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Alfarroba
A Alfarroba nasceu em 2010 à sombra de um
agosto tórrido e, desde então, tem construído
livros sujando as mãos com tinta, debatendo
ideias, concretizando sonhos em forma de
letras.
Somos as folhas que se querem ler e que
embrulham autores e leitores nas aventuras
fantásticas que os livros contam.
Apostando em livros para todos, a Alfarroba
procura dar novos rumos às palavras através de
uma equipa fazedora de livros: há quem goste
de chocolate, quem queira virar o mundo ao
contrário, quem pinte o quotidiano de todas as
cores e quem assobie enquanto trabalha.

Carlota é uma pulga que desde que nasceu não para quieta. Faz muitas
travessuras e tem mil ideias. Um dia descobre que há um local que a irá ajudar
a colocar em ordem as suas ideias – a escola.

Afonso é um menino de dois anos que está a aprender a descobrir o mundo,
as suas formas, as suas personagens e as suas cores. As letras e as palavras que
vai aprendendo revelam-se pertencentes a um mundo de fantasia promissor e
simultaneamente atentas ao dia-a-dia de Afonso.

Carlota, a pulga idiota! é uma livro que permite às crianças se identificarem,
quer nos comportamentos, ideias ou trapalhices.

ESGOTADO

Carlota, a pulga idiota!
| de Sara Policarpo

Afonso e Roma às avessas
| de Carmen Ezequiel

1.ª edição: novembro 2011
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sandra Figueiredo
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-27-7
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

1.ª edição: março 2012
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Nuno Ezequiel
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-31-4
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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Quando trabalhamos em equipa como verdadeiros amigos, vencemos os obstáculos
e o livro Amor com Amor se paga viaja num espaço onde as tarefas, a integridade
e as dificuldades vão ao encontro de um grupo de crianças que descobrem a
empatia e a amizade.
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Amor com Amor se paga
| de Lourdes Luís
1.ª edição: junho 2012
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sandra Figueiredo | Francisco Sarmento
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-39-0
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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«Dentro de mim vive um dos muitos meninos e meninas que gostariam de
ler livros feitos à sua medida. Nem todos conseguem ler livros impressos
com letras e figuras coloridas. Alguns precisam de formatos especiais. Eu sou
um exemplo disso mesmo. Sou um LIVRO MULTIFORMATO que pode ser lido por
pessoas cegas (porque existo em Braille e em formato audiolivro); por pessoas
surdas (porque existo em videolivro em LGP); e até existo em formato pictográfico
para ser lido por quem só me compreende se eu for simples e explicado
por figurinhas. Hoje os meus dedos são felizes... porque existo!»
O menino dos dedos tristes é um dos muitos meninos e meninas que gostariam
de ler livros feitos a pensar em cada um deles.
Esta obra mais não é do que um apelo à criação de livros em formato alternativo
e um exemplo de como um livro multiformato se pode «abrir» a novos leitores e
O menino dos dedos tristes a novas leituras.
Simultaneamente lúdico e didático, tocará pequenos e grandes e servirá
| de Josélia Neves
de estímulo a atitudes mais inclusivas e à criação de conteúdos acessíveis
a pessoas com necessidades especiais.

1.ª edição: outubro 2012
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Tânia Bailão Lopes
Coleção: Infantil
PVP: 14,50€
ISBN: 978-989-8455-44-4
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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2.ª EDIÇÃO

Paula Ruivo nasceu em Viana do Castelo em 1977.
Veio para Lisboa com apenas sete anos. Atualmente vive na Venda do Pinheiro.
É casada e mãe de um menino, que é o seu primeiro leitor e crítico.
O que lhe dá mais prazer quando escreve é poder entrar no mundo mágico da fantasia
e sentir-se personagem da própria história – dar asas à imaginação e à criatividade.
“Escrever sobre a Doroteia é fácil; olho para ela e o seu sorriso inspira-me. Adoro
levá-la para onde ela mais gosta, para o mundo das grandes aventuras. Eu própria entro
nesse mundo enquanto escrevo e vivo cada momento da história como uma realidade.”

Paula Ruivo | A ervilha que queria ir ao zoo

Doroteia é uma ervilha muito divertida e refilona, cujo maior desejo é poder ir
à escola. Consegue arranjar boleia e vai mesmo para a escola, só que o que ela
não sabe é que todos os legumes da quinta também vão querer ir... e no mesmo
«transporte» que ela. Claro que a confusão se instala na quinta, mas tudo se irá
resolver e a Doroteia vai aprender muito e, no final, ensinar muito também.

infantil

Doroteia é uma ervilha

muito
divertida e refilona, que adora viver grandes
aventuras. Depois de já ter ido à escola, vai agora
viver uma aventura capaz de deixar os humanos
de cabelos em pé. Aventureira e destemida,
a Doroteia convence o seu amigo Francisco a
levá-la, juntamente com os restantes legumes,
ao zoo. O que o Francisco não imagina é que
também ele vai aprender muito com a sua amiga
e com as suas aventuras.

Paula Ruivo

Sandra Figueiredo

A ervilha
Ilustrações de

que queria
ir ao zoo

2.ª EDIÇÃO

CODIGO DE BARRAS

A ervilha que queria ir à escola
| de Paula Ruivo
1.ª edição: outubro 2012
2.ª edição: maio 2013
ilustrações: Sandra Figueiredo
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-45-1
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

Doroteia é uma ervilha muito divertida e refilona, que adora viver
grandes aventuras. Depois de já ter ido à escola, vai agora viver uma
aventura capaz de deixar os humanos de cabelos em pé. Aventureira
e destemida, a Doroteia convence o seu amigo Francisco a levá-la,
juntamente com os restantes legumes, ao zoo. O que o Francisco não
imagina é que também ele vai aprender muito com a sua amiga e com
as suas aventuras.

A ervilha que queria ir ao zoo
| de Paula Ruivo
1.ª edição: outubro 2013
2.ª edição: maio 2014
ilustrações: Sandra Figueiredo
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-67-3
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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Livro infantil também dirigido aos adultos, em que um equívoco leva a que
o Menino Jesus nasça em Belém de Lisboa, numa aventura ricamente ilustrada
com piscadelas de olho a diversas personagens da história do fado.
Depois deste conto em verso, leitores e ouvintes seguramente não deixarão
de conhecer e reconhecer o Natal no Fado.

E assim começou...
Paula Rodrigues respondeu a um desafio para escrever uma história com palavras
significantes (amor, carinho, amizade e arte mágica). Nasceu a A Flor Sol e
o Menino da Casa Amarela. Esse desafio valeu-lhe a atribuição de uma Menção
Honrosa no âmbito do Prémio de Poesia e Ficção de Almada 2010,
na modalidade de literatura para a infância.
Catarina Monteiro aceitou a proposta de ilustrar esse texto. As ilustrações
foram feitas em recortes e colagem de papel a 3D.

A Flor Sol e o Menino
da Casa Amarela
| de Paula Rodrigues

Natal também é Fado
| de Alexandra Graça
1.ª edição: novembro 2012
Editor: Alfarroba
Ilustrações: José Francisco
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-47-5
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

1.ª edição: novembro 2012
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Catarina Monteiro
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-46-8
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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Esta é a história de um menino traquinas que pensava não existir beleza na
Matemática, mas que a acabou descobrindo ao entrar num fantástico reino
cheio de números, de contas, de figuras geométricas e de problemas fenomenais.

O livro Alma de Mar tem as cores do oceano, o cheiro das algas e o
mistério da sua protagonista – Delfina –, uma menina encantadora
que, além de ensinar como proteger a natureza, esconde um segredo
no fundo do mar.
Queres descobrir qual é?
Abre o livro e lê.

No reino da Matemática
| de Maria Arminda Gomes Silva
1.ª edição: junho 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sandra Figueiredo
Colecção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-58-1
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

Alma de Mar
| de Ana Cadima
1.ª edição: junho 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Ana Varela
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-59-8
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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O ritmo da rima transforma as palavras e dá-lhes tonalidades cativantes.
Torna-as coloridas, pelo que vão bailando ao vento, rodopiando sem
parar enquanto são rimadas umas com as outras.
As rimas são verdadeiros jogos de palavras, das mais simples às mais
complicadas. Permitem aos pequenos leitores uma leitura motivante e
a vontade de repetir uma e outra vez, lendo e rimando até adormecer.
Este é um livro para ler verso a verso, para reler ao acordar ou repetir
em voz alta para os amigos ouvirem. É um livro para as crianças, mas
também para rimar com os pais, os avós, os tios, os irmãos, enfim, até
com o cão ou com o gato. De certeza que nenhum deles se esquecerá!

Rimas numa folha de alface
| de Carlos Nuno Granja
1.ª edição: junho 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Joana Amaro da Costa
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-61-1
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

A horta que o João imaginava era muito perfeita e colorida,
ao contrário da sua casa que era muito torta e imperfeita.
Sabendo que era muito importante comer fruta e legumes,
o João deitou mãos à obra e fez uma horta especial mesmo em frente
à porta de casa. Com a horta assim perfeita, nasceu um sorriso mágico
no olhar de ternura do João. Mas eis que, quando menos esperava,
a horta foi atacada por diversos animais que abundam na natureza
em plena primavera.
Será que o João arranjou uma solução?

A horta direita da casa torta
| de Rosa de Vasconcelos
1.ª edição: setembro 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Rosa de Vasconcelos
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-65-9
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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E se encontrasses um osso tão, tão grande que até parecia um osso
de dinossauro?
O Pintas descobriu um no jardim lá de casa.
O que terá feito com ele?

«Creio que todos nós gostávamos de ter um dragão como amigo.
Um dragão assim, como o desta história. Um dragão para todos nós.»
Alexandre Honrado

ESGOTADO

O Pintas e o osso de dinossauro
| de João Cunha Silva
1.ª edição: outubro 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Maria João Cunha
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-64-2
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

O Dragão Rouxinol
| de Pedro Jardim
1.ª edição: outubro 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Raquel Pinheiro
Coleção: Infantil
PVP: 14,50€
ISBN: 978-989-8455-75-8
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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E se todos os animais competissem uns contra os outros?
Qual seria o vencedor?
A raposa, que tem pelo felpudo e lustroso?
A gazela veloz e elegante? Ou seria o macaco, que prega partidas e é
muito engraçado?
Digam lá, qual seria o escolhido?

O concurso de animais
| de Benilde Gaião
1.ª edição: novembro 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sandra Figueiredo
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-78-9
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

Um livro com três contos, três histórias com muita imaginação,
ritmo e rima:
– O Neurónio Cachimónio;
– A Galinha Nocas;
– O Abelhudo Zumbudo.

Contos Tontos
| de Cristina Costa
1.ª edição: novembro 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Tânia Bailão Lopes
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-66-6
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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O primeiro texto procura retratar os agentes de bullying, agressor
e vítima, relatando uma breve história passada na escola.
O objetivo desta é ajudar a identificar episódios de violência, com
vista a prevenir ou solucionar situações que se podem tornar
suficientemente graves.
O segundo texto pretende familiarizar a criança com o nascer,
o crescer e o morrer e, também, com a doença, quando ela nos visita;
temas sempre difíceis de explicar, mas que fazem parte da vida e,
quando acontecem, tornam-se ainda mais difíceis de abordar.

Assim e assado, não passes ao lado
| de Maria Conceição Areias
1.ª edição: novembro 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Tânia Bailão Lopes
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-77-2
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

Noel, um menino que não compreendia o
que era o Natal, decidiu ir procurá-lo.
Esta história é a busca de Noel, a busca por algo
que pode ser difícil encontrar – o espírito de Natal.
Será que o encontrou?
Será que Noel descobriu o espírito de Natal?

Noel e o espírito de Natal
| de Pedro Ferrão
1.ª edição: dezembro 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Tânia Bailão Lopes
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-80-2
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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Esta é a história de um cágado, um animal pachorrento, que vivia com
as patas de molho, a conversar com gotas de água, mas que tinha um
sonho: ser radical!

Bichos sem conta é um livro de poemas para a infância que, além
da dimensão literária, tem um significado ético-ambiental à espera
de ser descoberto e explorado. Um convite à empatia ecológica e à
descoberta do valor que os seres mais pequenos têm.

Será que este cágado sonhador conseguiu voar além dos seus sonhos
e ser aviador?

2.ª EDIÇÃO

2.ª EDIÇÃO

O cágado sonhador que
queria ser aviador
| de Carlos Nuno Granja
1.ª edição: março 2014
2.ª edição: junho 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sara Alves
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-95-6
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

Bichos sem conta
| de João Barbosa
1.ª edição: março 2014
2.ª edição: novembro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Fernanda Azevedo
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-96-3
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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Hiroki é um peixe que adora rir, principalmente das inúmeras
malandrices que faz a outros peixes, sempre com a ajuda da sua
melhor amiga, Moli.
Como ele costuma dizer: «Vamos encher a barriga de riso.»
Depois de encontrar um livro mágico e de começar a pôr em prática as
receitas mágicas, Hiroki fica convencido de que «encher a barriga de
riso» é ainda mais divertido.
Será que este peixinho vai continuar a fazer as suas traquinices?
Ou será que vai «encher a barriga de riso» por outros motivos?
Vem até ao mundo da fantasia subaquática para conheceres Hiroki
e as suas aventuras.

A receita de bolachas da avó Inácia irá permitir uma aventura pela
época dos Descobrimentos.
Descobre por onde andaram o João Pimpão e o Luís dos Olhos Grandes!
Bolacha, minha bolachinha
Os teus poderes têm fama
Leva-me já depressinha
Para a nau do Vasco da Gama.

2.ª EDIÇÃO
As bolachas mágicas
da avó Inácia
| de Francisco Caeiro
1.ª edição: maio 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Mafalda Matias
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-00-2
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

Hiroki
| de Paula Ruivo
1.ª edição: setembro 2014
2.ª edição: março 2015
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sandra Figueiredo
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

2.ª EDIÇÃO
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A aventura de Francisco, um jovem benfiquista amante de futebol.
Porque: «Ser BENFICA é ser maior!»

Esta história conta a busca de Rodrigo, um menino com corpo de sete
anos que, um dia, cheio de coragem, perguntou à avó porque não tinha
pai. O que era isso de ser «bastardo»?
Este é o conto que nos permite ficar sentados debaixo de uma árvore
com folhas largas e viçosas: uma árvore que paria meninos.

© S.L.B. Produto Oficial

Francisco bué d´lampião
| de Paulo César Nunes
1.ª edição: junho 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Filipa Cabral
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-01-9
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

A árvore que paria meninos
| de Marco Taylor
1.ª edição: agosto 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Marco Taylor
Coleção: Infantil
PVP: 14,50€
ISBN:978-989-8745-08-8
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 48
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Alto! O burro deu um salto
| de Helena Kraljič
1.ª edição: outubro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Adriano Janežič
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-09-5
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

Após o sucesso em vários países, a Alfarroba orgulha-se de trazer para
Portugal a história «Alto! O burro deu um salto». Um conto tradicional
escrito de forma inovadora, relatando a busca de um burro na
descoberta de provérbios sobre vários animais.

Esta é a tentativa de aproximar dois mundos que parecem
inconciliáveis: o olhar novo de uma criança e a frontalidade com a qual
os adultos se obrigam a julgar o mundo que os rodeia.

TRADUÇÃO

Consegues ficar indiferente quando te deparas com o maravilhoso?

Assim um mundo se fez
| de João Cunha Silva
1.ª edição: outubro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Tânia Bailão Lopes
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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Livro composto por duas histórias - «As cores da reciclagem» e « Um
novo amigo».

Livro composto por duas histórias - «As quatro estações» e «Os frutos
do outono».
Em «As quatro estações» a Sala Amarela aprende que estações do ano
existem e como é cada uma delas.

Em «As cores da reciclagem» a Sala Amarela aprende que o lixo deve
ser separado e quais os ecopontos adequados para a separação.

Em «Os frutos de outuno», os frutos como a castanha, a noz, a avelã,
o figo e mais outros tantos estão em detaque e são saboreados e
apreendidos através dos cinco sentidos.

Em «Um novo amigo», o peixe Pirolito fará as delícias da Sala Amarela.

Sala Amarela – volume 1
| de Marina Santos
1.ª edição: maio 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sandra Figueiredo
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-04-0
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

Sala Amarela – volume 2
| de Marina Santos
1.ª edição: novembro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sofia Machado
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-24-8
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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As portas fecham-se, as luzes apagam-se e os dois dicionários da
biblioteca de Berta pensonham. E o que será isto de pensonhar?

«Ei! Isto assim não é uma história.»

Fecha os olhos, pensa em coisas boas e deixa a magia acontecer...

O aprendiz das palavras
| de Vanda Gato
1.ª edição: novembro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Tânia Bailão Lopes
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-22-4
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

Zoo(i)lógico
| de Marisa Albest
1.ª edição: novembro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Marisa Albest
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-23-1
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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Angili é uma menina curiosa... Como curiosas são todas as crianças.

Neste livro há jogos, recreio, preguiça, manos, birras, perguntas e
tantas outras coisas de crianças e não só.

Ao descobrir um guarda-sonhos que a leva a viajar ao país dos sonhos
felizes, Angili encontra algumas respostas para várias questões
inquietantes.

Sempre em rima, rimão, rimonada.

Inspirada por aquele lugar encantado, compõe canções sobre os
sonhos felizes que a fazem crescer, músicas que podes ouvir no CD que
acompanha o livro.

2.ª EDIÇÃO
Angili e o guarda-sonhos
| de Sílvia Filipe
1.ª edição: novembro 2014
2.ª edição: março 2015
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sofia Machado
Coleção: Infantil
PVP: 14,50€
ISBN: 978-989-8745-25-5
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

Rima, Rimão, Rimonada
| de Carlos Nuno Granja
1.ª edição: dezembro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Geandra Lipa
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-27-9
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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Guiado por uma história narrada pelo avô, sentado no jardim perto
do rio, Joaquim irá descobrir a narrativa por detrás de um rei e a
importância de um foral atribuído há 500 anos à vila onde mora.

Magalona é uma princesa pouco dada a atividades reias. Do que ela
gosta mesmo é de sentir o vento na cara, correr pelos corredores do
palácio e de estar com as crianças a brincar.
Será possível a princesa Magalona realizar os seus desejos?

Parte das receitas da venda do livro reverte para o Centro de
Acolhimento Temporário «A Buganvília»:

A Princesa Magalona
| de Alexandra Graça
1.ª edição: dezembro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: José Francisco
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-26-2
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

Daqui e de além-mar
| de Andreia Varela e Jorge Moniz
1.ª edição: abril 2015
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Geandra Lipa
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-30-9
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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O livro conta a história de uma menina e dos seus muitos pensamentos
que iam diretos para o seu coração, fazendo uma barulheira danada,
exigentes e desobedientes.

A menina e o coração
| de Wania Pinto
1.ª edição: maio 2015
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Tânia Bailão Lopes
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-31-6
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

A ervilha Doroteia é malandra, destemida e aventureira. Nesta história,
a ervilha leva-nos até terras minhotas, para umas férias inesquecíveis.
Na companhia dos seus melhores amigos, o Francisco e a Maria,
a Doroteia vai viver uma aventura que nos ensinará a nunca desistirmos
de um sonho.
Como ela própria diz: «Se um sonho surge na minha cabeça e no
meu coração, então é porque ele não é grande nem pequeno,
é do tamanho ideal para ser eu mesma a realizá-lo.»

A ervilha que queria ir de férias
| de Paula Ruivo
1.ª edição: setembro 2015
ilustrações: Sandra Figueiredo
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 78-989-8745-41-5
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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Neste livro há um narigudo, um orelhudo, um dentuças, um careca,
um baixinho, um sardento, e por aí fora… Cada poema, sua personagem,
sua característica. São dezasseis poemas cheios de rima e de boa disposição,
que caricaturam e brincam com características físicas.

Nesta casa fechada mora a Felisbela, que, por estar sempre, sempre à janela,
numa janela sempre, sempre bem aberta, canta baixinho canções e vê
tudo com muita imaginação.

3.ª EDIÇÃO

Um senhor Narigudo e Outros
Mais-que-tudo
| de João Barbosa
1.ª edição: outubro 2015
2.ª edição: dezembro 2015
3.ª edição: janeiro 2016
ilustrações: Geandra Lipa
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-44-6
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

A janela aberta da casa fechada
| de Rosa de Vasconcelos
1.ª edição: outubro 2015
ilustrações: Rosa de Vasconcelos
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-46-0
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

ALFAR R OB A – Catá log o in f an til

41

ALFAR R OB A – Catá log o in f an til

40

João? Joããããããããã? Ups! Acho que ele está a dormir.

Esta é a história de um mundo quadrado.
Cada um dos seus lados é um bairro, habitado por gente e animais
iguais aos que conheces, mas com vidas diferentes.
Será que o nosso mundo tem algumas semelhanças com este?

O sonho do João
| de Olívia Costa
1.ª edição: novembro 2015
ilustrações: Elsa Martins
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-49-1
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24

Um mundo quadrado
| de José Martinho Gaspar
1.ª edição: novembro 2015
ilustrações: Geandra Lipa
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-48-4
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 24
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No seio de uma família de burros, raça muito digna e trabalhadora, vive-se
o dia a dia dos comuns humanos, com os seus hábitos e emoções.
Afinal, esta família de burros podia ser vizinha da casa ao lado, ou a
nossa história de vida, quem sabe?

Sair do trabalho, ir buscá-la, dar-lhe banho, vesti-la, fazer o jantar,
dar-lhe o jantar, lavar-lhe os dentes, dizer-lhe que já chega de desenhos
animados, levá-la para o quarto que já passa da hora, contar-lhe uma
história e ainda não adormeceu, contar-lhe outra história e ainda não
adormeceu, contar-lhe mais uma história e ela já fecha os olhos antes de
dizer: «Papá, só mais uma...»
Fizemos um livro com histórias suficientes para ela adormecer.
Vamos para a cama? Boa noite…
Contos vencedores do concurso «Papá, só mais uma...» – 2015

A avó que usava carrapito
| de Maria Teresa Lobato
1.ª edição: abril 2016
ilustrações: Sofia Machado
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-62-0
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

Papá, só mais uma...
| de Vários
1.ª edição: maio 2016
ilustrações: Geandra Lipa
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-61-3
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32
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E se por detrás das nuvens vivesse um menino, um anjo‑menino,
com vontade de jogar à bola e de ser abraçado num colo apertado?

De que são feitas as nuvens? De sonhos, com certeza. E de que são
feitos os sonhos? De nuvens, sem dúvida.

Também caías das nuvens e partias à descoberta como ele?

Supimpa conta a história de uma simpática joaninha, docemente
brincalhona, que nunca aprendeu a voar: «Não trago livro de
instruções...» – sustenta. Apaixonada por livros e por aviões de
papel, vai fazer um invulgar amigo e mudar a sua vida de joaninha
para sempre. E o Beterraba nem vai acreditar... Quem é o Beterraba?
Ah... vão mesmo ter de ler o livro.

2.ª EDIÇÃO

O anjo-menino
| de Rita Cardoso
1.ª edição: outubro 2016
ilustrações: Ana Oliveira
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-68-2
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

Supimpa
| de Nádia Pereira
1.ª edição: outubro 2016
ilustrações: Marlene Martins
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-69-9
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32
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Gema era assim... uma galinha um pouco... quer dizer, um tanto ao quanto...
meia verde... não, não. Ela era mesmo VERDE! Ou melhor: era muuiiito verde!
Razão pela qual passou a ser chamada de: Gema, a galinha MUITO verde.

Antes mesmo de começarem a salivar, toca de ir à cozinha, lavar
muito bem a fruta que estiver à mão, pegar num guardanapo e,
agora sim, podem voltar ao vosso plano inicial de devorar este livro
do princípio ao fim. Entre uma trinca na fruta e outra nas letras e nas
ilustrações, lá se vão as dezasseis.
Prefácio de Filipa Gomes.

LIVRO SOLIDÁRIO

Gema, a galinha muito verde
| de Sílvia Filipe
1.ª edição: outubro 2016
ilustrações: Célia Duarte
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-70-5
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

Dezasseis trincas para esvaziar
o cesto da fruta
| de João Barbosa
1.ª edição: outubro 2016
ilustrações: Patrícia Rosindo
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-71-2
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32
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Esta é a história do dia em que o mar desapareceu sem aviso. Ou será que avisou?
Será precisa a ajuda do peixe imperador, do caranguejo e da estrela-do-mar para
resolver este mistério. A eles juntam-se o rio, o sável e uma criança curiosa.
Será que este grupo vai conseguir trazer o mar de volta à praia?

Querem conhecer o Leo?
Ele tinha um segredo. Um segredo tão inacreditável que preferia
guardá-lo só para si.
Talvez porque tivesse vergonha, ou achasse que ninguém ia
acreditar...

3.ª EDIÇÃO

Desculpa, por acaso viste o mar?
| de Alda Serras
1.ª edição: outubro 2016
2.ª edição: maio 2017
3.ª edição: outubro 2017
ilustrações: Mirjam Siim
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-72-9
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

Este é um conto de medo e coragem. É a história de um rapaz que
um dia descobre que aquilo de que menos gosta em si é afinal o que
o torna especial

Queres sonhar no meu sonho?
| de Dora Guerreiro de Pina
1.ª edição: outubro 2016
ilustrações: Geandra Lipa
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-73-6
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32
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A Lua,
que no céu teria estado...
Que horror!
Tinha abalado.

Nas longas tardes de verão, Madalena, que vive no campo, passa o
tempo a ouvir as histórias do vizinho Ernesto. Foi aí que conheceu
Zarina, a menina dos pés de oiro, que vem muitas vezes visitar os
seus sonhos. Desta vez, vão andar por caminhos encharcados, saltar
nas poças de água e falar da natureza.

Embarca nesta aventura curiosa e descobre que a Lua é muito misteriosa!

A Lua fugiu, alguém a viu?
| de Rita Valido
1.ª edição: novembro 2016
ilustrações: Sofia Machado
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-79-8
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

Zarina, a menina dos pés de oiro
| de Sandrine Sousa
1.ª edição: novembro 2016
ilustrações: Ana Oliveira
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-80-4
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32
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Na Casa do 11 acontecem muitos e intrigantes mistérios. Histórias
incríveis que animam o dia-a-dia do João Pimpão, do Luís dos Olhos
Grandes e do boneco SIM, o boneco dos SONHOS INCRIVELMENTE MISTERIOSOS.

A princesa Adelaide vivia
No alto da torre de um castelo,
Olhando o mundo que conhecia,
Pensando que um dia havia…
De contemplar tudo o que é belo.
Será que desceu para conhecer o mundo ao seu redor?

A noite em que os sonhos
não entraram
| de Francisco Caeiro
1.ª edição: novembro 2016
ilustrações: Manuela Rocha
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-81-1
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

Adelaide
| de Ágata Pereira
1.ª edição: dezembro 2016
ilustrações: Irene Sá
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-78-1
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32
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Se é dos sonhos tagarelas
O mais alto e mais feliz
Desistir é que eu não vou
De entender o que ele diz:
Eu sou tudo, tudo, tudo
Até o gato-pingado
Sou General e Soldado

O livro dos sonhos tagarelas
| de Dulce Guerreiro
1.ª edição: dezembro 2016
ilustrações: Geandra Lipa
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-83-5
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

Eu sou tudo! Estás lembrado?
Sou a esfera e sou o cubo
Sou o passo e o caminho
Sou derrotas, sou vitórias
Eu sou TUDO, TUDO, TUDO
Tenho em mim todas as histórias.

«… Encontrei esta mala! Ora vejam bem de perto. Não é uma mala
qualquer! Vejam bem… Um cadeado protege o fecho desta malinha!
O que será que é tão precioso que precise de estar bem guardado?
Sacudo e ouço muitos sons malucos: assobios, sininhos, gritos alegres,
toques de trompeta… Plim! Plim! Quase que aposto que oiço risos!»
Um tesouro sorridente conta uma história cheia de inocência,
imaginação e felicidade simples, porque os melhores tesouros e
os melhores momentos são os que revertem ao simples e os que
verdadeiramente merecem ser guardados, preciosamente, por miúdos
e graúdos.

Um tesouro sorridente
| de Sandra Fartaria
1.ª edição: dezembro 2016
2.ª edição: março 2017
ilustrações: Inês Pardal
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8745-82-8
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

2.ª EDIÇÃO
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Este projeto nasceu com doze músicas, das quais onze são
originais, e um conto que narra uma história de amor com um
final feliz. No fundo, todos ansiamos por finais felizes e a criança
que há em nós deseja-o inconscientemente toda a vida, por isso,
este audioconto é também para os pais e educadores.

As aventuras da princesa Alva
| de Paula Duque
1.ª edição: dezembro 2016
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 14,50€
ISBN: 978-989-8745-77-4
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

O livro Palavras com Cor começou com um conjunto de ilustrações
em aguarela, em que a imagem e a palavra dividiam as atenções,
complementando‑se. É um livro composto por histórias isoladas
e soltas, mas mantendo uma linha orientadora de humor comum
ao universo e lógica infantis, inspiradas em pequenos instantes da
rotina familiar e profissional. Acima de tudo, pretende proporcionar
momentos de descontração e divertimento.

Palavras com cor
| de Sara Silva
1.ª edição: abril 2017
ilustrações: Sara Silva
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978‑989‑8745‑89‑7
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32
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Salticos saiu da toca, de manhã, decidido a apanhar cenouras para
armazenar.

Era uma vez um gato que vivia no mato, quer dizer, no interior do país
onde nascera e sempre fora feliz.

Um salto, dois saltos, três saltos e esqueceu‑se do que ia fazer.

Chamava‑se Tareco e era gato bonito, asseado e esperto, com muita
curiosidade sobre o mar.

E, aos pulos pelo campo fora, repetia sempre a mesma frase…
Quer dizer… mais ou menos.

Salticos e as cenouras
| de Mafalda Silva
1.ª edição: maio 2017
ilustrações: Ana Oliveira
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978‑989‑8745‑85‑9
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

História do gato que
queria ver o mar
| de Maria do Céu Nogueira
1.ª edição: maio 2017
ilustrações: Ana Oliveira
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978‑989‑8745‑84‑2
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32
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Haverá no mundo outras coisas além de novelos, camisolas, lãs,
máquinas e operários?

SABIAS QUE…
... o karaté nasceu na ilha de Okinawa há muito muito tempo? Podes
saber isto e muito mais se começares a treinar e a praticar esta arte
marcial desenvolvida por grandes mestres do passado.

A Piorreta acreditava que sim, mas vivia na fábrica de confeções, na
aldeia de Seripiteia, e sair dali parecia mais um sonho do que uma
realidade.
Mas o improvável acontece e, certo dia, a Piorreta e o Pimpolho foram
para além dos portões da fábrica e conheceram os Guardiões.
Quem serão eles? O que protegem?

Depois da fábrica de Seripiteia
| de Paula Ruivo
1.ª edição: setembro 2017
ilustrações: Ana Oliveira
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978‑989‑8745‑98‑9
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

Som do vento
| de Vanda Bernardo
1.ª edição: setembro 2017
ilustrações: Carla Coelho
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978‑989‑8745‑97‑2
Formato: 21 x 21 cm
Páginas: 32
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Os meninos pequenos que não percebem palavras, percebem sorrisos.
E o sorriso da Julieta, de mansinho, desce dos lábios, pendura‑se no
queixo, salta para o peito e vai descendo até ao sítio em que é possível
tocar nos outros.

Era uma vez uma sala com uma janela de onde se via o baloiço de
um jardim.
Marcado pelo tempo, o baloiço ora ira para a frente, ora ia para trás.
Trazia caras, gestos e gentes de várias idades, embalava sonos,
despertava cócegas.
Era uma vez o baloiço de um jardim.

O sorriso da Julieta
| de Rita Cardoso
1.ª edição: outubro 2017
ilustrações: Ana Oliveira
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978‑989‑8888‑02‑0
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

O baloiço
| de João Barbosa
1.ª edição: outubro 2017
ilustrações: Geandra Lipa
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978‑989‑8745‑99‑6
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32
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Um estranho vendedor chegou à cidade com extraordinárias máquinas
que funcionam a... porcaria! Com o Forno de Ranho, os macacos são
convertidos em deliciosos bolos; com cocó, podem ser feitos presentes
maravilhosos; os puns são transformados nos perfumes mais doces...
Todos querem uma das extraordinárias máquinas do senhor Bigodes!
Mas ninguém reparou no aviso impresso a letras minúsculas: depois
de algum tempo, todas as coisas transformadas voltam ao seu estado
original... Uma hilariante parábola sobre consumismo.

Ao som das doze badaladas, a gata AMIZADE, encantada com as luzes
da cidade, perde‑se. O desespero leva o cão CORAÇÃO a uma busca
acelerada pela sua amiga numa noite muito especial. Será que a vai
encontrar? Quem o pode ajudar?

TRADUÇÃO
Coração procura Amizade
| de Odete Canha
As extraordinárias máquinas
do Senhor Bigodes
| de Ilaria Guarducci
1.ª edição: outubro 2017
ilustrações: Ilaria Guarducci
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978‑989‑8745‑94‑1
Formato: 21 cm x 29,7 cm
Páginas: 32

1.ª edição: novembro 2017
ilustrações: Sofia Machado
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978‑989‑8888‑05‑1
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32
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Era uma vez um macaco muito original. Trepar às copas das árvores,
balancear entre lianas e comer bananas não era com ele.

Numa das visitas à Quinta das Amoras Silvestres, Luz, uma menina
curiosa e determinada, conhece Fé, uma pequena égua, que fora
abandonada com a sua mãe.

Este macaco queria ser mesmo como um…
Através deste encontro e do amor que nutre por Fé, Luz descobre uma
grande paixão: os animais.

Vá, abre o livro e descobre!

Macaquinho de imitação
| de Joana Lopes
1.ª edição: novembro 2017
ilustrações: Vanessa Ribeiro
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978‑989‑8888‑09‑9
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32

Cavalos de Luz
| de Ana Rodrigues
1.ª edição: novembro 2017
ilustrações: Susana Lemos
Editor: Alfarroba
Coleção: Infantil
PVP: 12,50€
ISBN: 978‑989‑8888‑10‑5
Formato: 21 cm × 21 cm
Páginas: 32
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A coleção «Clube dos Exploradores», de Marina Santos e com ilustrações de Filipa
Cabral e Joana Amaro da Costa, conta a história de um grupo de oito jovens.
Destacam-se as características educacionais da coleção, pontuadas nas ações
dos seus protagonistas.
O jovem leitor terá oportunidade de se identificar com estes heróis,
viver as suas histórias e conhecer os locais onde as ações se desenrolam.

2.ª EDIÇÃO

Clube dos Exploradores
| de Marina Santos
1.ª edição: desde setembro 2010
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Filipa Cabral e Joana Amaro da Costa
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 11,10€
Formato: 21 cm × 14 cm

coleção CLUBE DOS EXPLORADORES

Xica é uma jovem de doze anos que vive com a família na histórica vila de Monsaraz,
junto ao grande lago do Alqueva.
Leva uma vida pacata até ao dia em que encontra um rafeiro abandonado e a partir
daí tudo muda, não só com ela como também no quotidiano da terra.
Inscrita no clube de férias «Os Franciscanos», vai ser uma das protagonistas de
uma série de aventuras ao ar livre… desde uma visita ao Fluviário de Mora, a um
piquenique especial no Alqueva, passando por um torneio de basquetebol, pela
descoberta do mistério do dono do cão… e muito mais!
Naquele verão, além de aventuras, criaram-se amizades, muita cumplicidade e uma
grande camaradagem entre a malta jovem de Monsaraz e arredores!

Quem quer entrar no aeroporto e descobrir os seus segredos?
Quem quer saber o que é o check-in?
Para que servem os raios-X?
Como se entra num avião?
E o que faz um falcão no meio desta história?
Descobre tudo no livro O sonho de voar.

ESGOTADO

O sonho de voar
| de Rute Fernandes
1.ª edição: abril 2011
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Rute Fernandes
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 12,90€
ISBN: 978-989-8455-12-3
Formato: 29,7 cm × 21 cm
Páginas: 32

Xica: numas fantásticas férias
no Alqueva
| de Rute Fernandes
1.ª edição: novembro 2012
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Rute Fernandes
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 9,90€
ISBN: 978-989-8455-50-5
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 112
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Propomos um caminho de jogos e de brincadeiras para crianças e jovens de
todas as idades.
Partilhamos propostas de jogos pedagógicos e didáticos que abrem caminhos para
o saber ser, o saber estar e o saber fazer. Propomos que se aprecie a beleza das coisas
simples, dos pequenos gestos, do riso e da alegria. Ao desenvolver essas destrezas,
estará mais apetrechado para olhar pela janela do mundo, jogando para ser feliz, ao
descobrir caminhos que ajudam a crescer de forma saudável.
O convite está feito para a descoberta deste livro.
Quer-se um percurso livre e sem fronteiras, que resulte lúdico e empolgante.

Um livro infanto-juvenil onde em cada história transparece a dimensão do imaginário
e todo o universo dos afetos entre todos os seres e todas as coisas.
São quatro contos, três poemas e um texto dramático, todos unidos e celebrados num
reino onde de um se fazem todos.

ESGOTADO
Deste e de outros reinos
| de Maria José Barros
1.ª edição: junho 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Ana Varela
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 12,5€
ISBN: 978-989-8455-60-4
Formato: 24 cm × 16,8 cm
Páginas: 48

Bem Jogar – Saber Ser, Saber Estar
| de Lourdes Alexandre
1.ª edição: dezembro 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Delfim Madeira
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 12,9€
ISBN: 978-989-8455-59-8
Formato: 24 cm × 17 cm
Páginas: 72
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Olá, Leitor!
Mergulharás neste livro bem mais fundo do que imaginas. Diudinho é um duende do
tamanho do dedo mindinho que te transportará para Acreditar, um mundo mágico
onde a aventura será o mote para a descoberta de fantásticos segredos. Mas a melhor
parte da história és tu quem a vais contar, podendo desenhar, escrever e até pintar nas
páginas do livro, para que, juntamente connosco, sejas o autor de uma história em
constante mudança.
Não demores! Abre o livro e leva Duarte a viajar com Diudinho para Acreditar. Ambos
terão de recuperar a capacidade de ler com a ajuda de borbolírios, gnomos, lulóculos e
outras criaturas que aguçarão a tua criatividade.
Esperamos-te! Vem ter connosco…

Leitor!
Estamos novamente a precisar de ti...
Apressa-te a escrever nas páginas deste livro uma história que promete um fim ainda
mais surpreendente do que o I volume - «Diudinho - Lendas de Acreditar».

2.ª EDIÇÃO
Diudinho – Lendas de Acreditar (O início)
| de Adriana Moreira e Hugo Direito Dias
1.ª edição: outubro 2013
2.ª edição: outubro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Tânia Bailão Lopes
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 12,9€
ISBN: 978-989-8455-81-9
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 168

Diudinho – O canto da natureza (O antes do meio)
| de Adriana Moreira e Hugo Direito Dias
1.ª edição: outubro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Tânia Bailão Lopes
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 12,9€
ISBN: 978-989-8745-16-3
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 168
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A Carolina e a Mariana são surpreendidas a meio da noite por uma extraordinária
borboleta mágica, que as levará a viver uma aventura deslumbrante, num mundo
misterioso.
Como terão feito esta inesperada viagem?
Por quem será feita toda a magia vivida?
Os leitores irão navegar num mundo absolutamente mágico, entrando numa série
de aventuras, onde a fantasia, a emoção, o mistério, a diversão, a coragem e a alegria
estarão sempre presentes.

A Carolina e a Mariana são surpreendidas a meio da noite por uma extraordinária
borboleta mágica, que as levará a viver uma aventura deslumbrante, num mundo
misterioso.
Como terão feito esta inesperada viagem?
Por quem será feita toda a magia vivida?
Os leitores irão navegar num mundo absolutamente mágico, entrando numa série
de aventuras, onde a fantasia, a emoção, o mistério, a diversão, a coragem e a alegria
estarão sempre presentes.

2.ª EDIÇÃO
A Borboleta Mágica
| de Odete Canha
1.ª edição: setembro 2013
2.ª edição: junho 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Raquel Cecília Vicente
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 12€
ISBN: 978-989-8455-68-0
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 48

A Borboleta Mágica no Mundo
Escondido das Palavras
| de Odete Canha
1.ª edição: setembro 2013
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sofia Machado
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 12€
ISBN: 978-989-8455-68-0
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 48
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Um livro que revela a esperança de conseguir ajudar alguém a abandonar a gravata
que esconde o seu verdadeiro ser.

O país das gravatas
| de João Sena Janeiro
1.ª edição: outubro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Tânia Bailão Lopes
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 12€
ISBN: 978-989-8745-15-6
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 56

Este é um livro que relata histórias de contrabando contadas na primeira pessoa.
Depoimentos sobre uma forma de viver e de sobreviver sempre no fio da navalha, com
o medo no olhar e a incerteza em cada passo.
Esta é o primeiro passo de uma caminhada...
É o início de um tema que poderá ter continuidade... que levará a recordar um projetos
no futuro. Neste livro existe todo o espaço necessário para o enriquecimento que estes
ou outros intervenientes do projeto possam assumir, afinal, uma grande caminhada
começa com um pequeno passo que nós tivemos o prazer de dar.

Pelos trilhos do silêncio
| de Alda Palmeiro
1.ª edição: outubro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Nuno Ezequiel
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 10€
ISBN: 978-989-8745-20-0
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 106
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Uma criança decide coser estrelas, enfeitar o seu mundo com constelações e descobrilas lá no alto, no céu.

A QUINTA DA RIBEIRA AZUL prometia ser um local tranquilo e soberbo para o pai de
Manel, que procurava inspiração para o seu novo romance. O que não estava nos
seus planos? O misterioso assalto que ocorreria durante a sua estada.
Quem também não contava com isso era Manel, filho mais novo do escritor Francisco
Bacelar. Munido de um excelente poder de observação, o rapaz vai arrastar irmãos
e vizinhos para uma investigação fantástica. Tómi, Bia, Vera, Fred e o incomparável
Faísca, um porquinho-da-índia esperto e despachado, vão juntar-se a Manel e ao
sábio e divertido avô Joaquim na resolução do misterioso caso da Quinta da Ribeira
Azul. Jamais imaginariam, na véspera da viagem, que encontrariam um livro repleto
de enigmas e que regressariam a casa como o mais recente grupo do Clube do Livro
dos Mistérios!

Uma história de amparo e de esperança, que só são alcançados na imaginação, no
brilho e na beleza das estrelas.

Estrela de Papel
| de Pedro Duarte
1.ª edição: outubro 2014
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Tânia Bailão Lopes
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 10€
ISBN: 978-989-8745-14-9
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 44

Um mistério na
Quinta da Ribeira Azul
| de Ivo Rocha da Silva
1.ª edição: março 2015
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Iolanda Loba
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 10€
ISBN: 978-989-8745-29-3
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 136
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Sabias que podes obter energia através do Sol, do vento, das ondas do mar ou do
calor proveniente do interior do planeta? É o que a Matilde, a Mariana, o Bento e o
Tomás vão descobrir com a ajuda da dona Inês, a velhinha mais simpática que eles
conhecem, do senhor Jaime e da professora Beatriz. Estes quatro amigos vão aprender
a utilizar um compostor, a transformar girassóis em combustível para camionetas
e a modificar pequenos aspetos em casas para poupar energia e torná-las mais
confortáveis.

À tua volta
As energias renováveis
| de Joana Estima Coelho da Rocha
1.ª edição: abril 2015
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sofia Machado
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 12€
ISBN: 978-989-8745-32-3
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 94

Gilgamesh, um herói, um rei que reinou em tempos a cidade de Uruk, dotado de uma
grande beleza e implacável com os seus adversários e inimigos.
Nunca tinha conhecido uma derrota ou submissão em qualquer luta, o que o levava a
abusar do seu poder.
O seu povo, perante tal tirania, rogava com muita fé aos deuses. Todos esperavam ser
ouvidos, para que o rei todo-poderoso se tornasse mais humano.
Com tantas preces, os céus tiveram a seu cargo a missão de alterar o rumo da História
e a atitude de Gilgamesh.

Gilgamesh
Na demanda da imortalidade
| de Artur Pais
1.ª edição: maio 2015
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Susana Matos
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 10€
ISBN: 978-989-8745-35-4
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 44
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Esta é a história de uma menina e de um vaso que, aos poucos, se encontram e se
descobrem sob um manto de buganvílias e jasmins.
A cor, os sentimentos e a amizade irão dominá-los por completo.
Abre o teu coração e vem descobrir o que o pequeno vaso tem para te dar!

A Alex, uma formiga sonhadora e sem receios, irá pôr em prática um plano para salvar
a colónia de formigas onde vive. Contará com a ajuda de um pássaro, um guarda-rios,
e de um menino, o Simão.
Será que a colónia ficará a salvo?

2.ª EDIÇÃO

O Pequeno vaso
| de João Pedro Carneiro
1.ª edição: junho 2015
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Tânia Bailão Lopes
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 10€
ISBN: 978-989-8745-39-2
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 44

Alex e as formigas navegadoras
| de João Cunha Silva
1.ª edição: outubro 2015
2.ª edição: novembro 2015
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Manuela Rocha
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 10€
ISBN: 978-989-8745-47-7
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 72
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Esta é a história de Xafir, que vivia na parte alta do bosque Tarálida, onde o sol era mais
brilhante, e de como, com a ajuda de amigos, fez que a feiticeira do pântano deixasse
de transformar tudo em pedra.

Xafir e a Feiticeira do Pântano
| de Alice Caetano e Alexandra
Abrantes
1.ª edição: dezembro 2015
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Elsa Martins
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 12€
ISBN: 978-989-8745-56-9
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 48

Com uma Borboleta Mágica que se transforma em nave espacial e um Goodi aos
comandos, os dois amigos decidem pôr em marcha uma missão de salvamento.
Apenas o Criador do Universo, um ser especial, com o poder dos sentimentos, os
poderá ajudar. Mergulhados num vaivém de aventuras misteriosas, terão de superar
muitos desafios inesperados, encontros imprevisíveis com seres, lugares e paisagens
muito distantes.

A Borboleta Mágia e Goodi num
vaivém de aventuras misteriosas
| de Odete Canha
1.ª edição: abril 2016
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Manuela Rocha
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 10€
ISBN: 978-989-8745-60-6
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 84
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Esta é a história do Simão, um jovem com dezasseis anos, cuja vida muda e toma um
rumo que jamais imaginaria; surgem desafios enormes e um suposto sem-abrigo
poderá mesmo ser a melhor e única ajuda que o Simão encontra quando começa a ser
vítima de agressões por parte de dois novos colegas.
Mas a vida não para de o surpreender e uma paixão, a primeira paixão, que tem de
ignorar para se manter a salvo, desperta.
Conseguirá o Simão voltar a sorrir? Conseguirá rumar na rota do seu sonho?
Conseguirá deixar de ser vítima dos dois rapazes?
Será possível acreditarmos que o amor, só o amor, pode ser o fio condutor?

2.ª EDIÇÃO
Não quero ser o que sinto...
| de Paula Ruivo
1.ª edição: setembro 2016
2.ª edição: dezembro 2016
Editor: Alfarroba
Ilustrações: vários
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 10€
ISBN: 978-989-8745-66-8
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 144

DQ, o Detetive Quintas, é especialista na investigação de casos inexplicáveis, ocorridos
em espaços frequentados por muitos animais. Ele descobre que, numa quinta que
estava prestes a transformar‑se em zoo, muitos animais se apaixonaram, de forma
pouco habitual, e deram origem a uma sucessão de acontecimentos extraordinários.

DQ, o Detetive Quintas
| de Sandra Rodrigues dos Santos
1.ª edição: abril 2017
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sofia Machado
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 10€
ISBN: 978‑989‑8745‑93‑4
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 44
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Maria é uma menina de sete anos cheia de vida que, ao juntar‑se ao Clube do
Universo, conhece João, um colega com quem partilha o fascínio e o entusiasmo pelo
Espaço. Motivada pelo sonho de reencontrar uma amiga que perdera, Teresinha, Maria
segue a sua curiosidade e dará asas à imaginação com João, elaborando um plano
para ir até ao Espaço! Depois de uma dose de dedicação, fé, magia (e de confettis)
começam uma jornada a bordo de uma nuvem‑algodão por eles elaborada. Lá em
cima, descobrem fantásticos lugares, aprendem grandes lições, conhecem pessoas
peculiares e interessantes e até reencontram aquilo que secretamente procuravam.
Num universo onde tudo é possível se sonhado, os dois pequenos viajantes partilham
uma experiência maravilhosa de crescimento e de conhecimento do Mundo, permitida
apenas àqueles que ousam sair temporariamente da Terra.

MEL, uma abelha obreira, tem dúvidas sobre a importância das abelhas no
ecossistema. Com a ajuda de Pedro, vai descobrir que as abelhas não são apenas
importantes, são essenciais para o equilíbrio do planeta.

2.ª EDIÇÃO

Mel, uma abelha especial
| de Sofia Furtado
1.ª edição: maio 2017
2.ª edição: setembro 2017
Editor: Alfarroba
Ilustrações: São Correia Vicente
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 10€
ISBN: 978‑989‑8745‑87‑3
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 48

O fantástico universo
de Maria e João
| de Sara Chang Faria
1.ª edição: maio 2017
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Sofia Machado
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 12€
ISBN: 978‑989‑8745‑88‑0
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 120
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Para leres esta aventura vais precisar de uma longa pena azul brilhante, papéis de
junco e envelopes, uma bússola de madeira e cinco peixinhos secos. Já tens tudo?
Então vamos lá à aventura. Podes abrir o livro.

Juntámos seis histórias de seis cientistas portugueses, que nos contam como
encontramos energia no sol, no vento, na água das chuvas e de como a podemos
aproveitar no nosso dia‑a‑dia.
Um livro para ser lido faça sol ou faça vento.

A história de Martim Pescador
e Sr. Gaspar
| de Pedro Suárez
1.ª edição: abril 2017
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Pedro Suárez
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 12€
ISBN: 978‑989‑8745‑91‑0
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 84

Faça Sol ou faça vento
| de Ana Amaral, Jorge Maia Alves,
José Silva, Killian Lobato,
Miguel Brito, Roberto Gamboa
1.ª edição: novembro 2017
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Carla Coelho
Coleção: Infanto-juvenil
PVP: 10€
ISBN: 978‑989‑8888‑06‑8
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 36
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Quando entrares no quarto da Hipátia, não faças barulho. Deixa primeiro que
os flamingos se habituem à tua presença.

Patrulha Azul é uma história de aventura protagonizada por Catarina, uma menina que
pretende impedir o rei Frederico de transformar tudo o que é azul em cor de laranja.
A patrulha azul tem como objetivo essa missão – a de transformar os objetos azuis em
cor de laranja – e, muito em breve, todos os objetos azuis deixarão de o ser.
Conseguirá Catarina impedir a patrulha azul?
Será possível vivermos num mundo sem a cor azul?

Depois, senta-te no canapé de palha bordada à mão e lê o livro, dá-lhe voz.

A caixa de Hipátia
| de Elisabete Bárbara
1.ª edição: novembro 2011
Editor: Alfarroba
Coleção: Juvenil
PVP: 8€
ISBN: 978-989-8455-21-5
Formato: 21 cm × 14 cm
Páginas: 64

Patrulha Azul
| de Eva Barros
1.ª edição: junho 2012
Editor: Alfarroba
Ilustrações: Guilherme Gonçalves
Coleção: Juvenil
PVP: 12,50€
ISBN: 978-989-8455-40-6
Formato: 28 cm × 18 cm
Páginas: 32
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A ALFARROBA, os seus autores e ilustradores estão disponíveis
para levar os livros às escolas,
às bibliotecas e onde haja leitores.
Sempre com atividades únicas.

ALFARROBA
| Catálogo infantil e juvenil
Para entrar em contacto connosco,
encomendar livros e marcar encontros com
autores e ilustradores:
Telefone 210 998 223
Telemóvel 924 077 779
E-mail
geral@alfarroba.com.pt

www.alfarroba.com.pt
www.facebook.com/alfarroba.edicoes

