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O autor vai à escola

É natural de Sabrosa. 
Tem o doutoramento em Cultura Portuguesa e o mestrado em Ciências da 
Comunicação. A sua formação académica passou pela ex-Escola do Ma-
gistério Primário de Vila Real, pela Escola Superior de Jornalismo do Porto, 
pela Universidade de Coimbra, pela Universidade da Beira Interior (UBI) e 
pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 
Com vasta experiência no jornalismo (foi jornalista de carreira durante 
quase 20 anos), na docência, na investigação e no ensaísmo, integra os 
quadros da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde é res-
ponsável pelo Setor de Comunicação Institucional. Nesta Universidade, 

é também vice-presidente do Observatório da Literatura Infanto-Juvenil (OBLIJ). É igualmente 
professor convidado do Instituto Politécnico de Bragança (Polo de Mirandela) e investigador 
integrado do Centro de Tradições Populares Portuguesas da Universidade de Lisboa, nas áreas 
da mitologia e da literatura oral tradicional, tendo vindo a realizar estudos e pesquisas que lhe 
permitiram resgatar mais de um milhar de textos inéditos em risco de se perderem na memória oral. 
Atualmente, faz parte da equipa de investigação incumbida de realizar o «Arquivo e Catálogo 
do Corpus Lendário Português», no âmbito da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 
Como escritor, a sua obra faz parte do Plano Nacional de Leitura, integra manuais escolares 
de vários níveis de ensino e é bibliografia obrigatória em cursos de licenciatura e mestrado em 
escolas superiores e universidades.

ALEXANDRE PARAFITA

Destinatários: 1.° e 2.° Ciclos

P.V.P.: 10,15 € P.V.P.: 11,70 €P.V.P.: 8,10 €P.V.P.: 10,15 €

N

0 80 km

Outras obras

• As três touquinhas brancas   11,25 €

• Balada das Sete Fadas    10,60 €

Obras publicadas
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O autor vai à escola

Armindo Fonseca dos Reis, nasceu em Cafede – Castelo Branco, a 10 de 
abril de 1954. 
Licenciado em Ciências Sociais e Humanas (Geografia e Planeamento 
Regional) pela Universidade Nova de Lisboa, possui também o curso do 
Magistério Primário e a parte curricular do mestrado em História e Filoso-
fia da Ciência. Frequentou ainda a Academia dos Amadores de Música de 
Lisboa e estudou piano, a nível particular, durante sete anos.
O ensino, a pintura (pintor autodidata) e a literatura (privilegiando sempre 
a literatura para crianças) são mundos pelos quais se apaixonou, passando 
a dedicar-lhes a maior parte da sua vida.

Armindo Reis realizou exposições de pintura em vários pontos do país. Porém, é na literatura 
para crianças que mais se destaca, sendo autor de mais de uma dúzia de livros. Com obras in-
cluídas no Plano Nacional de Leitura e recomendadas pela Fundação Calouste Gulbenkian, tem 
também publicações dispersas pela imprensa, é autor de letras de canções, colaborou em pro-
gramas na RTP, está representado em manuais escolares, tem participado com comunicações 
sobre literatura para crianças em congressos e colóquios, tem realizado encontros e sessões de 
autógrafos em feiras do livro, bibliotecas municipais e escolas.
Armindo Reis iniciou a sua carreira docente no Ensino Básico, em 1974, transitando em 1995 
para o Ensino Secundário. Atualmente, leciona e reside em Almada.

ARMINDO REIS

Destinatários: 1.° Ciclo

P.V.P.: 15,25 € P.V.P.: 15,25 €P.V.P.: 15,25 €

N

0 80 km

Outras obras

• Sorrisos    15,25 €

• A Miúda do Espelho  15,25 €

Obras publicadas
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O autor vai à escola

Cidália da Conceição Azevedo Fernandes nasceu em Vieiro, concelho de 
Vila-Flor, no dia 14 de março de 1961. 
Fez os seus estudos primários em Pinhal do Norte e em Carrazeda de 
Ansiães; na cidade de Bragança, no Liceu Nacional, completou os seus 
estudos secundários. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, va-
riantes de Português e Alemão, na Faculdade de Letras do Porto. Obteve 
o grau de mestre, ao defender a tese de mestrado em Cultura Portuguesa, 
António Nobre: o homem, o poeta e as pequenas (grandes) coisas, na Uni-
versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em dezembro de 2006. 
É professora efetiva na Escola Secundária de Penafiel, onde se encontra 

a lecionar as disciplinas de Português e de Literatura Portuguesa a alunos do ensino diurno. 
É Vice-Presidente da Anto (Associação dos Amigos de António Nobre), com sede em Vila-Meã. 
Tem participado em vários festivais infantojuvenis, a nível nacional, nos quais obteve já alguns 
prémios. No âmbito do incentivo à leitura, tem realizado inúmeras deslocações às escolas, 
(sobretudo nos concelhos de Amarante, Marco de Canavezes, Lousada, Paredes, Penafiel e 
Porto), divulgando, ao mesmo tempo, os seus livros e incentivando o público infantil à leitura e 
à escrita criativa. Tem participado ainda, a convite das escolas, em atividades relacionadas com 
a literatura em geral (poesia, contos, lendas, etc.).

CIDÁLIA FERNANDES

Destinatários: 1.°, 2.° e 3.° Ciclos e Ensino Secundário

P.V.P.: 10,50 € P.V.P.: 9,95 €P.V.P.: 8,60 €P.V.P.: 7,50 €

N

0 80 km

Outras obras

• Argumentar é fácil 9,65 €

• Chamo-me… Fernando Pessoa 10,50 €

• Contos e Lendas de Portugal 9 9,15 €

• Fernando Pessoa
   Poesia em Análise 10,75 €

• Páginas de Saramago 10,75 €

• As pegadinhas de S. Gonçalo 8,60 €

Obras publicadas
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O autor vai à escola

É licenciada em Geografia pela Universidade de Lisboa, professora do 
Ensino Básico e Secundário e coautora de manuais escolares para as disci-
plinas de Ciências Sociais e Ciências Ambientais.
Como desportista, destacou-se ao participar em vários ralis de moto (Mas-
ter, Dubai, Tunísia, Marrocos, Paris-Dakar…), tendo vencido na categoria 
de senhoras a Taça do Mundo de Todo o Terreno entre 1999 e 2001. Atual-
mente participa em ralis de todo o terreno em camião.
É a primeira mulher a vencer o África Eco-Race ao volante de um camião.
Em coautoria com Luís Pinto-Coelho, publicou os livros de BD Os Portugas 
no Dakar (volumes 1 e 2), onde relata as aventuras dos portugueses que 
participaram de moto no rali Paris-Dakar.

ELISABETE JACINTO

Destinatários: 2.° e 3.° Ciclos

P.V.P.: 15,00 € P.V.P.: 15,00 €

P.V.P.: 12,15 €

N

0 80 km

Obras publicadas
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O autor vai à escola

Jornalista de formação (Universidade Católica Portuguesa), é mãe de um 
rapaz (José) nascido em 2008 e mãe de uma rapariga (Maria Francisca) que 
nasceu em 2017, que lhe têm dado toneladas de inspiração.
Dedica-se à autoria de livros infantojuvenis. Recebeu o Prémio Revelação 
do Clube de Jornalistas em 2005.
Maria Inês Almeida publicou já mais de 40 livros, a maior parte dos quais 
dirigidos a crianças e jovens, incluindo os particularmente apreciados Quando 
eu for… Grande (nomeado em 2011 como um dos três candidatos ao pré-
mio do melhor livro infantojuvenil da Sociedade Portuguesa de Autores e 

já traduzido para castelhano e chinês) e Sabes onde é que os teus pais se conheceram?. Ambos 
os títulos figuraram na lista «100 livros para o futuro» apresentada por Portugal como convidado 
de honra da Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha em 2012.

MARIA INÊS ALMEIDA

Destinatários: 2.° e 3.° Ciclos

P.V.P.: 10,50 € P.V.P.: 10,50 €P.V.P.: 10,50 €P.V.P.: 10,50 €

N

0 80 km

Outras obras

• Chamo-me… Michael Jackson   10,50 €

Obras publicadas
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O autor vai à escola

Licenciada em Psicologia da Saúde e Clínica. Hipnoterapeuta Clínica e 
Cognitivo Comportamental. 
Especialista em Terapia de Casal, Demências, Perturbações do Humor, 
Pânico e Ansiedade.
Mestre Professora de Reiki-life & Mental Coach.

NÁDIA LIMA

P.V.P.: 13,80 €

N

0 80 km

Obras publicadas

Destinatários: Alunos do Ensino Secundário e do
Ensino  Profissional
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O autor vai à escola

Natacha Summer Ferreira é escritora de livros infantis e a autora do livro 
infantil José, o menino do suspiro. O seu gosto pela literatura infantil 
começa desde muito cedo, viajando pelas obras de Giambattista Basile, 
dos Irmãos Grimm, e de Sophia de Mello Breyner, assim como pelos livros 
da Rua Sésamo, e tantos outros. As duas obras que a levaram a refletir na 
importância da componente emocional e afetiva das personagens foram 
as de dois escritores franceses, o Capuchinho Vermelho de Charles Per-
rault, e o Principezinho de Antoine de Saint-Exupéry.
A fonte da sua criatividade é fortemente influenciada pelo tempo que pas-
sou com os avós enquanto crescia, rodeada pela natureza, transformando 

tudo o que via em personagens e criando as suas histórias. Algo que nunca perdeu.
Os filmes do ator Charles Chaplin incutiram-lhe o gosto do riso e da comédia, tornando o humor 
uma nota constante na sua vida, assim como a música.
José, o menino do suspiro é uma obra dedicada ao seu avô José Ferreira, inspirada no quoti-
diano da sociedade portuguesa, escrita de forma criativa, imaginativa e com humor, com traços 
que facilmente fazem lembrar filmes de animação, outra das suas grandes paixões e ambições.

NATACHA SUMMER FERREIRA

Destinatários: Pré-escolar e 1.° Ciclo

P.V.P.: 14,50 €

N

0 80 km

Obras publicadas
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O autor vai à escola

Paula Teixeira pisou pela primeira vez um palco aos 12 anos numa gala 
no Teatro Maria Matos. Aos 16 começou a tocar guitarra e integrou várias 
bandas. 
Em 1998 foi premiada com o segundo lugar no programa Chuva de Estrelas 
interpretando Reach de Gloria Estefan. Na mesma altura, tirou o curso de 
intérprete de Língua Gestual Portuguesa que exerce atualmente e trans-
porta para a sua vida artística, dando uma nova dimensão à universalidade 
da música, sendo a única cantora com tradução dos seus temas para a 
língua gestual, levando a mais de 150 mil surdos nacionais as emoções 
patentes nos seus espetáculos. 

Em 2001 lançou o primeiro álbum de originais Promessa.
Em 2003 grava o segundo álbum Anjo azul. Este último levou o selo «Aprovado» da Best Rock FM. 
Os seus espetáculos correm o país de norte a sul (incluindo as ilhas). Destacando: Paradise Ga-
rage, Hard Rock Café, o auditório Olga Cadaval, Terreiro do Paço, entre outros.
Em 2006 viria a ser a protagonista do Musical Sexta-feira 13 (homenagem aos Xutos e Ponta-
pés). Considerada uma das maiores produções musicais de sempre em Portugal. Dez dos seus 
temas integram várias bandas sonoras de produções de ficção nacional. Alguns dos quais ain-
da não se encontram editados em nenhum álbum da cantora tais como: Beijo do sol, Ilha dos 
Amores…

PAULA TEIXEIRA

Destinatários: 1.° Ciclo

N

0 80 km

Obras publicadas

P.V.P.: 14,00 € P.V.P.: 19,95 €
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O autor vai à escola

Sónia Raquel Seixas nasceu em Lisboa em 1970, é licenciada em Antropo-
logia Social pelo ISCTE, em Psicologia Educacional pelo ISPA e doutorada 
em Psicologia Pedagógica pela Universidade de Coimbra, com uma tese 
sobre comportamentos de bullying e saúde. É docente do Ensino Superior 
desde 1998, onde tem vindo a lecionar disciplinas no âmbito da psicolo-
gia do desenvolvimento e da aprendizagem. Atualmente, como docente e 
subdiretora, na Escola Superior de Educação de Santarém.
Na última década tem-se dedicado à investigação e divulgação científica 
sobre este fenómeno, nomeadamente sob a forma de publicações, comu-
nicações e ações de formação.

Luís Fernandes nasceu na Amora, no concelho do Seixal, em 1974, é li-
cenciado em Psicologia Educacional pelo ISPA e mestre em Observação e 
Análise da Relação Educativa pela Universidade do Algarve. Foi docente 
do Ensino Superior no ISPA de 2002 a 2009, onde lecionou várias discipli-
nas no âmbito da psicologia educacional. Desde 2008 que desenvolve a 
sua atividade profissional na Associação Sementes de Vida, em Beja.
Na última década tem coordenado e supervisionado vários projetos na área 
do bullying e da violência na escola (STOP Bullying, Bullying 360º e Bullying 
Não!!!) em todo o país, através dos quais ministra ações de formação e sen-
sibilização dirigidas a pessoal docente e não docente, alunos, pais/encarre-
gados de educação e outros técnicos que trabalhem em contexto escolar.

Tito de Morais nasceu em Boston, nos EUA, em 1962. Fundador do Projeto 
MiudosSegurosNa.Net e pioneiro da segurança online de crianças e jovens, 
foi avaliador externo de um projeto financiado pela União Europeia de que 
resultou um manual de formação de formadores sobre cyberbullying. Mem-
bro do Conselho Consultivo da equipa portuguesa do projeto EuKidsOnli-
ne, representou o Projeto MiudosSegurosNa.Net como parceiro no Centro 
de Segurança Familiar da Google e integra o grupo Facebook Safety for 
Partners.

SÓNIA SEIXAS

LUÍS FERNANDES

TITO DE MORAIS

Destinatários: Alunos, Encarregados de Educação, Professo-
res e Auxiliares da Ação Educativa

P.V.P.: 14,90 € P.V.P.: 10,60 € P.V.P.: 14,20 €

N

0 80 km

Obras publicadas



Livrarias

Lisboa – Av. de Berna, 31, r/c esq.°

1050-038 Lisboa . Telef.: 217 979 278

Norte – R. Guerra Junqueiro, 452

4150-387 Porto . Telef.: 226 061 300

Sul – R. Manuel Ferreira, n.° 1, A-B-C

Quinta das Lagoas – Santa Marta de Corroios

2855-597 Corroios . Telef.: 212 559 970


