrupción política e corporativa, veñen afianzando
o noso modelo de xornalismo sustentable e cen por cen
independente.

Xornal de Vigo (lugoxornal.gal), Xornal de Lemos (xornaldelemos.gal) e Xornal da Mariña (xornaldamariña.gal), que
botaron a andar no Día das Letras Galegas, abordan a actualidade política, económica, cultural, deportiva e social
de todas as comarcas da provincia. Nacen co obxectivo de
darlle voz a eses concellos do interior para que teñan máis
vida, máis economía e máis dinamismo social, porque Galicia tamén é o interior, non só fachada atlántica. Prestan
especial atención aos movementos sociais, ao medio ambiente e ao patrimonio.
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FUNDACIÓN PRAZA PÚBLICA
Av. Primo de Rivera 1, 5º E - 15006 (A Coruña)
praza.gal

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Praza.gal
[praza.gal/
faitedepraza]
30,00 € 
Faite de Praza.gal por seis meses por 30 euros (todas as persoas que se fagan socias de Praza.gal ata o 31 de xaneiro de
2021 serano ata o 30 de xuño por 30 euros, aforrando sobre a cota habitual) e goza dos adiantos, vantaxes e contidos exclusivos. Para completares a promoción, remite un correo-e a comunidade@praza.com co asunto «Abertos ao galego».

Vinte
[vinte.praza.gal/
faitedevinte]
20,00 € 
Faite socia de Vinte, a nova revista dixital de sociedade, cultura, tendencias asociada a Praza.gal, por 20 euros ata o 31 de
xuño. Oferta válida para todas as persoas que se fagan socias ata o 31 de xaneiro de 2021.
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NÓS TV
nostelevision.gal

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Faite de
Nós Televisión,
contigo podemos
consolidar este
proxecto audiovisual.
A única televisión
privada cunha
aposta decidida pola
lingua galega

TEMPOS NOVOS
temposdixital.gal

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A trabe de ouro
Publicación galega
de pensamento crítico
Cuadrimestral. Á venda en librarías
ou en www.temposdixital.gal
Subscricións en:
atrabedeouro@temposnovos.net
Tel. 981 557 117 (de 8.30 a 12 h)
 12,00

€
 32,00 €

PVP
Subscrición anual (3 núm.)

Oferta de Nadal para subscritores/as
de Tempos Novos
10% de desconto. Prezo da subscrición,
28,80 euros (indica no teu pedido
«Trabe oferta Nadal»).

Tempos novos Revista de información e opinión para o debate
Oferta Catálogo de Nadal
Subscríbete en por un ano e co 20% de desconto (pedimentos e subscricións a correo@temposnovos.gal indicando
«Oferta Nadal 21»)

PVP 6,00 € 
Subscrición anual (12 núm.) 59,00 € 
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PROMOVE CONSULTORÍA E FORMACIÓN
info@promoveconsultoria.gal
promoveconsultoria.com

SERVIZOS

Xornada de Igualdade na Empresa

Plan de Igualdade na Empresa (PIE)

Xornada de 2 horas de duración destinada a sensibilizar ao
tecido empresarial sobre a Igualdade de Oportunidades e
fomentar un comportamento orientado a evitar a discriminación na contorna laboral, incorporando accións positivas
para a loita contra a desigualdade.
Dirixido a PEMES interesadas en coñecer os beneficios do compromiso coa Igualdade de oportunidades, así
como os procedementos para a implantación dun Plan
de Igualdade na empresa e os requisitos para a solicitude
de subvención.

É unha ferramenta estratéxica que permite mellorar o clima laboral e a competitividade empresarial, aproveitando
o talento das persoas sen ningún tipo de discriminación.
Supón un documento operativo de traballo integrado por
un conxunto de medidas que conforman unha unidade, e
que responden á realidade e necesidades da empresa en
materia de igualdade.
Consta de 12 horas lectivas, coa posibilidade de facelo
entre varias empresas, cun máximo de 15 participantes.

Charla de información/formación:
Prevención e loita contra o acoso
sexual e o acoso por razón de sexo

Asistencia técnica:
Comunicación e clima laboral

250,00 €

SERVIZOS
PARA
EMPRESAS:
IGUALDADE
e RSE

Obradoiro de 2 horas destinado a identificar, previr e sancionar condutas constitutivas de acoso sexual ou por razón de
sexo. Durante esta xornada, que terá un enfoque participativo,
trataranse as seguintes cuestións: facilitarase ás persoas
participantes as ferramentas para a identificación das situacións de risco, debaterase sobre a mellor forma de combatelas e determinaranse as pautas para crear protocolos contra
o acoso sexual ou por razón de sexo e os procedementos
para a denuncia desas situacións.

980,00 €

Asistencia dirixida a PEMES interesadas en mellorar a súa
comunicación interna e o clima de traballo, xa que a comunicación é probablemente un dos elementos máis importantes na xestión empresarial, xa que un mal funcionamento en calquera das súas dimensións (interna e externa),
pode ter consecuencias negativas para a empresa.
PREZO: A consultar, segundo tamaño e situación da empresa

250,00 €

ESTRALOQUES
R/ San Rosendo 1 baixo
Ourense

Tel. 673 779 084
estraloques@gmail.com

SERVIZOS

Mensualidade 2021/22

Escola infantil Estraloques

170 € (4 h) / 242 € (8 h)

Queres para a túa crianza (de 0 a 3 anos) unha escola na que a educación
sexa algo experimental, creativo, imaxinativo, diferente, divertido, ceibe,
natural, en galego e na que vos sintades como na vosa casa?

Servizo segundas/os e sucesivas/os
fillas/os: GRATUÍTO

Escola Infantil Estraloques é ise lugar, ven a coñecer o noso proxecto, as
nosas instalación e ao noso equipo.

Actualmente temos concedida a axuda de segundas/os
fillas/os e sucesiva/os (Orde do 13 de Marzo de 2020).
Gratuidade en atención educativa e matrícula.

Servizo complementario
150 €/mes (3 h)
Polas tardes temos un grupo de crianzas de 3 a 8 anos, onde
realizamos actividades lúdicas e de entretemento: teatro,
danza, obradoiros, expresión musical… E campamentos en
vacacións escolares (Nadal, Semana Santa e verán).

Servizo complementario de comedor
110 €/mes
Temos servizo para dar comidas a crianzas de 3 a 12 anos,
durante todo o ano. Recollemos a ditas crianzas nos colexios máis próximos a nosa escola.
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INTERIORISMO

O ANTÍDOTO INTERIORISMO
Tel. 629 756 597

contacto@oantidoto.com
oantidoto.com
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Que é
Abertos ao Galego?
• Un certificado de calidade asociado ao uso do galego
• Abertos ao Galego ten catro niveis, que dependen do
tipo de uso que faga cada empresa do galego
Son empresas moi diferentes entre si e con realidades moi diversas. Algunhas están
comezando a daren os seus primeiros pasos no uso do galego (nivel 1), outras fan a
información exterior en galego e destacan esta lingua entre outras que poidan utilizar
(nivel 2), outras, ademais de ter a información exterior en galego, utilízano como lingua
interna de traballo para a súa documentación (nivel 3) e outras, ademais de faceren
un uso sistemático interno e externo do galego, dinamizan de xeito especial o uso e a
extensión da lingua galega (nivel 4).
• Unha rede de colaboración entre empresas
As empresas que forman parte de Abertos ao Galego teñen ao seu dispor á Mesa
pola Normalización Lingüística para colaborar con elas, mais tamén para axudalas a
colaboraren entre elas, procurando xeitos de sumar esforzos.
• Un lugar onde saber que empresas ofertan os seus servizos e produtos en galego
• Calquera persoa que precise contratar un servizo ou adquirir un produto e
queira que sexa en galego, pode atopar información en Abertos ao Galego
Colaboran con nós xestorías, arquitectos, distribuidores de lambetadas, unha
empresa de carpintaría, deseñadores… E agardamos que cada vez haxa máis
empresas e produtos diferentes.
• Un lugar onde os socios e socias da Mesa pola Normalización Lingüística
poden obter descontos por consumiren nas empresas colaboradoras
• Moitas das empresas de Abertos ao Galego fan descontos
especiais para socios e socias da Mesa pola Normalización
Podedes consultalos aquí: http://www.amesa.gal/abertosaogalego/
• Un xeito de promover o uso do galego no ámbito da empresa e do comercio
• A mellor forma de promover o galego é usándoo en todos os ámbitos da vida,
polo que coñecer e apoiar as empresas que forman parte de Abertos ao Galego é un
xeito moi positivo de promover activamente o noso idioma.

Queres que a túa empresa forme parte de Abertos ao Galego?
Só precisamos uns poucos datos da empresa.
E un pouquiño máis de información para saber en que nivel do certificado cadra mellor a túa empresa:
1 Utilizades a toponimia oficial?
2 Ofrecedes a vosa información exterior en galego? Referímonos a publicidade, sinalización externa, publicacións,
tarxetas, merchandising… Calquera cousa que os vosos clientes vexan de vós.
3 Se usades galego xunto con outras linguas de forma maioritaria, o galego aparece destacado de algunha maneira?
4 A vosa documentación interna está en galego (nóminas, estatutos, contabilidade) de xeito maioritario?
5 Solicitades dos vosos provedores e da administración que vos remitan a información en galego?
6 Facedes algunha actividade específica de dinamización da lingua galega?
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DIRECTORIO DE ASOCIADOS
ALIMENTACIÓN E BEBIDA
A Agra de Noé
Xenaro Carrero, 20
Noia
Tel. 626 707 870
Agromoscoso S.L.
San Lourenzo de Nogueira, Rial 1 (Meis)
Tel. 667 533 637
Amarante-ONGD
Quiroga Palacio, 8
Santiago de Compostela
Tel. 986 848 159
www.amaranteong.org
A Badorna
San Xosé, 7
Parga
Carabuñas
Lugar de Sanguñedo s/n
Vilar de Santos
Tel. 672 014 380
carabunhas.com
Daveiga
Poligono Industrial Os Acivros
Chantada
Tel. 982 440 222
www.daveiga.es

Casal de Creación
A Pedriña, 8. A Mouteira
Berres, A Estrada
Atalanta Madeira
Mouteira, 10
A Estrada
ASESORÍAS / FINANZAS /
SEGUROS
Asesoría Neves
Morales Hidalgo, 16
Ponteareas
Tel. 986 644 059
asesoria.neves@gmail.com
IPR Xestión
Avenida da Coruña, 13-15
Cerceda
Tel. 981 685 155
www.iprxestion.com
Asesoría Meiriño
Estocolmo, 8
Santiago de Compostela
Tel. 981 584 411
informacion@meirino.com
AUDIOVISUAIS

A Despensa do Saa
Salvador de Madariaga, 8
Lugo
Tel. 625 810 290

Dual S.T.
Rúa Alcalde Espiñeira, 25
Curtis
Tel. 619 343 329

Finarrei S.L.
Emilia Pardo Bazán, 1
Allariz
Tel. 988 440 416
finarrei.com

Emedous Produción
e Distribución
Antonio Gomez Vilaso, L 3
Santiago de Compostela
Tel. 981 534 132
www.emedous.com

Gran Colmado
Praza de Abastos, 1
Ourense
Tel. 988 212 514 / 649 507 707
Granxa O Cancelo
Lugar do Cancelo-Bemantes (Miño)
Tel. 981 647 560
www.capcoruna.com
José Bermúdez S.L. Conxelados
Praza de Abastos, 195
Santiago de Compostela
Tel. 981 583 115
Larpeiradas Anxo
Polígono Emp. Alvedro Parcela I, nave 7
Culleredo
Tel. 981 641 944
Maruxío-Terra e sal
Terreboredo, 2. Souto (A Estrada)
Tel. 692 810 145
maruxiogalletas.com
Valenciaga Catering
A Brea, 14 - Matalobos (A Estrada)
Tel. 722 324 389
grupovalenciaga.com
Ovos de Volteiro
Lugar Godomar de Abaixo, s/n
San Xulian de Vea, A Estrada

DESEÑO
Deseño e Cores
Dona Urraca, 84
Lugo
Tel. 982 240 400
www.deseno.net
Nanube
Ramón Cabanillas, 6-3.o B
Santiago de Compostela
Tel. 881 977 134
www.nanube.com
Pegadas Sociedade
Cooperativa Galega
Parc. G-22-23, 2.a Av., Pol. Pocomaco
A Coruña
Tel. 981 907 190
www.pegadas.es
Punto e coma
Rúa da Paz, 15
Ourense
Tel. 988 98 22 94
www.puntoecoma.gal
Tórculo Comunicación Gráfica
Vía Edison, 33-35
Santiago de Compostela
Tel. 902 905 024
www.torculo.com

ARTESANÍA
A Picota
Rúa Colón, 27-baixo
Ourense
Tel. 628 717 641
www.apicota.com
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EDITORIAL / DISTRIBUCIÓN
Alvarellos Editora
Sempre en Galiza, 4
Santiago de Compostela
Tel. 981 522 137 • alvarellos.info

Arnoia Distribución
de libros
P. I. A Reigosa, parcela 19
Ponte Caldelas
www.arnoia.com
Editorial Aira
Praza Torre Lombarda, 1 baixo
Allariz
Tel. 988 680 892
www. airaeditorial.gal
Através Editora
R/ Emílio e Manuel, 3
Santiago de Compostela
atraves@a.gal
www.atraves-editora.com
Baía Edicións
Pol. de Pocomaco, 2.a Avda. A2 N 2
A Coruña
Tel. 981 174 296
www.baiaedicions.net
Biblos Clube de Lectores
Quintá, 8
Mandaio. Cesuras
Tel. 981 777 207
www.biblosclube.com
Acentral Folque
Salgueiriños de Abaixo, 11L-6
Santiago de Compostela
Tel. 698 167 425
www.folque.com
Demo Editorial
Rúa Gramela, 19 Baixo
A Coruña
Teléfono: 981 928 167
demoeditorial.com
Letras da Folia
Pza. Torre Lombarda, 1
(Coworking Ben Común Espazo)
Allariz
Patasdepeixe
Rúa E. Blein, 1-2.o A
Vigo
Tel. 679 777 111
www.patasdepeixe.com
Raposeiras Editorial
Avenida Benito Vigo, 36 - 15 D
A Estrada
Rinoceronte Editora
Av. de Vigo, 103
Cangas do Morrazo
Tel. 986 304 524
www.rinoceronte.gal
Edicións Xerais
Doutor Marañon, 12
Vigo
Tel. 986 214 888
www.xerais.gal
ESPECTÁCULOS /
CULTURA
Chévere Producións
Rúa da Queimada, 49 - Baixo
Santiago de Compostela
Tel. 981 594 996
www.grupochevere.eu
Talía Teatro
Vía Marconi, 2A
Santiago de Compostela
Tel. 981 943 242
taliateatro.gal

www.amesa.gal/abertosaogalego

FORMACIÓN / ENSINO
Árdora. Formación
e servizos
Largo Praia Madorra, 5 - Baixo
Nigrán
Tel. 986 020 899
ardoraformacion.com
Estraloques escola infantil
San Rosendo, 1
Ourense
Tel. 988 218 240
Promove Consultoría
e Formación
Praza da Ultreia, 2-3B
Santiago de Compostela
Tel. 667 603 421
www.promoveconsultoria.com
Tagen Ata
Estrada da Gándara, 33-entresollado.
Narón
Tel. 881 939 142
www.tagenata.com
Ventos Estudos
Ambientais
A Florida, 1-3.o B
Vilagarcía de Arousa
Tel. 986 505 180 / 607 351 501
www.ventos.es
LECER
Alvarella Ecoturismo
Breanca-Doroña s/n
Vilarmaior
Tel. 981 784 563
www.alvarella.com
Brazolinda
Tel. 647 853 361
www.brazolinda.com
Quercus
Santiago Álvarez, 1
Santa Cruz, Oleiros
Tel. 981 627 316
Miudiño
Estrada de San Xoán, 233
O Freixo, Vigo
Tel. 653 025 708
www.miudinho.gal
Minicines Central
R/ Justo Martínez, 21
A Estrada
Tel. 616 16 57 13
Piscina Climatizada
A Estrada AGASP
Avda.da Cultura, 36
A Estrada
LIBRARÍA / PAPELARÍA
Aira das Letras
Emilia Pardo Bazán, 5
Allariz
Tel. 988 442 324
www.airadasletras.com
Bahía
Avda. da Mariña, 42.
Foz
www.libreriabahia.com
Libraría Cartabón
Urzáiz, 125
Vigo
www.librariacartabon.com

Libraría Clarión
Valle Inclán, 3
Carballo
Tel. 881 983 358
Espazo Lector Nobel
P. I. A Reigosa, parcela 19
Ponte Caldelas
Tel. 902 41 21 21
www.libreriasnobel.es
Follas Novas
Montero Ríos, 50.
Santiago de Compostela
Tel. 986 547 656
www.follasnovas.com
Libraría Paz
Peregrina, 29
Pontevedra
librariapaz.com

RESTAURACIÓN,
HOSTALARÍA
E ALOXAMENTO
Airas Nunes
Rúa Do Vilar, 17
Santiago de Compostela
Tel. 981 582 516
www.airasnunes.com
Budiño da Serraseca
Turismo Rural
Serraseca, 103. Viladesuso (Oia)
Tel. 986 361 856
www.budinho.com
Camping A Gaivota
Barreiros
Tel. 982 124 451
www.campingpobladogaivota.com

Libraría A Nova
Xerónimo Feixoo, 11
Ourense
Tel. 988 238 841

O Dezaseis
R/ San Pedro, 16
Santiago de Compostela
Tel. 981 564 880
www.dezaseis.com

Livraría Suévia
Rúa Vila de Negreira, 32
A Coruña
Tel. 981 907 638
www.librariasuevia.com

Galipizza
Suasbarras, Edificio dos Castelos, 42
Viveiro
Tel. 982 550 705
www.galipizza.com

Libraría Pedreira
Rúa do Home Santo, 55
Santiago de Compostela
Tel. 981 585 403
www.librariapedreira.com

Garvi residencia
universitaria
Santiago del Estero, 3-5.º
Santiago de Compostela

Maruxairas
Praza Torre Lombarda, 1 baixo
Allariz
Librería Trama
Avenida da Coruña, 21
Lugo
Tel. 982 25 40 63
www.libreriatrama.com
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Galicia Confidencial
Rúa das Hedras, 4-2N
Milladoiro (Ames)
Tel. 981 580 679
www.galiciaconfidencial.com
Praza Pública
Federico Tapia, 39-1º
A Coruña
www.praza.gal
Radiofusión
Praza do Concello, s/n.
Fene
www.radiofusion.eu
Nós Diario
Avenida de Lugo 2A, entresollado A
Santiago de Compostela
Tel. 881 95 95 97
www.nosdiario.gal
Nós Televisión
Pol. do Tambre, V. Edison 42 - 1
Santiago de Compostela
nostelevision.gal
Tempos Novos
Rúa dos Porróns, 8-2.o
Santiago de Compostela
Tel. 981 557 119
www.temposdixital.com

Merlego. A Cervexaría
R/ da Angustia, 22
Santiago de Compostela
Tel. 981 572 975
Pazo da Pena
Lugar da Pena-Rozavales. Manzaneda
Tel. 988 333 038
www.pazodapena.com
Pementa Rosa
Reus, 1. Carballo
Tel. 981 757 757
Vide, vide!
Espazo enocultural
Fonte de Santo Antonio, 10
Santiago de Compostela
Tel. 981 582 911 / 606 558 640
www.videvide.net
SERVIZOS LINGÜÍSTICOS
Englishpanish
Celso Emilio Ferreiro, 1
Ferrol
Tel. 881 932 092
www.englishpanish.com
Lorca Institute
Hórreo, 33
Santiago de Compostela
lorcainstitute.com
Eco Tradutores
Banquete de Conxo 1 b
Santiago de Compostela
Tel. 981 571 386
www.ecotrad.com
SERVIZOS DE SAÚDE
Acouga Quiromasaxe
Nosa Señora do Rosario, 10
A Coruña
Tel. 646 377 888

Dentalio-Protésico dental
Sánchez Freire, 5-b. D
Santiago de Compostela
Tel. 981 524 752
dentalio@dentalio.eu
TÉXTIL / COMPLEMENTOS
A Reixa Tenda
Rúa do Hórreo, 46
Santiago de Compostela
Tel. 981 575 138
A Atlántica Agasallos
Rúa Nova, 3
Santiago de Compostela
Tel. 622 760 227
www.a-atlantica.es
Carolain Kids
R/ Ulla, 8
A Estrada
Tel. 886 30 95 24
Ela Diz
Rúa Nova, 24
Santiago de Compostela
Tel. 981 519 280
www.eladiz.com
Espadela
Rúa do Vilar, 58, baixo
Santiago de Compostela
Tel. 981 577 805
Nobelo a Nobelo,
tecidos e mercería
R/ Calvo Sotelo, 42
A Estrada
O Zapateiro
Jesús García Naveira, 27-29 (Gadis)
Betanzos
Tel. 981 773 927
Ozocogz
R/ Conde Vallellano, 53-5E
O Carballiño
Tel. 600 876 196
www.ozocogz.com
Saias Ledas
Quiringosta, 6
Cangas do Morrazo
saiasledas.com
VARIOS
4 Eco Loan
R/ Pérez Viondi, 7
A Estrada
Tel. 986 180 260
Espazo Bencomún
Praza Torre Lombarda 1 baixo
Allariz
Tel. 988 680 892
www.bencomun.gal
Centro Veterinario Esteiro
Av. de Esteiro, 97
Ferrol
Tel. 981 930 499
Dimensiona
Consultoría Tecnolóxica
R/ Londres, 1
Santiago de Compostela
Tel. 981 564 579
www.dimensiona.com

Toldos Gómez
Lugar de Raído
Burres, Arzúa
Tel. 981 500 202
www.toldosgomez.com
Mundo Cánabo
Cabo Santiago Gómez, 19
A Coruña
Tel. 981 207 627
Copistería Copistrada
R/ Gradín, 48
A Estrada
Tel. 986 59 01 22
Nosa Enerxía
Soc. Coop. Galega
Pedral, 36
Vilagarcía de Arousa
Tel. 681 608 386
www.nosaenerxia.gal
Miguel Vieito Villar,
avogado e asesor
Tel. 680 283 095
miguel.vieito@avogacia.org
Viveiros Moreira
Ameneiro, 1
Sillobre (Fene)
Tel. 981 340 898
www.viveirosmoreiraweb.es
Asociación PuntoGal
R/ Tabernas 11
A Coruña
Tel. 670 226 268
asociacion.dominio.gal
Sabrafén
As Cruces, km 220, N-525
Allariz
Tel. 628 34 20 65 / 988 680 106
sabrafen.com
Siverio. Obradoiro de Pedra
Castrofeito, O Pino
siverio@siveriobradoiro.com
Tel. 981 89 70 48
VIVENDA
O Antídoto Interiorismo
Galeras, 13
Santiago de Compostela
oantidoto.com
Caxer Madeira
e Carpintería
Xeneral Sanjurjo, 62 B
A Coruña
Tel. 981 924 480
www.caxercarpinteria.com
Obrabio
Construción Ecolóxica
Sargadelos, 24
Cervo
Tel. 982 557 916 / 657 620 767
1D2 Arquitectura
e urbanismo
R/ Emilia Pardo Bazán, 1A-7E
A Coruña
Tel. 659 078 867

Follas Voadoras
Praza Torre Lombarda, 1
Allariz
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www.amesa.gal
amesa@amesa.gal
Teléfono 981 563 885
Síguenos en:

Rúa García Prieto, 7
15706 - Santiago de Compostela
GALIZA

