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ROMANCES

O bom inverno, de João Tordo

Nação crioula, de José Eduardo Agualusa

No silêncio de deus, de Patrícia Reis

O novíssi
mo testamento, de Mário Lúcio Sousa

Yaka, de Pepetela

CONTOS

Antologia de contos africanos de língua portuguesa, de Zetho Cunha Gonçalves (org.)

Os contos completos de Fernando Pessoa, de Zetho Cunha Gonçalves (org.)

POESIA

Perímetro humano, de Victor Loureiro

ENSAIOS

Marina entre as coisas, de Marina Lima

No corpo, na casa e na cidade: As moradas da fi cção, de Monica Figueiredo

Quem é quem, de Kassin

INFANTIS

Estranhões & bizarrocos, de José Eduardo Agualusa, ilustrado por Henrique Cayatte

A girafa que comia estrelas, de José Eduardo Agualusa, ilustrado por Henrique Cayatte
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O Leão e o Coelho Saltitão

OndjakiIlustrações: Rachel Caiano

Este livro apresenta ao público 

infanto-juvenil a lenda africa-

na do leão e o coelho saltitão, 

que narra a origem do desen-

tendimento entre o Leão, o rei 

da selva, e o Coelho, o animal 

mais esperto da fl oresta. Com 

ilustrações de Rachel Caiano, 

O leão e o coelho saltitão nos 

explica por que, afi nal, até hoje 

estes animais não são gran-

des amigos.20,5x20,5cmISBN: 978-85-60160-41-9

40 p. | R$ 34,00

O homem que não podia 

olhar para trás
Nelson Saúte

Ilustrações: Roberto Chichorro

Neste conto infanto-juvenil, 

Nelson Saúte, jovem e talento-

so autor moçambicano, inspi-

rou-se na história “O  homem 

chamado  Namarasotha”, con-

tado a Elisa Fuchs por  César 

 Intupa, e inserido no livro 

 Contos populares moçambi-

canos. Ilustrado por Roberto 

 Chichorro, artista plástico mo-

çambicano, a narrativa retrata a 

peregrinação de Abdala Mussa 

pelas terras da África.

20,5x20,5cmISBN: 85-60160-04-3

32 p. | R$ 34,00

O fi lho do vento
José Eduardo Agualusa

Ilustrações: António Ole

Conto infanto-juvenil de José 

Eduardo Agualusa, ilustrado por 

António Ole, um dos principais 

artistas plásticos de África. Os 

dois artistas angolanos criam 

uma bela obra sobre a inven-

ção do amor.
20,5x20,5cmISBN: 85-60160-03-5

32 p. | R$ 34,00

O beijo da palavrinha

Mia CoutoIlustrações: Malangatana

Conto infanto-juvenil de Mia 

Couto, um dos grandes no-

mes da literatura moçambica-

na, ilustrado por Malangatana, 

renomado artista plástico do 

mesmo país.
20,5x20,5cmISBN: 85-60160-06-X

32 p. | R$ 34,00

Debaixo do arco-íris não 

passa ninguém
Zetho Cunha Gonçalves

Ilustrações: Roberto Chichorro

Zetho Cunha Gonçalves, po-

eta angolano, criou, para um 

público infanto-juvenil, ver-

sos mediante diálogos com 

a tradição oral dos povos 

 nganguela, tchokwé e bosquí-

mano, que habitam a provín-

cia do Cuando Cubango, no 

sudeste de  Angola. As ilustra-

ções de Roberto Chichorro, um 

dos principais artistas plásti-

cos de Moçambique, revelam 

a vivacidade deste poema.

20,5x20,5cmISBN: 85-60160-07-8

32 p. | R$ 34,00

Menina Flor e o Boto

Dira PaesIlustrações: P.P. Condurú

Estreia de Dira Paes 

na literatura, esta obra 

infanto-juvenil conta a his-

tória de Flor, menina peralta 

e sabida, criada numa ilha da 

fl oresta amazônica. A peque-

na Flor é estudiosa e gosta de 

ler poemas. Sentia pela língua 

portuguesa o mesmo respeito 

que dedicava às coisas natu-

rais: “respeitava cada vírgula, 

cada verbo, cada respiração”.

23x22cmISBN: 978-85-60160-35-8

32 p. | R$ 24,90

Poemas da Iara
Eucanaã Ferraz

Ilustrações: Andrés Sandoval

Primeiro livro do poeta 

Eucanaã Ferraz dedicado ao 

público infanto-juvenil, em 

Poemas da Iara, o mundo 

mágico das lendas mistura-se 

ao mundo real da poluição, da 

desertifi cação dos rios e da 

extinção de animais selva-

gens. Este livro busca, por 

meio da poesia, substituir os 

possíveis fatalismos por um 

tom educativo e lírico, que 

agrupa elementos da tradição 

e da modernidade.

23x22cmISBN: 978-85-60160-38-9

32 p. | R$ 24,90

Botoque e Jaguar

Claudia Roquette-Pinto

Ilustrações: Apo Fousek

Botoque é um astuto curumim. 

Um dia, sobe num rochedo e lá 

fi ca preso, sozinho, sem nada 

para beber e comer. Até que 

uma manhã vê lá de cima um 

raio amarelo pintado – um ja-

guar. E desse encontro entre 

Botoque e Jaguar nasce uma 

das maiores aventuras entre as 

lendas indígenas: a origem do 

fogo! Contada agora por 

Claudia Roquette-Pinto neste 

belo livro infanto-juvenil.

23x22cmISBN: 978-85-60160-37-2

32 p. | R$ 24,90
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Eu quero é botar meu bloco 

na rua, de Sérgio Sampaio

Paulo Henriques Britto

Embora a faixa-título tenha sido 

o único sucesso obtido por 

Sérgio Sampaio em toda sua 

carreira, este disco contém 

um punhado de canções notá-

veis, como “Filme de terror” e 

“Eu sou aquele que disse”, que 

retomam alguns dos principais 

temas do momento, como a 

sensação de marginalidade e a 

paranoia generalizada.

11x16cm

ISBN: 978-85-60160-43-3

96 p. | R$ 20,00

Logo parecia 

que assim sempre fora

Pedro Luís

O casamento entre o violão e voz 

de Lenine e a batida inovadora 

do pandeiro de Suzano infl uen-

ciaram uma série de músicos e 

criaram para o ouvinte uma so-

noridade que permanece atual. 

Neste livro
, Pedro Luís mergulha 

em todos os elementos sono-

ros do disco Olho de peixe e os 

transforma em poesia.

11x16cm

ISBN: 978-85-60160-54-9

36 p. | R$ 20,00

Lupicínio e a dor 

de cotovelo

Rosa Dias

Dor de cotovelo é o último 

disco de carreira do composi-

tor Lupicínio Rodrigues. Tra
zen-

do clássicos como “Judiaria”, o 

disco sintetiza as principais im
a-

gens dos desencontros amoro-

sos presentes em sua poética. 

No livro
 de Rosa Dias, aspectos 

dessa poética são analisados 

através das letras e declarações 

do compositor.

11x16cm

ISBN: 978-85-60160-53-2

108 p. | R$ 20,00

Uma pátria paratodos

Heloisa Maria Murgel Starling

Revisitando canções de anti-

gos repertórios, atualizando 

questões que sempre estive-

ram presentes em sua obra 

ou compondo novos clássicos, 

no disco Paratodos  Chico 

 Buarque nos fornece um 

retrato poético de sua trajetó-

ria. É justamente este retrato 

que Heloisa Starling explora 

em Uma pátria Paratodos.

11x16cm

ISBN: 978-85-60160-55-6

100 p. | R$ 20,00

Velô
Santuza Cambraia Naves

Lançado em 1984, o disco 

Velô é um dos discos mais 

importantes da carreira de 

Caetano Veloso. Em “Podres 

poderes”, por exemplo, a 

faixa de abertura, o cancio-

nista realiza uma espécie de 

crítica social veemente pou-

co comum em sua produção, 

mas que virá
 a ecoar em 

vários álbuns lançados nas 

décadas subsequentes.

11x16cm

ISBN: 978-85-60160-52-5

100 p. | R$ 20,00

Entre nós

Luiz Ruffato (org.)

Esta coletânea de contos, 

organizada por Luiz Ruffato, re-

vela 19 olhares sobre a homos-

sexualidade, de Machado de 

Assis 
a Simone Campos. M

e-

diante obras de excelência lite-

rária, questiona um tema que 

requer atenção. A linguagem 

dos textos e as perspectivas 

que eles revelam confi guram 

um panorama complexo sobre 

o assunto.

16x20cm

ISBN: 978-85-60160-09-9

300 p. | R$ 35,00

Questão de pele

Luiz Ruffato (org.)

Questão de pele reúne textos 

de alguns dos maiores escrito-

res brasileiros, como  Machado 

de Assis e Lima  Barreto. Re-

presentantes da luta negra 

também estão no livro
, entre 

eles Cuti e Nei  Lopes. Além 

disso, a antologia traz ainda 

o depoimento de Mahomma G. 

Baquaqua, ex-escravo que 

fala de dentro do processo 

de escravidão.

16x20cm

ISBN: 978-85-60160-40-2

236 p. | R$ 35,00
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Antes do furacão

Fred Góes

Os ensaios de Antes do fura-

cão são o resultado da pesquisa 

que Fred Góes realizou em Nova 

Orleans entre o último semestre 

de 2003 e o primeiro de 2004 

– um ano antes de a cidade ser 

devastada pelo furacão  Katrina. 

Interessado nas distintas for-

mas de celebração do carnaval, 

Fred lançou-se à pesquisa como 

quem se entrega, sem medos 

e receios, a um bloco 

carnavalesco.

20x22cm

ISBN: 978-85-60160-24-2

152 p. | R$ 33,00

O olhar oblíquo do Bruxo

Marta de Senna

Nesta reunião de ensaios 

Marta de Senna põe a obra 

de Machado de Assis 
em diálogo 

com as obras de outros autores, 

alguns dos quais se
quer men-

cionados por ele. Dostoiévski, 

por exemplo. E lá estão, eviden-

temente, Sterne, Fielding, 

Garrett, Cervantes, Shakespeare, 

Camões e tantos outros. Assim
, 

a autora surpreen de-nos em 

terra conhecida.

20x22cm

ISBN: 978-85-60160-29-7

168 p. | R$ 34,00

O Brasil, o povo e o poder

Miguel Arraes

Neste ensaio, Miguel  Arraes, 

como de costume, não fugiu do 

combate nem escondeu as 

suas armas: por meio de uma 

sintaxe clara, que despreza 

qualquer tipo de obscuran tism
o 

intelectual ou verborragia 

oratória, refl etiu sobre a forma-

ção histórico-política de nosso 

país. E
scrito durante seu exílio 

e  publicado em 1968, O Brasil, 

o povo e o poder ganha, enfi m, 

nova edição.

20x22cm

ISBN: 978-85-60160-22-8

268 p. | R$ 38,00

Escolhas

Heloisa Buarque de Hollanda

Em Escolhas é possíve
l conhe-

cer o percurso audacioso de 

Heloisa Buarque de Hollanda, 

que vem acompanhada de no-

mes e fatos im
portantes do pen-

samento e da arte do século 

XX. Um livro
 também inovador 

pelo seu hibridismo, mistura de 

ensaio e autobiografi a, apego 

à tradição e ao futuro. De tanto 

identifi car novas ondas que sur-

gem na cultura brasileira, 

Heloisa é um Tsunami.

20x22cm

ISBN: 978-85-60160-57-0

174 p. | R$ 35,00

Páginas esquecidas

Machado de Assis

Nesta antologia é possível 

saborear uma nova visão crí-

tica da obra deste grandioso 

escritor, no ano que marca o 

centenário de sua morte, pois 

apresenta 16 contos macha-

dianos, com temas que se 

relacionam a partir d
e dife-

rentes abordagens elaboradas 

pelo escritor.

14x20cm

ISBN: 978-85-60160-28-0

416 p. | R$ 45,00

Os brasileiros

Eça de Queiroz

A antologia reúne os princi-

pais te
xtos do escritor portu-

guês Eça de Queirós sobre o 

Brasil e os brasileiros. Entre ou-

tros assuntos, discute-se, nos 

textos, a visit
a do imperador 

dom Pedro II a Lisboa e as 

semelhanças e diferenças entre 

brasileiros e portugueses.

14x20cm

ISBN: 978-85-60160-11-2

216 p. | R$ 37,00

O jogo do poder no Brasil

Miguel Arraes

Quem se preocupa com a 

questão nacional? As iniciati-

vas do siste
ma objetivam me-

lhorar as condições de vida do 

povo ou pretendem balizar o 

espaço no qual as oposições se 

movem sem criar risc
os para 

os donos do poder? Em O jogo 

do poder no Brasil, M
iguel Ar-

raes vai ao fundo desses temas 

e aponta o que pode ser feito 

para transformar o país.

14x21cm

ISBN: 978-85-60160-61-7

112 p. | R$ 25,00

catalogo geral v3.indd   8

23/11/10   16:24

Vinis mofados

Ramon Mello

Fruto também de sua experiên-

cia como jornalista, Ramon 

Mello publica Vinis m
ofados, 

seu primeiro livro
 de poemas. 

O título revela o diálogo com 

uma das obras mais estim
adas 

por seus contemporâneos, 

Morangos mofados, de Caio 

Fernando Abreu, que deixou 

como legado o amor pela 

música popular brasileira.

14x21cm

ISBN: 978-85-60160-42-6

96 p. | R$ 25,00

Brasilíada

Nicolas Behr

Nos poemas deste livro
 que 

homenageia Brasília, Nicolas 

Behr percorre antigas civiliz
a-

ções para confrontá-las com a 

cidade perdida dos candangos. 

Emudece oráculos, desenter-

ra carimbos, decifra esfi nges, 

escracha burocratas, desmon-

ta maquetes. Pega Brasília pe-

las asas e a arremessa contra 

os mitos.

14x21cm

ISBN: 978-85-60160-48-8

72 p. | R$ 22,00

A moeda do tempo 

e outros poemas

Gastão Cruz

Crucial e radical, a obra 

poética de Gastão Cruz é o 

testemunho de um século pas-

sado, e ainda em curso, para 

onde convergem as diversas 

vertentes de uma prática portu-

guesa quase milenar de pôr o 

mundo em versos, ist
o é, entre 

a visã
o da história e a versão 

poética dos fatos.

14x21cm

ISBN: 978-85-60160-45-7

200 p. | R$ 35,00

Balés

Bruna Beber

Em Balés a poesia revela uma 

“dicção” sentimental. Por meio 

dela cria um diálogo ao mesmo 

tempo abusado e respeitoso 

com a música popular. A sen-

timentalidade, porém, é des-

construída e torna-se campo 

de experimentações formais. É
 

um livro
 que compreende, com 

maturidade, que a poesia reúne 

pólos antagônicos.

14x21cm

ISBN: 978-85-60160-47-1

56 p. | R$ 20,00

Laranja seleta

Nicolas Behr

A poesia de Nicolas é do ho-

mem em travessia. Num certo 

sentido é uma poesia da geo-

metria do caminhar. Poesia que 

corre permanentemente o ris-

co de não se alcançar e ao cor-

rer esse risco se desvela não 

apenas no que efetivamente 

conquista, mas na comovedora 

grandeza e coragem de todo o 

seu percurso.

14x21cm

ISBN: 978-85-60160-17-4

172 p. | R$ 30,00

A história dos Novos 

Baianos e outros versos

Moraes Moreira

O livro
 divide-se em duas par-

tes. Na primeira, sob a forma 

do cordel, conta a história do 

grupo pós-tropicalista. Na se-

gunda parte Moraes Moreira 

selecionou algumas das suas 

melhores letras de músicas 

e acrescentou notas em que 

explica suas particularidades.

15,5x31cm

ISBN: 978-85-60160-18-1

192 p. | R$ 35,00

Donos da bola

Eduardo Coelho (org.)

A antologia Donos da bola 

reúne contos, crônicas, letras 

de música e poemas que re-

presentam a dimensão artísti
-

ca do futebol. Chico Buarque, 

Clarice Lispector, Jorge Ben 

Jor, Nelson Motta e Vinicius de 

Moraes são alguns dos cra-

ques escalados para celebrar 

o futebol.

16x23cm

ISBN: 85-86782-06-8

162 p. | R$ 35,00

Brasil, m
ostra 

a sua máscara

Fred Góes (org.)

Chico Buarque, Noel Rosa, 

Machado de Assis,
 Vinicius de 

Moraes e Zuenir Ventura são 

alguns autores que formam 

este bloco animado da Língua 

Geral. Organizada por Fred Góes, 

a antologia Brasil, m
ostra a sua 

máscara reúne contos, crônicas, 

letras de música e poemas 

sobre o carnaval.

16x23cm

ISBN: 85-60160-86

280 p. | R$ 35,00
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Esmalte vermelho

Rodrigo Bittencourt

O romance é um patchwork 

da vida moderna retratada 

numa literatura urbana. Ruan e 

Paulo Bernardes são persona-

gens muito bem estruturados, 

mas deixados viv
er sem a pri-

são domiciliar dos interesses 

exclusivos de quem escreve. Se 

movimentam em meio à vida 

contemporânea, com o fascínio 

e a dor nela contidos.

13x18cm

ISBN: 978-85-60160-26-6

168 p. | R$ 32,00

O evangelho segundo 

a serpente

Faíza Hayat

Nas páginas deste romance 

se confi rma que, se escrevemos 

para ter raiz, só
 o poderemos 

fazer se tive
rmos su

fi ciente 

asa. Ser demasiado de um 

lugar pode impedir o voo. 

A condição de Faíza é a sua 

permanente disponibilidade 

para viajar por outras almas e 

cumprir o provérbio africano 

que diz: “E
u sou os outros.”

13x18 cm

ISBN: 85-60160-02-7

143 p. | R$ 34,00

Cão de cabelo

Mauro Sta. Cecília

Romance que conta a histó-

ria do compositor Lelo Costa, 

garoto pobre, morador da fave-

la, que escreve uma música e 

se transforma no grande su-

cesso do ano. De repente, Lelo 

Costa, que pouco sabe da vida, 

passará a ser domesticado por 

cães de cabelo. Eles pulveri-

zam seus sonhos e absorvem 

o que você tem de melhor.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-15-0

232 p. | R$ 32,00

Mais ao sul

Paloma Vidal

Nesses contos as identidades 

estariam ancoradas não exa-

tamente no irredutível de cada 

um, mas no reinado incomuni-

cável de algumas metrópoles 

do planeta. A cada fi nal de 

fábula escutamos o silêncio da 

espera, entre uma realidade 

fi ccional e outra. O livro
 traz 

seres saudosos de qualquer 

coisa que não se fi xa
.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-25-9

128 p. | R$ 30,00

Estação das chuvas

José Eduardo Agualusa

Luanda, 1992, recomeço da 

guerra civil a
ngolana. Historia-

dora e poeta, Lídia do Carmo 

Ferreira desaparece misteriosa-

mente. Em busca de esclareci-

mentos, um jornalista investiga 

o passado dessa poeta e, as-

sim, chega ao registro
 da histó-

ria moderna de Angola. É este 

o fi o principal da trama deste 

belo romance de José Eduar-

do Agualusa.

13x18cm

ISBN: 978-85-60160-68-6

344 p. | R$ 36,00

O melhor do inferno

Christiane Tassis

Náufrago em uma ilha de 

edição, o narrador deste 

romance rebobina, avança, 

pausa, descarta, recorta e en-

caixa as cenas de seu relacio-

namento peculiar com duas 

mulheres. Nesse processo, ten-

ta explicar para si a
 desordem 

do tempo, buscando vias possí-

veis para reconstitu
ir a própria 

história a partir d
e fragmen-

tos de imagens, te
xtos e remi-

niscências.

13x18cm

ISBN: 978-85-60160-60-0

152 p. | R$ 34,00

Os Malaquias

Andréa del Fuego

Um raio atinge uma casa no 

meio de um vale. Pai e mãe, 

num quarto, são fulminados. 

Os trê
s fi lh

os pequenos so-

brevivem. No intrincado nove-

lo de histórias que constitu
i o 

romance de estreia de An-

dréa del Fuego, sobressaem o 

lirism
o e a sensibilidade agu-

çada, numa narrativa que é um 

verdadeiro mergulho na alma 

humana.

13x18cm

ISBN: 978-85-60160-50-1

276 p. | R$ 39,00

Jogo de damas

Myriam Campello

Neste romance de persona-

gens que armam, jogada após 

jogada, a trama que irá corri-

gir um destino ingrato, o leitor 

encontrará uma narrativa de 

suspense com toques do me-

lhor do existe
ncialismo francês, 

num texto impecável e inteli-

gente, que faz o gênero encon-

trar uma expressão fi namen-

te literária. 

13x18cm

ISBN: 978-85-60160-59-4

248 p. | R$ 36,00
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A luz do Índico

Francisco José Viegas

Trata-se da história de um 

homem que sonhava com 

Lourenço Marques. Não com 

a cidade colonial e militar 

– apenas com aquela onde 

amou pela primeira vez. Um 

romance inquietante e per-

turbador sobre a memória 

portuguesa de África, longe 

da guerra e dos complexos de 

culpa coloniais.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-20-4

276 p. | R$ 38,00

A guerra dos bastardos

Ana Paula Maia

O romance narra a saga de 

homens perdidos, assassinos, 

trafi cantes, cineastas da boca 

do lixo que tentam salvar suas 

peles sempre das piores ma-

neiras possíve
is. É

 uma ver-

dadeira guerra do submundo. 

 Inteligente, kitsch, A guerra dos 

bastardos revela uma jovem 

autora que sabe muito bem o 

que está fazendo.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-10-5

300 p. | R$ 34,00

Rio dos bons sinais

Nelson Saúte

Estes são contos de ausên-

cias. Sem grandes gestos, 

grandes batalhas, grandes epo-

peias, se
m grandiloquências ou 

arroubos fi lo
sófi cos. As aven-

turas estão no quintal da nossa 

casa, raramente nos horizontes 

exóticos e são os nossos olhos 

gulosos buscando o infi nito 

que nos levam para o vazio dos 

gestos heróicos.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-19-8

140 p. | R$ 30,00

Amor em segunda mão

Patrícia Reis

Trata-se de um verdadeiro 

romance polifônico, onde os 

personagens-narradores ana-

lisam alternadamente, em tom 

confessional, su
as relações 

afetivas e profi ssio
nais. É

 um 

mosaico de vidas que se pas-

sam a limpo. Todos os persona-

gens – mediante uma lingua-

gem que se aproxima da fala – 

conquistam-nos rapidamente.

13x18 cm

ISBN: 85-60160-01-9

218 p. | R$ 34,00

Dicionário de 

pequenas solidões

Ronaldo Cagiano

Cagiano é contista maior com 

seu pano de fundo brasiliense, 

cidade que produz criadores 

diferenciados. Já está na hora 

de olhar a produção literária de 

Brasília. O conto da visit
a de 

Kafka a Cataguases nos mos-

tra que estamos diante de um 

escritor que conhece os ata-

lhos e percorre a estrada com 

serenidade.

13x18 cm

ISBN: 85-60160-00-0

136 p. | R$ 34,00

Perdido de volta

Miguel Gullander

Neste romance o autor nos 

arrasta através de uma viagem 

alucinante entre o Fogo, Lisboa e 

Mumbai, abalando, como pou-

cos, convicções e ideias feitas. 

Num perturbador jogo de espe-

lhos, os personagens se reen-

contram noutras vid
as, vít

imas 

do grande Maelströ
m (o remoi-

nho gigante das lendas escan-

dinavas).

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-14-3

500 p. | R$ 39,00

Ódio sustenido

Nelson de Oliveira

Ódio sustenido reúne contos 

que têm na lucidez o principal 

fundamento. Lucidez que se 

forma pelo humor, resultado de 

uma consciência aguda e pe-

netrante. E a comicidade ainda 

distancia os leitores dos tons 

alarmantes da sociedade con-

temporânea, mas o sentido crí-

tico mantém-se, com unhas 

grandes e afi adas.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-16-7

88 p. | R$ 26,00

Morder-te o coração

Patrícia Reis

Não se trata de uma clássica 

história de amor. O romance 

é fruto do tempo alucinado em 

que vive
mos. Para o melhor e 

para o pior. Há, em Morder-te 

o coração, a procura do sexo 

como instrumento de sobrevi-

vência, como mais-va
lia de ca-

lor humano que nos protege e 

defende da solidão.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-12-9

164 p. | R$ 30,00
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Predadores

Pepetela

O romance Predadores apre-

senta um retrato da nova bur-

guesia que surgiu na Angola 

a partir d
a independência do 

país, em 1975, com o fi m da 

guerra colonial. Através do am-

bicioso empresário Vladimiro 

Caposso, o autor nos mostra a 

evolução do país nos últimos 

30 anos.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-27-3

552 p. | R$ 45,00

Sobre a neblina

Christiane Tassis

Henrique, fotógrafo à beira da 

morte em função de um tumor 

cerebral, contata sua ex-na-

morada e encomenda-lhe uma 

biografi a. À medida que o livro
 é 

escrito, a narradora mapeia não 

só a vida de Henrique como 

também reestrutura a sua pró-

pria. Assim
, o romance, como 

as cidades modernas, abre-se 

para muitas leituras.

13x18 cm

ISBN: 85-60160-05-1

192 p. | R$ 34,00

As mulheres do meu pai

José Eduardo Agualusa

Neste romance realidade e 

fi cção correm lado a lado, a 

primeira alimentando a segun-

da. Nos territórios que Agualusa 

atravessa, porém, a realidade é 

quase sempre mais inverossí-

mil do que a fi cção. São paisa-

gens que fazem fronteira com 

o sonho e das quais emergem, 

aqui e ali, os mais estranhos 

personagens.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-13-6

552 p. | R$ 39,00

A mulher que transou com 

o cavalo e outras histórias

João Ximenes Braga

Nesses contos a cidade não 

se revela como mero pano de 

fundo das tra
mas, ela parece 

servir c
omo interlocutora per-

feita para a criação fi ccional de 

João Ximenes Braga. A cidade – 

caótica – se transforma a cada 

narrativa num museu de tipos, 

por vezes curiosos, por vezes 

com anseios que não escapam 

do comum dos homens.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-51-8

176 p. | R$ 35,00

Os da minha rua

Ondjaki

Se é certo que as crianças 

crescem em segredo, de vez 

em quando comprova-se que 

esse segredo espera uns anos 

para se desvendar amadurecido 

em literatura. Assim
 é o livro

 

de estórias do poeta e fi ccio-

nista angolano Ondjaki. Em Os 

da minha rua o autor reedifi ca 

os da sua casa: da memória, 

do afeto, da identidade.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-23-5

168 p. | R$ 32,00

O poço de Campaná

Fred Góes

O poço de Campaná parece 

ter nascido de um fi lm
e de 

Fellini: humor, leveza e liris
mo 

atuam com desenvoltura. Fred 

Góes usa habilidosamente as 

técnicas de composição dos 

contos. Mas não é apenas de 

técnica que se trata: o livro
 é 

sobretudo um manifesto a favor 

da alegria e da transgressão.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-58-7

128 p. | R$ 32,00

Moça com chapéu de palha

Menalton Braff

O romance é líric
o, intenso, 

e a análise do narrador, volta-

da para a crise existe
ncial mais 

grave de sua vida, modifi ca-se 

com o tempo. O estilo da narra-

tiva nos remete à série de pin-

turas de Monet sobre a cate-

dral em Rouen; as im
pressões 

nascem ora do que é mostra-

do com solidez ora pelas incer-

tezas do narrador em torno do 

seu destino.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-56-3

216 p. | R$ 34,00

Mandingas da mulata velha 

na Cidade Nova

Nei Lopes

O livro
 é uma pequena péro-

la. Tra
ta de um lugar e de um 

tempo mitológicos do Rio de 

Janeiro, quando a cidade ver-

dadeira foi fundada: Cidade 

Nova, Pedra do Sal, Pequena 

África, entre 1870 e 1930. Um 

belo romance de Nei Lopes, 

artista
 genial, um dos principais 

responsáveis pelo enegreci-

mento da nossa consciência.

13x18 cm

ISBN: 978-85-60160-46-4

281 p. | R$ 34,00
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Milagrário pessoal

José Eduardo Agualusa

Neste romance de amor e 

mistério, uma jovem linguis-

ta faz uma incrível descober-

ta: alguém, ou alguma coisa, 

está subvertendo a língua por-

tuguesa. Perplexa e assusta-

da, ela procura a ajuda de um 

velho professor e os dois par-

tem rumo ao Brasil em busca 

de uma coleção de misteriosas 

palavras.

13x18cm

ISBN: 978-85-60160-69-3

240 p. | R$ 42,00

E se amanhã o medo

Ondjaki

Repletos de referências musi-

cais e literárias, os contos de 

E se amanhã o medo condu-

zem o leitor por paisagens po-

éticas ora fantásticas, ora rea-

listas. Publicadas pela primeira 

vez em 2005, as histórias que 

compõem este volume rece-

beram prêmios em Angola e 

Portugal.

13x18cm

ISBN: 978-85-60160-66-2

120 p. | R$ 32,00
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A editora Língua Geral publica obras originalmente escritas em língua portu-

guesa. Com livro
s de caráter ensaístico, fi ccional e poético, busca ampliar o diálogo 

entre os países lusófonos e suas particularidades culturais e linguísticas, vo
ltando-se 

tanto para o público adulto quanto para o infanto-juvenil. A editora busca variedade 

entre as culturas, os gêneros lite
rários e as diversas tendências criativas, re

unindo 

autores já consagrados e outros menos conhecidos. Explorar o hibridismo e as va-

riedades dos países de língua portuguesa é uma forma consiste
nte de investim

ento 

no conhecimento de nossa própria formação e identidade. A nossa vocação é a pa-

lavra. Nosso território, a língua portuguesa.
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As três vidas
João Tordo
Ao ser convidado a trabalhar 

para um velho senhor que se 

esconde do mundo num ca-

sarão de província, o narrador 

deste romance não pode adi-

vinhar que o emprego que lhe é 

oferecido virá a se tornar uma 

verdadeira obsessão. Uma via-

gem de autodescoberta, As três 

vidas fala sobre um mundo que 

ameaça, a qualquer momento, 

resvalar da corda bamba.

13x18cm
ISBN: 978-85-60160-67-9

608 p. | R$ 49,00

Elvis & Madona
Luiz Biajoni
O romance, que tem o 

bairro de Copacabana como 

cenário, amplia a experiência 

do fi lme homônimo de Marcelo 

Laf fi tte e surpreende os leitores 

com uma improvável e divertida 

história de amor. Um relato em 

que a sexualidade e os papéis 

de gênero são retratados com 

humor e um olhar crítico que 

desmonta certezas.

13x18cm
ISBN: 978-85-60160-65-5

216 p. | R$ 34,00

Requiem para 
o navegador solitário
Luís Cardoso
São duas as personagens que 

fi guram com destaque neste 

livro: o Timor-Leste e Catarina, 

uma jovem que traz na mala o 

sonho de viver uma história de 

amor. Neste romance o leitor 

conhecerá um pouco da histó-

ria do Timor-Leste e terá aces-

so à belíssima fi cção de Luís 

Cardoso, o mais importante 

escritor timorense.

13x18 cm
ISBN: 978-85-60160-49-5

304 p. | R$ 40,00

Poeira: Demônios 
e maldições
Nelson de Oliveira

O romance é situado num 

mundo futuro onde a publica-

ção de livros foi estritamente 

proibida. Aos poucos, contudo, 

novas obras começam a surgir 

nas bibliotecas. Por meio 

de um humor ácido, Poeira: de-

mônios e maldições consagra 

Nelson de Oliveira como um 

dos mais sofi sticados prosado-

res da literatura brasileira.

13x18 cm
ISBN: 978-85-60160-39-6

400 p. | R$ 45,00

Búfalo
Botika
Personagens aos tapas. Gan-

gues glaciais. Monstruosos pin-

guins. Sangue e mais sangue. 

Um festival de horrores. A bar-

ra está pesada. Neste original 

romance de Botika, o mundo 

é um lugar estranho, mas tam-

bém doce e fraternal. Apesar 

da cara feia, Búfalo é uma his-

tória de amor.
13x18cm
ISBN: 978-85-60160-64-8

224 p. | R$ 34,00

Desmedida
Ruy Duarte de Carvalho

De Luanda a São Paulo, daí ao 

São Francisco e de volta a Lu-

anda. Neste périplo de viagens, 

Ruy Duarte de Carvalho procu-

ra compreender o homem e o 

seu papel nas contiguidades e 

contradições entre Brasil, An-

gola e Portugal. Ao fundir pai-

sagens reais e da fi cção, reto-

ma trajetos já consagrados na 

literatura brasileira.

13x18cm
ISBN: 978-85-60160-63-1

408 p. | R$ 48,00

Dicionário de silêncios

Luiz Arraes
Nos breves contos de Dicio-

nário de silêncios, a narrativa 

se realiza com a habilidade de 

quem conhece os caminhos. 

De leitura rápida e fácil, as his-

tórias escondem um univer-

so humano que se debate e se 

joga no abismo da sofi sticação, 

da elaboração paciente de cada 

palavra. 
13x18cm
ISBN: 978-85-60160-70-9

96 p. | R$ 26,00
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