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Preço: 350 Mt

Título: Stella e a Menina do Mar
Autor: Tatiana Pinto 
Ilustração: Fábio Capelão

O encontro entre uma menina e uma estrela-do-mar marca o 
início de uma amizade muito especial. Um dia, os pais da 
menina anunciam a partida para um outro lugar e a tristeza 
instala-se no coração da menina, a ponto de se recusar a sair 
de casa… Os anos passam-se e a menina agora mulher 
descobre que afinal a estrela-do-mar nunca tinha 
abandonado o local onde um dia se conheceram….    

Preço: 600 Mt

Título: O Coração Apaixonado
            do Embondeiro 
Autor: Rafo Diaz
Ilustrações: Ruth Bañón

Vários mitos e lendas sobre o embondeiro são ficcionados 
por Rafo Diaz e ilustrados por Ruth Bañon num belíssimo 
livro que deixará apaixo-nados os corações de todos… 

Preço: 250 Mt

Título: A primeira Viagem de 
            Vasco da Gama
Autor: Sara Sousa Teixeira 
Ilustrações: Íris Rebecca Sedlmayr

O texto em verso, da autoria de Sara Teixeira, traz o rasto do 
navegador Vasco da Gama, que na sua viagem para a Índia, 
ancora em terras de Moçambique. 
O livro é enriquecido pelas interessantes pinturas de 
Rebecca lembrando azulejos da época.

Preço: 300 Mt

Título: Yagô e o Mumú 
Autores: João L. Athayde e Melo

João O.B. Athayde e Melo
Janaína Tomas e Melo

Uma bela história de um encontro de um menino com um ser 
especial que nos interpela a pensar no valor da vida, 
independentemente da espécie que esteja em causa.

Infanto-Juvenis

Preço: 400 Mt

Título: Passos de magia ao sol
Autor: Mauro Brito
Ilustrações: Bárbara Marques

Preço: 350 Mt

Título: Capitão Golfo
Autor: Guilherme Ismael
Ilustrações: Lourdes Sendas

Aventura de dois meninos que descobrem o espaço, o mar, o 
vento e um navio comandado por um capitão de nome Golfo 
a quem vão ajudar a encontrar a terra. Carregado de poesia e 
de luz, magnificamente ilustrado o livro embala-nos como 
que numa viagem, onde a imaginação é soberana.

Se há livros para crianças estes poemas não têm idade, 
como não tem idade a arte, como não tem idade a cor e a 
ilustração… entre todos os poemas escoa o mar e as coisas 
simples da natureza são motivo para cantar e dançar… num 
passo de magia em direcção ao sol.

Colecção Contos e Histórias de Moçambique

Colecção que conjuga texto e ilustração e busca trazer o imaginário popular das histórias tradicionais de 
Moçambique para os nossos dias. O resultado é um casamento feliz onde a palavra e a imagem narram à vez as 
histórias outrora contadas à roda de uma fogueira… 

Os livros desta colecção são distribuídos gratuitamente pelas escolas públicas e comunitárias do sistema de ensino 
moçambicano e têm, desta forma, ganhado novas vidas e conquistado espaços infinitos…

Título: O Pátio das Sombras
Autores: Mia Couto 

Malangatana 

Preço: 600 Mt

Título: Leona, a Filha do Silêncio  
Autores: Marcelo Panguana

Luís Cardoso

Um rapazinho, espicaçado pela curiosidade, ao ouvir 
misteriosos ruídos de festa na aldeia deserta, descobre que a 
avó tem uma ligação estranha com o mundo dos mortos que 
guarda dentro da sua cabeça. Estes, recorrentemente, saem da 
cabeça da anciã e regressam à terra a que pertencem para 
festejarem a Vida…
   É desta forma que o menino recupera o rasto perdido do 
falecido pai e entende que o sonho é um grande pátio aberto 
onde vivos e mortos se reúnem.

Um mistério envolve Leona que se recusa a falar… Qual a 
razão deste estranho silêncio que compromete todas as 
esperanças dos pais em vê-la casar?
   O amor como razão da existência encontrará o seu 
caminho pelas páginas deste livro, dando lugar à palavra e 
à libertação.

Título:
Autores: Rogério Manjate 

Celestino Mudaulane

 Wazi

Wazi, por desobedecer à promessa feita no leito de morte do avô 
de que não comeria os frutos das árvores que ficavam do lado 
direito do caminho, foi condenado à provação de escutar e 
entender as vozes dos animais, nunca revelando a ninguém 
este facto.
   Muitos acontecimentos se sucederão, culminando com a 
expulsão de Wazi do clã a que pertencia.

Título:
Autores: Ungulani Ba Ka Khosa 

Américo A. Mavale

 O Rei Mocho

Num mundo anterior à dominação do Homem, os animais 
coabitavam em harmonia entre si e com a Natureza e 
haviam elegido o mocho para Rei. 
   O livro conta-nos como o Homem, na sua presunção e 
arrogância, na ânsia de desvendar mistérios e em nome da 
“Verdade” aparece para desmascarar a supremacia do 
Mocho e quebrar a paz e harmonia.

Título: A Viagem
Autores: Tatiana Pinto

Luís Cardoso / Tomás Muchanga

Título: Kanova e o Segredo da Caveira
Autores: Pedro Pereira Lopes

Walter Zand

Relato de uma aventura envolvendo dois irmãos e uma irmã que, 
ao deixarem a aldeia natal, descobrem também o que trazem no 
seu íntimo. As relações de género, as tradições, a lealdade e o 
caráter são matéria de reflexão neste conto que tem como 
protagonista Inaya, jovem destemida disposta a enfrentar os 
preconceitos para salvar os irmãos que, infelizmente, 
demonstram não o merecer…

Num reino dominado por um tirano, o jovem Kanova, 
mandatado para encontrar uma nova coroa para o mambo, 
descobre uma caveira falante, mas ninguém acredita na 
sua palavra. 

Chamado pelo mambo para dar conta da tarefa, este 
lança-lhe um desafio: se a caveira realmente falar, este 
será o novo rei, caso contrário será condenado à morte… 
Só a leitura revelará o desfecho desta curiosa aventura.

Título: O Caçador de Ossos
Autores: Carlos Santos

Emanuel Lipanga

Título:  Na Aldeia dos Crocodilos
Autores: Adelino Timóteo

Silva Dunduro
Um homem usa as habilidades dos seus cães para se tornar no 
mais reputado caçador da sua aldeia… No entanto, não lhes dá, 
da caça obtida, senão os ossos.
     Os cães, revoltados, tomam a decisão de deixar de caçar…

Conta-se que numa aldeia se dá o estranho 
desaparecimento de homens, mulheres e crianças, que se 
transformam em crocodilos, passando a viver num mundo 
subterrâneo.

Mandoguinhas, herói deste conto, será levado a 
desvendar o mistério e a salvar a aldeia do domínio destas 
“sombras”.

Título:  As Armadilhas da Floresta
Autores:  Hélder Faife

Mauro Manhiça

Numa floresta entristecida pela poluição causada pela atividade 
do homem, 

 Faz um trato com ele, na sequência do qual a família do 
homem acaba por cair numa armadilha montada pelo mesmo… 

o leão decide mostrar ao homem que, ao contrário 
do que este pensa, a natureza não pode ser usada a seu bel 
prazer.

Título: O Casamento Misterioso
            de Mwidja
Autores: Alexandre Dunduro

Orlando Mondlane

Uma rapariga altiva desdenha todos os pretendentes da 
sua aldeia, mas cai na teia de um forasteiro que a levará 
para um mundo que ela nem imagina… a intervenção do 
seu pequeno irmão será vital no desfecho desta história.

Preço: 350 Mt

Título: A capoeira dos sete pintos
Autor: Celso C. Cossa
Ilustrações: Alberto Correia

O final de uma história leva sempre ao começo de outra e 
entre o sono e a vigília espreitam sete pintos, uma galinha 
costureira, um milhafre esfaimado, uma galinha anciã, uma 
feiticeira esfarrapada e sete pintos ameaçados… tudo isto 
misturado, como nos sonhos, num ambiente de magia e 
suspense…

Preço: 300 Mt

Título: Nyelete, A filha das 
            Estrelas
Autor: Rafo Diaz

História de uma menina nascida albina e de como o estigma 
desta diferença marcou o seu percurso e o seu destino. Um 
livro com duas histórias cruzadas, uma presente e outra 
passada que nos fazem reflectir sobre a diferença, o 
preconceito social e a protecção que a sociedade tem o 
dever de dar a toda e qualquer criança.

Preço: 200 Mt

Título: Viagem pelo mundo num 
            gão de pólen
Autor: Pedro Pereira Lopes
Ilustrações: Filipa Pontes

Pequenos poemas para os mais pequenos, onde a música 
palavra de Pedro Lopes se deixa levar pelo bichinho do lápis 
de Filipa Pontes, para desvendar o interior de um arco-íris 
onde habita um grão de pólen que nos levará a viajar… 

Preço: 250 Mt

Título: Gil e a bola gira
Autor: Celso C. Cossa
Ilustrações: Luís Cardoso

As palavras giram como o pião do Tó, rodopiam cegas como 
a cabra-cega e voam alto num papagaio de papel, dançando 
ao som do Tic-Tac de um relógio, nos poemas alegres de 
Celso, coloridos pelo movimento imprimido pelo pincel de 
Luís Cardoso. Um livro que leva à brincadeira dos mais 
novos e faz reviver os jogos de infância dos mais crescidos...

Uma história simples como a vida de uma menina, crescendo 
entre dois países, que certamente ajudará as crianças, como 
pretende a autora, a entenderem e aceitarem melhor a perda 
e a morte. Os desenhos foram feitos por meninos, que nos 
dão a sua visão deste mundo que junta o real à fantasia…

Título: O sonho da menina
Autor: Margarida Abrantes
Ilustração: Alunos da Escola Primária 

3 de Fevereiro 
Como dois seres tão diferentes se podem complementar é a 
ideia que nos surge nesta história onde um cavalo leva uma 
borboleta a transformar-se num pássaro. Ilustrada por 
crianças, é o segundo livro de Margarida Abrantes, que abre 
um novo espaço para os alunos darem os primeiros passos 
na ilustração.

Título: A borboleta e o cavalo
Autor: Margarida Abrantes
Ilustrações: Alunos da Escola Comunitária 

N’twenanu

Preço: 500 MtPreço: 250 Mt

Esta história, baseada na biografia de Chico António, músico 
moçambicano, narra uma aventura de um rapaz, do campo para 
as margens das ruas da cidade, onde semeia amigos e histórias e 
recolhe sons e harmonias com que mais tarde comporá as suas 
canções. Versão ficcionada por Pedro Lopes a que Luís Cardoso 
ficciona em tela, dando-lhe as cores de um cenário fantástico onde 
o ocre do campo se mescla com as luzes da cidade e dos seus 
múltiplos meandros.

A História do João Gala gala
Autores: Pedro Pereira Lopes e Chico António
Ilustrações: Luís Cardoso 

Preço: 800 Mt



Colecção 
Acácias

Coleção que reúne numa mesma caixa quatros pequenos
livros de vários géneros de autores contemporâneos dos vários países 
falantes da língua portuguesa.  

CAIXA 3
A Árvore Sagrada  
Contos Inéditos 
Marcelo Panguana

22 SMSs da Beira 
para Saragoça
Poesia Inéditos
Mbate Pedro

No Dia em que Morri...
Poesia Inédito 
Paulo Bandeira Faria

Cabotagem & Ressaca
Poesia Inédito 
José Luís TavaresPreço: 150 Mt

CAIXA 4
Ideias do Canário e 
Outros Contos 
Histórias
Machado de Assis

Marco Zero
Poesia Inédito
Juvenal Bucuane

O Artista que Veio Aqui
Dançar com as Moças
Conto
João Ubaldo Ribeiro

O Céu da Laika
Conto Inédito 
Luna RodriguesPreço: 150 Mt

CAIXA 1
Os Amantes sem Ninguém  
Antologia de Poesia 
António Cabrita

Balada da Neve 
Poesia Inéditos
Amadeu Baptista

Mbila e o Coelho
Contos Inéditos  
Rogério Manjate

Concerto nº 2  para Vento 
e Jacarandá
Poesia Inédito 
António Cabrita

CAIXA 2
Hamlet e Ofélia
Teatro
Carlos Alberto Machado

O Armário de Midas
Poesia Inédito
Nicolau Saião

Felizes as Águas
Poesia Inédito
Armando Artur

Bichos de Papel
Poesia Antologia, Infanto - Juvenil
Vergílio Alberto Vieira

Preço: 150 Mt Preço: 150 Mt

Colecção 
Histórias que 
tecem a História

Colecção “histórias que tecem a História”
Colecção cuja pretensão é a de construir a partir de um mosaico de histórias pessoais, 
uma linha condutora para uma narrativa histórica de Moçambique. 

Preço: 400 Mt Preço: 400 Mt

Título: 
            detrás da câmara 

Kok Nam, o Homem por Título: José Forjaz, a paixão 
            do tangível, uma poética 
            do espaço

Uma longa entrevista a Kok Nam, repórter fotográfico 
de origem chinesa que viveu em Moçambique na 
viragem do período colonial para a época pós-
independência, durante a guerra civil e na transição 
para a democracia. Registou os grandes momentos 
desta época da história recente que selecionámos e 
editámos a partir de um espólio riquíssimo do ponto de 
vista histórico, antropológico e artístico.        

Colecção 
Pensar a Educação

Pretende-se mais do que informar levar à discussão vários temas ligados à pedagogia, à didáctica e à educação enquanto 
prática e arte. As várias teses dos professores da EPM-CELP, pela sua riqueza e diversidade constituem um ponto de partida 
importante para esta reflexão.  

Preço: 500 Mt

Título: Diversidades, Valores e 
            Integração
Autora: Maria de Lurdes do Vale

Estudo de caso realizado na Escola Portuguesa de 
Moçambique no âmbito da tese de mestrado em 
Educação., revela-nos o processo de integração de 
alunos provenientes de diferentes culturas na matriz 
de uma escola de currículo português em 
Moçambique.

Preço: 400 Mt

Título: Pluralidade de Olhares
Autora: Marília Gago

Partindo de uma digressão sobre as sucessivas 
perspetivas de entendimento da História e da sua 
transmissão, o livro faz-nos mergulhar no objeto de 
uma pesquisa sobre a forma como os alunos se 
relacionam com o ensino da História, os seus 
métodos e a forma como a conceptualizam.  

Preço: 150 Mt

CAIXA 8
Poesia a Gente Inventa
e Dia Brinquedo 
Poesia
Fernando Paixão 

Teatro
Paulo José Miranda

A Caçada Real
Teatro 
Zetho Cunha Gonçalves

Historia de um Chapéu
Contos
Silva Alves

Colmeiópolis um Dia 
na Colmeia 

Preço: 150 Mt

CAIXA 7
Uma Flor de Chuva 
Poesia
Nuno Dempster

Da Égua que Sorve a 
Água Pensando Sorver 
a Lua
Antologia de Poesia
Hilda Hilst

Adalberto e os Sonhos
Contos
Guilherme Ismael

As Fontes do Vento 1
Antologia de Poesia 
Selecção, tradução e notas de 
António Cabrita

CAIXA 6
O Pescador de Estrelas
Contos
Mathilde Ferreira Neves

Tela de Mestre de 
Sobrevivência
Conto Inéditos
Chofero wa Nhamene

Bichos
Poesia Antologia
Renato Suttana

Hoje não há Música
Teatro
Carlos Alberto Machado

CAIXA 5
O Anjo Acocorado 
Antologia de Poesia
João Manuel Ribeiro

As Duas Histórias
Conto
Nicodemos Sena

Lee-Li- Yang
Poesia Inédito 
Virgílio de Lemos

Maria Ernestina
Conto Inédito 
João Paulo Borges Coelho

Preço: 150 Mt Preço: 150 Mt

Entrevista ao arquiteto Forjaz onde a conversa flui 
desde as bases teóricas da arquitetura ao compro-
misso com a vida e a obra do mais reconhecido 
arquiteto de Moçambique. O livro integra também um 
pequeno portefólio de projetos concretizados e 
idealizados por José Forjaz. 

Preço: 300 Mt

Título: Palavras de Abril

Antologia de poesia de resistência do Portugal 
antes do 25 de abril e das suas então colónias. 
De Fernando Pessoa a Arlindo Barbedos, de 
Craveirinha a Manuel Alegre, uma panóplia de 
poetas falam do fascismo, da opressão, da 
fome, da guerra e da aspiração à liberdade 

Preço: 400 Mt

Título: 
Autor: Virgílio de Lemos

A Invenção das Ilhas

Antologia de poesia de Virgílio de Lemos, poeta 
moçambicano que viveu grande parte da sua 
vida em França, e seus heterónimos, 
organizada por António Cabrita, com posfácio 
do mesmo escritor e prefácio da académica 
Carmen Tindó Secco. O livro dá a conhecer os 
heterónimos do grande poeta que cruza dois 
países, duas histórias, numa visão universal e 
única. 

Poesia 

Mais uma entrevista de António Cabrita, desta feita 
com um eminente político que nos desvela a forma 
como se foram materializando as aspirações 
nacionalistas e os ideias de um país recém-nascido.  

Título: Eneas Comiche,
do Sonho à realidade

Entrevista: António Cabrita
Fotografia: António Silva

Entrevista: António Cabrita
Fotografia: António Silva

Entrevista: António Cabrita
Fotografia: António Silva

Preço: 500 Mt

Título: A pessoa do Professor perante 
            situações de (in)disciplina na 
            sala de aula
Autora: Alexandra Melo Sampaio

Partindo da sua tese de mestrado em Ciências da 
Educação, a abordagem da autora, como psicóloga, 
baseia-se na análise do discurso e incide no 
professor enquanto pessoa.  É um estudo de caso 
realizado na Escola Portuguesa de Moçambique 
com três professores que relatam a sua experiência 
perante situações de indisciplina na sala de aula.

Título: Percursos e olhares

25 artistas plásticos Moçambicanos são apre-
sentados na sua biografia e obra e dando pistas 
didáticas para a observação das obras e técni-
cas plásticas.

Título: Tempos da minha escola

Compilação de trabalhos escritos e plásticos de 
alunos, dá uma panorâmica da Escola como 
espaço de aprendizagem, de partilha, de afetos 
e de sonhos. Recolhe também testemunhos de 
quem estuda e trabalha na Escola Portuguesa 
de Moçambique e para quem este espaço é 
muito mais do que simplesmente um lugar de 
transmissão de saberes… 

Preço: 400 Mt Preço: 300 Mt

Extra-Coleção

Preço: 400 Mt


