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“Quem dá um Abraço ao Martim?”

Nunca sentiste que precisavas de um abraço?
Pois o Martim, sim. Ele é um 
pequeno urso pardo adorável 
que ainda está a aprender tudo 

sobre o grande mundo que o 
rodeia. Certa manhã, depois 
de um longo sono, ele acorda 

a sentir que precisava de um 
abraço. E é assim que ele parte 
em busca do abraço perfeito...
Mas nenhum abraço que 

encontrava parecia estar à 
altura das suas expecta-

tivas... Será que o vai 
encontrar?

“Eu quero a minha Mamã!”

É a primeira vez que o Artur passa o dia sem 
a mãe e sente logo a sua falta. Mesmo o seu 
fantástico fato de dragão e o brinquedo pre-
ferido não o conseguem animar!
“Gruuuh!” ruge ele como um dragão rabu-
gento. Mas, felizmente, a Avó sabe perfeita-
mente o que fazer para o animar...
Um livro perfeito para tranqui-
lizar qualquer criança preo-
cupada em ficar longe dos 
pais

David Melling
ISBN 978-972-793-155-2

26,5 cm x 27 cm
32 págs (incl. guardas)

P. s/IVA: € 11,32; P.V.P.: € 12,00

Tracey Corderoy e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-152-1

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas)

P. s/IVA: € 11,32; P.V.P.: € 12,00



Minutos de Leitura — Catálogo 2013

“Olhem para mim!”

O Faísca é um intrépido cão megaestrela! 
Bonzo, o seu melhor amigo acha que ele é 
o maior! Mas este tem também um talento 
escondido, e de repente começa a obter toda 
a atenção dos amigos. Será que o Faísca, habi-
tuado a ser o centro das atenções, conseguirá 
partilhar as luzes da ribalta e continuar a 
ser amigo do Bonzo? Uma linda história sobre 
autoestima, insegurança, o processo de socia-
lização, e sobre como a amizade ajuda a supe-
rar obstáculos!

“Só mais uma!”

A Mamã Coelho lê ao Pequeno Coelho as suas 
histórias preferidas. Mas ele quer sempre 
mais uma. Depois vem o Pai, o Avô e a Avó, mas 
ele quer sempre mais histórias, em vez de 
dormir. É então que uma noite tem uma grande 
ideia. Ele iria fazer ele próprio uma história 
muito, muito grande, quase sem fim. Seria a 
maior e a melhor história do mundo inteiro!
Uma história que retrata muito bem o saudá-
vel ritual das histórias ao deitar
Inclui um livro para colorir com a história
que o Pequeno Coelho fez. Uma história dentro 
da história!

Tracey Corderoy e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-139-2

26 cm x 28 cm
32 págs, capa dura, 

inclui livro para colorir
P. s/IVA: € 11,60; P.V.P.: € 12,30

Sue Mongredien e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-136-1

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas)

P. s/IVA: € 11,32; P.V.P.: € 12,00
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“O Natal do Texugo Rabugento”

Os animais estão todos atarefados e diverti-
dos com os preparativos para o Natal... Todos 
excepto o Texugo Rabugento. “Vou dormir até 
à primavera, e se alguém me acordar, ficarei 
MUITO rabugento!” exclama ele.
Mas enquanto tenta adormecer, o Texugo 
Rabugento é incomodado três vezes... e da 
última vez há uma situação de emergência. 
Será que ele irá emendar-se antes que seja 
tarde demais?

Paul Bright e Jane Chapman
ISBN 978-972-793-134-7

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas)

P. s/IVA: € 11,79; P.V.P.: € 12,50

“O Primeiro Natal da Pipas”

Este era o primeiro Natal da Pipas! A mãe 
passava dias inteiros na cozinha, havia uma 
árvore gigantesca dentro de casa e as crian-
ças, para além de se portarem estranhamente 
bem, tinham pendurado meias junto à lareira. 
O que será que irá mais acontecer…? 
Uma história calorosa e divertida que capta a 
magia e a confusão do Natal, através do olhar 
curioso de uma cadelinha encantadora, e com 
surpresas para tocar e sentir ao longo das 
páginas.

TEXTURA!
Steve Smallman e Alison Edgson

ISBN 978-972-793-145-3
26 cm x 28 cm

32 págs, capa dura
P. s/IVA: € 11,79; P.V.P.: € 12,50



Minutos de Leitura — Catálogo 2013

“Abracadabra! Transforma a Mili 
num sapo!”

Tudo o que o Monti fazia, a Mili fazia também... 
Ela estragava tudo! E o Monti estava farto!
O Monti recebeu uma Caixa de Magia pelo seu 
aniversário e ele ficou muito entusiasmado. Mas, 
como qualquer irmã mais nova, a Mili tinha o 
Monti como herói e não o deixava aprender 
magia descansado. Farto, ele acaba por dizer: 
“Eu desejo que te transformes num sapo vis-
coso e desapareças... Abracadabra!”
Ups,... de repente ninguém sabia onde ela 
estava. Oh, não! Será que o Monti fez mesmo 
desaparecer a sua irmã?

Tracey Corderoy e Tim Warnes
ISBN 978-972-793-138-5

26 cm x 28 cm
32 págs, capa dura

P. s/IVA: € 11,32; P.V.P.: € 12,00

“O Melhor Natal de Sempre!”

Faltava apenas um dia para o Natal. O Natal 
tinha de estar perfeito e a Mili ainda tinha 
muito por fazer:  cozinhar, limpar e esfregar, 
até estar tudo na perfeição! Mas, ao desco-
brir que os seus amigos precisam de ajuda, 
todos os seus planos se viram do avesso. 
Como é que agora ela poderá 
ter um Natal perfeito?

Marni McGee e Gavin Scott
ISBN 978-972-793-113-2

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 11,70); P.V.P.: € 12,40
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“Amigos Especiais”

O Rato está à espera dos seus Amigos Espe-
ciais, junto ao rio. Pequenas nuvens brancas 
passeiam-se pelo céu. E ao pé dos juncos as 
libelinhas passam a voar.
O Coelho e o Sapo sentam-se com o Rato 
enquanto ele espera. A Tartaruga partilha 
o seu piquenique. Está um dia lindo e cheio 
de sol, perfeito para esperar, mas depressa 
chega ao fim . . . Afinal onde estão os Amigos 
Especiais do Rato? Será que ainda vão apare-
cer? uma reconfortante história sobre passar 
tempo com os amigos.

“Buuu!”

O Bu adora pregar sustos aos seus amigos: 
“BUUU!”
Mas sempre que ele salta para os surpreen-
der, acaba sempre por criar muita confusão 
— o esquilo aterra numa poça, 
o Ouriço cai da cama e até 
o pobre Ratinho desata a chorar. 
Fartos, os amigos reclamam: 
“Não queremos mais buuus!”
Mas pregar sustos era aquilo 
que o Bu mais gostava 
de fazer...

Tracey Corderoy e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-154-5

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas)

P. s/IVA: € 11,32; P.V.P.: € 12,00

Jane Chapman
ISBN 978-972-793-140-8

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas)

P. s/IVA: € 11,32; P.V.P.: € 12,00
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Da mesma colecção:

“Os Monstros não existem!”

O Pequeno Urso está excitadíssimo! Vai deixar 
de dormir no quarto do irmão mais velho e 
ter um só para si. Mas, à noite, e sem o seu 
irmão por perto, tudo lhe parece assustador: 
o quarto está cheio de sombras e ruídos estra-
nhos, e ele tem a certeza de que há um mons-
tro no quarto que o quer COMER!

“Ursinho assustadiço” diz o irmão a 
rir... É que, como ele bem sabe, 

os monstros não existem...  
Ou será que sim?

Steve Smallman e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-096-8

26 cm x 28 cm
32 págs, capa dura

P. s/IVA: € 11,71; P.V.P.: € 12,41

“Quem será o meu jantar?”

“Socorro!” cacarejou a Galinha.
“A Raposa da Cidade vai comer-nos a todos!”

É a primeira vez que a Raposa da Cidade viaja 
até ao campo e está com muita, mas muita 
fome! “Quem será o meu jantar?” diz ela, a 
lamber os lábios. Com medo de serem comidos 
pela raposa, os animais da quinta elaboram 
um plano arrojado para enganá-la. Mas será 
que conseguirão ser mais espertos que a
raposa matreira?

Claire Freedman e Nick East
ISBN 978-972-793-146-0

26 cm x 28 cm
32 págs, capa dura

P. s/IVA: € 11,70; P.V.P.: € 12,40
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Jo Lodge
ISBN 978-972-793-129-3

19 cm x 21,5 cm
12 págs desdobráveis e para puxar

(s/IVA: € 10,00); P.V.P.: € 10,60

Da mesma colecção:

DESDOBRÁVEL!DESDOBRÁVEL!

“Tens medo, Senhor Croc?”

É hora de deitar. Mas a noite traz 
consigo sons estranhos, e coisas 
ainda mais estranhas parecem 
espreitar por todos os lados. 

Será que o Senhor Croc tem medo?
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“Adivinha os Animais - e onde eles vivem?” 
e  “Adivinha os Animais - e o que eles comem?”

Há muitos animais escondidos nestes dois livros 
simples, coloridos e com grande possibilidade de 
interactividade . . . Por entre a relva, atrás dos 
arbustos, ou mesmo debaixo do tapete. Em todas 
as páginas há buracos para espreitar e adivinhar o 
nome dos animais, onde vivem e o que comem.

Liesbet Slegers
ISBN 978-972-793-120-0 e 

978-972-793-119-4, respectivamente
19 cm x 19 cm

32 págs com recortes
(s/IVA: € 8,16); P.V.P.: € 8,65

“O Pequeno Rugido brinca às 
escondidas!”

O Pequeno Rugido é o novo e adorável 
personagem da criadora do já conhecido 
Senhor Croc! Neste livro brilhantemente 
interactivo, as crianças vão divertir-se 
a puxar, empurrar e fazer deslizar as 
peças grossas para brincar às escondi-
das com o Pequeno Rugido e com os seus 
amigos. Vão descobrir uma selva muito 
colorida onde se escondem vários ani-
mais e muitas, muitas surpresas!

Jo Lodge
ISBN 978-972-793-148-4

25 cm x 25 cm
12 págs para puxar

(s/IVA: € 9,91); P.V.P.: € 10,50

DESDOBRÁVEL!DESDOBRÁVEL!
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Nelle Moost e Annet Rudolph
ISBN 978-972-793-149-1

23 cm x 31 cm
32 páginas - capa dura

(s/IVA: € 10,33); P.V.P.: € 10,95
Da mesma colecção:

“Tudo me acontece!”

O Urso descobre que os amigos estão a pre-
parar uma peça de teatro e também quer 
participar. Os outros perguntam-lhe o que ele 
sabe fazer e, entusiasmado, o Urso começa a 
exibir as suas habilidades fantásticas com o 
triciclo. Mas é aí que os problemas começam... 
o Urso revela ser muito, mas mesmo muito tra-
palhão, e nada, nem ninguém, poderia estar 
à sua frente... um autêntico desastre! Mas, na 
realidade, acidentes podem acontecer a qual-
quer um, não? Um livro muito divertido sobre 
a falta de jeito. Não podemos ter jeito para 
tudo, mas os amigos podem sempre ajudar!



“Amigos das Estrelas”

Longe, muito longe, no planeta Ugui, vive o 
Ugui-Dugli. Ele é envergonhado, assustadiço 
e MUITO arrumado. Certa manhã, ele encon-
tra um Bugli no seu jardim e fica logo MUITO 
ASSUSTADO! Mas, afinal, ele não é assustador. É 
apenas um pequeno e divertido extraterres-
tre que vem a tornar-se o seu melhor amigo. 
E a vida do Ugui-Dugli nunca mais foi igual... 
Um livro repleto de fantasia, amizade e humor, 
sobre a superação do medo do desconhecido, 
que deliciará os mais pequenos.

Tracey Corderoy e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-109-5

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 11,70); P.V.P.: € 12,40

“Não Mexer! O Mel é Meu!”

O Urso tem um grande e delicioso pote de mel. 
E não o quer partilhar com ninguém!
Mas o Rato, a Toupeira e os Irmãs Coelho têm 
fome e ADORAM mel.. Decidem então sorratei-
ramente partir numa muito perigosa missão... 
Será que vão conseguir chegar ao mel 
sem que o urso assustador
repare neles?

Jane Chapman e Tim Warnes
ISBN 978-972-793-153-8

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 11,32); P.V.P.: € 12,00
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“Está na Hora do Bacio!”

Um, dois, três — está na hora de fazer xixi,
Bacio, bacio, nós gostamos muito de ti!

O Bebé Urso está a aprender a usar 
o bacio. E o Barnabé, o seu ursinho 
de peluche, também! Por vezes é 
muito complicado . . . mas a Mamã 
sabe sempre como ajudar!
Um livro maravilhoso para dar 
confiança às crianças que vão 
aprender a usar o bacio!

Tracey Corderoy e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-126-2

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

com textura
(s/IVA: € 12,22); P.V.P.: € 12,95

TEXTURA!

TEXTURA!

“O Tobias é meu!”

Partilhar não custa nada e é muito divertido!

Quando a Lia apareceu para brincar, o Bebé 
Urso não quis partilhar o seu peluche prefe-
rido. Felizmente, a Mamã Urso sabia precisa-
mente o que fazer...

Um livro perfeito para ensinar os mais peque-
nos a partilhar!

Tracey Corderoy e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-144-6

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

com textura
(s/IVA: € 11,79); P.V.P.: € 12,50
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“Não tenho Calor!”

A Primavera está a chegar, mas a Marga-
rida não quer tirar o seu gorro... ela adora o 
gorro que a Avó Coelho lhe fez. A Mamã diz 
que a Primavera está a chegar e que bre-
vemente estará demasiado calor para usar 
gorros de lã, mas a Margarida é muito deter-
minada… Ela quer usar o seu gorro favorito 
para sempre!

M Christina Butler e Gavin Scott
ISBN 978-972-793-122-4

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), com textura

(s/IVA: € 12,22); P.V.P.: € 12,95
TEXTURA!

“O Novelo da Massinhas”

A Massinhas sempre quis aprender a tricotar. 
E até sabia as palavras mágicas que teria de 
dizer: “Um Ponto, uma Laçada e junta então 
os dois!” Então quando a Massinhas encontra 
um novelo de lã inteirinho só para ela,  decide 
fazer um cachecol de malha. Começa a trico-
tar, a tricotar e não pára sequer para descan-
sar . . .  Mas depressa se apercebe que está 
metida numa grande «malhada»!
Livro com textura macia e envolvente a per-
correr o novelo de lã e os pontos de tricot do 
cachecol.

Sheryl Webster e Caroline Pedler
ISBN 978-972-793-111-8

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

com textura
(s/IVA: € 12,74); P.V.P.: € 13,50

TEXTURA!
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“Grunxo e Roncão”

O Grunxo é o Troll mais rabugento e 
porcalhão do Mundo! Quando O Grunxo 

encontra junto à porta de casa um convite 
para uma festa, fica furioso: ele odeia 

terças -feiras, odeia visitas e, mais 
que tudo, odeia festas! Mas é 
então que conhece O Roncão e 
nada voltará a ser como dantes... 

Uma história sobre a amizade e ser 
diferente, com personagens fora do 
vulgar e ilustrações imaginativas e 

cheias de pormenores.

Tracey Corderoy e Lee Wildish
ISBN 978-972-793-105-7

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 11,33); P.V.P.: € 12,01

“Lourenço - O Herói Super-Cuecas”

Num dia muito ventoso voou toda a roupa do esten-
dal. Meias, o pijama, um barrete . . . Oh não, voaram 
também as cuecas vermelhas de um super-
-herói, o Lourenço Super-Cuecas!
O Lourenço parte então pelo mundo fora à procura 
delas. 
Encontra um Leão com a camisa às riscas e gravata 
do pai, e um par de Lhamas a vestir o pijama da 
mãe . . . 
Mas quem terá ficado com as suas Super-Cuecas?

Paul Bright e Lee Wildish
ISBN 978-972-793-094-4

27 cm x 23 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 11,71); P.V.P.: € 12,41
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“Guisado de Dragão”

Cinco Vikings aborrecidos foram passear . . .
Os Vikings iam à procura de aventura, de algo 
completamente novo que nunca tivessem feito 
— o que para cinco destemidos Vikings era 
algo difícil de encontrar. Lembraram-se então 
de ir caçar um Dragão. Iam atá-lo à carroça, 
levá-lo para casa, aquecer o caldeirão e fazer 
com ele um belo guisado! Mas quando final-
mente o encontram, têm à sua espera uma 
grande, GRANDE surpresa . . .

Steve Smallman e Lee Wildish
ISBN 978-972-793-110-1

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 11,70); P.V.P.: € 12,40

“O meu grande Camião!”

O que será melhor... Um grande e pesado 
camião ou uma grua monstruosa? Um veloz 
carro de corrida ou um avião supersónico?
Tudo isto as crianças poderão descobrir 
neste fabuloso e divertido livro desdobrável, 
repleto de enormes máquinas e os mais rápi-
dos foguetões, conduzidos por dois pequenos 
rapazes com uma grande imaginação!Steve Smallman e Joëlle Dreidemy

ISBN 978-972-793-128-6
26 cm x 28 cm

32 págs. desdobráveis, capa dura
P. s/IVA: € 12,17; P.V.P.: € 12,90

DESDOBRÁVEL!
DESDOBRÁVEL!
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Norbert Landa e Jane Chapman
ISBN 978-972-793-124-8

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 11,32); P.V.P.: € 12,00

“O Urso Barulhinhos”

O Grande Urso era tão barulhento a comer! 
Slarp! Borp! Cranch! Chomp! Nham! Os coelhos 
que viviam do outro lado do rio estavam muito 
assustados. O que seriam aqueles sons horrí-
veis? Era de certeza um monstro assustador! 
Mas o Grande Urso não era um monstro — era 
apenas um afável urso e tudo o que ele queria 
era ter um amigo . . .

“O Snorkly Assustador”

Um Snorkly grande e esfomeado subia 
apressadamente o monte. “Eu sou o Snorkly 
Assustador!” rugiu para a Toupeira, “e vou 
comer sanduíche de Toupeira ao jantar, com sal, 
pimenta e uma rodelita de tomate!”

Mas o Snorkly também tinha medo de alguma 
coisa... Senão, porque é que tremiam os seus 
joelhos, porque tinha a cauda a tiritar e os 
bigodes a enrolar de uma forma um pouco 
preocupada?

Paul Bright e Jane Chapman
ISBN 978-972-793-131-6

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 11,70); P.V.P.: € 12,40
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“Não tenho Sono!”

Já eram horas de dormir, mas o Serafim não 
tinha sono. Nem um bocadinho.
“Eu não quero dormir!” dizia a rir. “Eu quero 
brincar!” “Mas ALGUÉM tem de dormir,” disse 
a Avó, que o tentava deitar. “Porque não vou 
eu, e TU ficas acordado?”
“Sim! Sim! Sim!” exclamou o Serafim. Mas subs-
tituir a Avó era mais difícil do que pensava...

Um livro ternurento sobre avós e netos e que 
retrata com muito humor a por vezes difícil 
rotina do ir deitar

“A Pequena Coruja Branca”

A Pequena Coruja Branca vivia sozinha na 
neve, mas a sua imaginação fervilhava com 
histórias felizes! Certo dia, a Pequena Coruja 
Branca parte a voar para explorar o mundo. 
Ao encontrar outras corujas, lindas e colori-
das — ao contrário de si —, ela mal consegue 
esperar para partilhar com elas a sua tosta e 
muitas e muitas histórias. Mas estas 
não querem ser amigas 
de uma coruja tão 
simples e sem cores
como a Pequena
Coruja Branca . . .

Jane Chapman
ISBN 978-972-793-147-7

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 11,32); P.V.P.: € 12,00

Jane Chapman
ISBN 978-972-793-112-5

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 11,70); P.V.P.: € 12,40
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“Benjamim - O Pequeno Urso
das Grandes Ideias!”

Apresentamos-lhe o Benjamim, o pequeno 
urso das grandes ideias — e com um grande, 
grande coração!
A Avó Urso está doente, e por isso Benjamim 
quer preparar-lhe uma grande surpresa ao 
acordar. Mas quando o ursinho, de tão entu-
siasmado que estava, decide colher as flores 
do jardim e pintar a porta de casa da Avó, a 
surpresa que ela vai ter vai ser mesmo muito 
grande...

Marni McGee e Cee Biscoe
ISBN 978-972-793-106-4

26 cm x 28 cm
32 páginas (incl. guardas)
(s/IVA: € 11,33); P.V.P.: € 12,01

“O que o Pequeno Coelho ouviu”

O Pequeno Coelho diz que está vento demais, 
mas a Mamã Coelha diz que ainda assim se 
poderão divertir muito e saem para passear. 
Mas o vento começa a uivar, Huuuuuuuu!, e a  
mãe pede “Tenta acompanhar!”
Mas as suas palavras misturam-se com o som 
do vento e o que o Pequeno Coelho percebe é 

“Tenta na lama saltar!”
E assim continua o seu passeio. O Pequeno Coe-
lho, claro, faz aquilo que ele pensa que lhe 
pediram — ou será aquilo que quer mesmo 
ouvir? — e diverte-se como nunca!

Sheryl Webster e Tim Warnes

ISBN 978-972-793-108-8
25 cm x 25 cm

32 págs., capa dura

P. s/ IVA: € 10,33; PVP: € 10,95
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Steve Smallman e Cee Biscoe
ISBN 978-972-793-097-5

26 cm x 28 cm
32 páginas (incl. guardas)
(s/IVA: € 11,71); P.V.P.: € 12,41

“O Urso Resmungão”

Certa manhã o Urso Resmungão encontra o 
Coelhinho pendurado num ramo, a segurar 
uma estrela que caíra do céu. O Coelhinho está 
a tentar salvar todas as estrelas que encon-
tra pelo caminho e precisa de um grande e 
bondoso amigo, como o Urso Resmungão para 

o ajudar. O Urso Resmun-
gão por seu lado 

não quer ami-
gos, mas o 
Coelhinho é 

muito deter-
minado...

“A Estrela de Laura”

Laura sente-se sozinha e gostaria de ter uma 
amiga especial. Uma noite, enquanto olhava 
pela janela, vê uma estrela muito brilhante 
a cair mesmo à porta da sua casa. Depressa, 
desce até à rua e pega na estrela, que se 
tinha magoado. Laura conserta a ponta par-
tida da estrela e assim nasce uma mágica e 
linda história de amizade.

Da mesma colecção:

Klaus Baumgart
ISBN 978-972-793-157-6

21,7 cm x 28 cm
32 páginas (incl. guardas)
(s/IVA: € 11,98); P.V.P.: € 12,70

BRILHANTE!BRILHANTE!
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“Desculpa!”

O Urso e o Coelho são os melhores amigos do 
Mundo. Fazem tudo juntos! Vivem na Casa Urso 
& Coelho e fazem as suas Refeições Urso & Coelho 
na Cozinha Urso & Coelho… e muito mais. Mas, um 
dia, encontram um objeto muito misterioso. 
Era lindo e era muito brilhante. E foi aí que os 
problemas começaram: os dois amigos não 
se entendem relativamente a quem per-

tence o objeto… Será este o fim de uma 
amizade tão especial?

Um livro que aborda a importância de 
pedir des culpa. Com um balão real-

mente brilhante que empresta 
ainda mais magia às ilustrações.

BRILHANTE!BRILHANTE!

Norbert Landa e Tim Warnes
ISBN 978-972-793-143-9

26,5 cm x 28,5 cm
32 págs, c/ brilhantes, capa dura

P. s/ IVA: € 12,22; PVP: € 12,95

“YAC! Não é um Monstro!”

Quando os ovos da Senhora Monstra e do Senhor 
Monstro eclodem, eles ficam deliciados por saber 

que os dois primeiros monstrinhos são 
ASSUSTADORES e HORROROSOS! Mas 
depois estala o terceiro — e deste 
sai um monstrinho fofinho, bonito 
e COR-DE-ROSA! Oh, não . . . Uma 
história original e divertida sobre 
pertença e aceitação das diferen-
ças, em que o herói adorável desta 
história irá com certeza conquistar 
o coração das crianças e não só!

Angela McAllister e Alison Edgson
ISBN 978-972-793-107-1

26 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 11,33); P.V.P.: € 12,01
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E da mesma colecção: 

“A Grande Caça ao Monstro”

“Pata!” gritou o Porco. “Está um monstro 
debaixo da tua cama! Ele faz pshh pshh, grrrr, 
bang bang, pam, pam, grauuuu! E também 
uhuuu!”

Quem seria esse horrível monstro que fazia 
barulhos tão estranhos? Os animais enchem-
-se de coragem e partem para ajudar a Pata, 
que aparentemente estava em grandes apu-
ros... Este é um livro empolgante e em que, ao 
estilo das tradicionais lenga-lengas, o baru-
lho que o presumível monstro faz vai sendo 
sempre aumentado, à medida que todos vão 
contando uns aos outros.

Norbert Landa e Tim Warnes
ISBN 978-972-793-104-0

26 cm x 28 cm
32 págs, capa dura

P. s/ IVA: € 11,33; PVP: € 12,01

“Um Dia Mal-Humorado”

“Que pássaros barulhentos!” resmungou o Heitor. 
“Que Sol irritante!” 
O Coelho Heitor acordou com um grande mau- 
-humor! Os seus amigos tentam tudo para o ani-
mar, desde fazer malabarismos, descer mon-
tes a rolar e até mesmo olhar para a forma 
das nuvens que passam. Será que os amigos 
conseguirão fazer com que o mau-humor do 
Heitor desapareça?

M Christina Butler e Frank Endersby
ISBN 978-972-793-090-6

26,7 cm x 26,7 cm
32 páginas (incl. guardas), capa dura

P. s/ IVA: € 11,33; PVP: € 12,01
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“Quem é o meu Tesouro?”

Um livro desdobrável, com páginas que abrem 
para cima, para baixo ou até para o lado, colo-
rido e interactivo, no qual as crianças irão adi-
vinhar e aprender o nome dos animais e, no 
fim, ter uma grande SURPRESA!

Michael Schober
ISBN 972-793-059-X
22,5 cm x 24,5 cm

24 páginas (incl. guardas)

desdobráveis, capa dura

P. s/ IVA: € 11,71; PVP: € 12,41

E da mesma colecção: DESDOBRÁVEL!
DESDOBRÁVEL!

“Eu quero ver nevar”

“O inverno está a chegar,” disse a Mãe Urso. 
“Temos de nos aconchegar e adormecer na 
segurança da nossa gruta.”

Mas o Ursinho não queria hibernar! Ele queria 
saber como era a neve. Os seus novos amigos 
tentaram mostrar-lhe, fazendo “bolas” de 
lama e anjos de “neve” na areia. Porém ele 
sabe que enquanto estiver a dormir, os seus 
amigos irão divertir-se muito na neve branca 
e macia. Será que ainda se recordarão dele 
quando a primavera regressar?Tracey Corderoy e Alison Edgson

ISBN 978-972-793-132-3
26 cm x 28 cm

32 págs (incl. guardas), 
(s/IVA: € 11,79); P.V.P.: € 12,50
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“Cuidado com o Cão!”

O Formiga não é uma formiga… é um cão! 
E muito pequeno. Com as suas pernas peque-
nas e dentes ainda mais pequenos, torna-
-se óbvio que não foi feito para guardar a 
casa, e quando o seu dono lhe pede precisa-
mente para fazer isso, um grande problema 
surge: quem é que teria medo de um cão  tão 
pequeno, simpático e inofensivo? 
Felizmente ele tem uma ima-
ginação muito fértil e vai 
tentar parecer um cão 
enorme e perigoso... Mas 
será que as suas ideias 
bastarão para afastar 
os ladrões?

Pedro Penizzotto
ISBN 978-972-793-118-7

23 cm x 28 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 10,99); P.V.P.: € 11,65

“Molly & Mimi - Birras, Diamantes e Tiaras” 
e “Molly & Mimi - Patas, Folhos e Saiotes”

A Vida está recheada de surpresas, e estas 
podem ser de todas os feitios. Grandes sur-
presas, pequenas surpresas, boas surpresas, 
más surpresas, e as mais raras de todas... as 
surpresas impossíveis de acreditar. Diz-me, 
quem acreditaria numa história de uma gata 
que fala?

“Tomar conta de uma gata — isso é fácil, certo?” 
pensou a Molly. “Basta alimentar a Mimi duas 
vezes por dia e brincar com ela…”
Mas a Molly vai ter uma grande surpresa à sua 
espera — não só a gata em questão é muito 
esquisita no que toca à sua alimentação, como 
também é excêntrica e sabe falar!

Sarah Horne
ISBN 978-972-793-150-7 e 

978-972-793-151-4, respectivamente
13 cm x 20 cm

112 págs.
(s/IVA: € 6,51); P.V.P.: € 6,90
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“Pedro e a Festa na Lua”

O Pedro é um menino curioso 
que quer conhecer tudo, mas 
que acaba sempre por voltar ao 
seu lugar preferido: a sua casa. 
Vem com o Pedro em mais uma 
aventura e ajuda-o a encon-
trar uma prenda muito espe-
cial, para alguém muito espe-
cial!

As melhores prendas são por 
vezes as mais simples. Não têm 
de ser caras ou complicadas, 
têm de vir do coração . . .

Helena Simas
ISBN 978-972-793-121-7

21 cm x 21 cm
32 págs (incl. guardas), 

(s/IVA: € 9,06); P.V.P.: € 9,60

Da mesma autora:



Minutos de Leitura — Catálogo 2013

Pedro Salvador Mendes
ISBN 978-972-793-100-2

21 cm x 27 cm. 32 págs (incl. guardas)
P. s/ IVA: € 10,33; PVP: € 10,95

“Sabu - o Tigre Pintor”

Era ainda de noite quando os dois amigos 
saíram em busca da Grande Bola Vermelha.
Dirigiram-se para as bandas do grande
lago da cascata. 
Era no meio daquela belíssima 
paisagem que Sabu queria 
pintar o nascer da grande 
bola cor de fogo.

“Lucas - O Morcego que tinha medo do 
Escuro!”

Lucas era um pequeno morcego diferente 
de todos os outros: tinha medo do 
escuro! Enquanto à noite, todos
andavam em grande agitação,
Lucas preferia dormir ou ficar
a ler calmamente a sua 
Enciclopédia Universal dos
Animais. Lucas sonhava
em conhecer o mundo
da “luz” e todos os 
animais que aí 
viviam...

Manuel Brum
ISBN 978-972-793-101-9

21 cm x 27 cm. 32 págs (incl. guardas)
P. s/ IVA: € 10,33; PVP: € 10,95
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Da mesma colecção:

“O Segredo da Pedra”

O Mestre Hildo e o Pedrito vão viajar até um 
lugar mágico onde só habitam animais. Aí vão 
encontrar desenhos e misteriosos monumen-
tos em pedra, muito antigos. Qual a origem e 
o significado de todas estas descobertas é a 
pergunta que os nossos dois amigos vão ten-
tar responder no fim de um dia cheio de aven-
tura. Será que vão conseguir?

Rui Sousa
ISBN 978-972-793-137-8
20 cm x 23 cm. 32 págs

P. s/ IVA: € 9,91; PVP: € 10,50



Outros destaques:

“O Pequeno Coelho e o Boneco de Neve 
Mágico” • Catherine Walters e Alison 
Edgson • ISBN 978-972-793-095-1 • 

P. s/ IVA: € 12,33; PVP: € 13,07

“Pipo e o Arco-Íris” • Elizabeth Baguley e 
Caroline Pedler •  

ISBN 978-972-793-073-9 • 
P. s/ IVA: € 12,33; PVP: € 13,07

“A Melhor Camisola do Mundo” • 
David Bedford e Caroline Pedler • 

ISBN 978-972-793-083-8 • com textura
P. s/IVA: € 12,33; PVP: € 13,07

“Sara e o Gigante das Histórias” • Lau-
rence Bourguignon e Pascal Biet •

ISBN: 972-793-044-1 
P. s/ IVA: € 9,43 ; PVP: € 10,00

“Fred & Pascal” • Mary Murphy e Mark 
Oliver • ISBN: 972-793-036-0 • 

P. s/ IVA: € 10,43 ; PVP: € 11,06

“A Ilha dos Narizes Azuis - Ploo e o Terrí-
-vel Gnobbler” • Mick Inkpen • 

ISBN 972-793-023-4 •
P. s/IVA: € 11,33; PVP: € 12,01

“Quando estamos juntos” • Claire 
Freedman e Jane Chapman •

ISBN 978-972-793-089-0 •
P. s/ IVA: € 11,71; PVP: € 12,41

“Longe de Casa” • Elizabeth Baguley e 
Jane Chapman • 

ISBN 978-972-793-065-4 •
P. s/ IVA: € 11,71; PVP: € 12,41

“Numa Noite muito Escura...” • 
M Christina Butler e Jane Chapman •

ISBN 978-972-793-072-2 •
P. s/ IVA: € 11,33; PVP: € 12,01



“A Gansa Tolinha” • Marni McGee e 
Alison Edgson • 

ISBN 978-972-793-074-6 •
P. s/ IVA: € 11,33; PVP: € 12,01

“Segue aquele Urso!” • Claire Freedman 
e Alison Edgson • 

ISBN 978-972-793-069-2 •
P. s/ IVA: € 11,33; PVP: € 12,01

“À espera de um Irmãozinho” • Marianne 
Vilcoq • ISBN: 972-793-002-6 •

com desdobráveis •
P. s/ IVA: € 8,48; PVP: € 8,99

“As Partidas do Sebastião” • Laurence 
Bourguignon e Nancy Pierret •

ISBN: 972-793-048-4 •
P. s/ IVA: € 10,43; PVP: € 11,06

“Os Ursinhos na Cama e a grande, Gran-
de Tempestade” • Paul Bright e Jane 

Chapman • ISBN: 972-793-082-1
• P. s/ IVA: € 11,71; PVP: € 12,41

“O Polvo Coceguinhas” • Ruth Galloway •
ISBN 978-972-793-064-7 •

P. s/ IVA: € 11,33; PVP: € 12,01

“Mariana e a Missão Primavera” • Sylvie 
Auzary-Luton e Myriam Deru • 

ISBN 978-972-793-080-7 • 
P. s/ IVA: € 10,33; PVP: € 10,95

“Piggy Wiggy Pirata” • Christyan e 
Diane Fox • ISBN: 972-793-019-0 •

P. s/ IVA: € 11,71; PVP: € 12,41

“Perdido na Neve” • Linda Jennings e 
Alison Edgson • 

ISBN 978-972-793-081-4 •
P. s/IVA: € 11,33; P.V.P.: € 12,01



972-793-000-X Casa do Filipe, A 7,24 7,67 

972-793-001-8 Primeiro Baile de Agarico, O 11,71 12,41 

972-793-002-6 À Espera de um Irmãozinho 8,48 8,99 

972-793-003-4 Meu Papá, O 4,74 5,02 

972-793-004-2 E a tua Irmã 4,74 5,02 

972-793-005-0 Azul como 3,99 4,23 

972-793-006-9 Verde como 3,99 4,23 

972-793-007-7 Amarelo como 3,99 4,23 

972-793-008-5 Vermelho como 3,99 4,23 

972-793-010-7 Hora do banho do Piggy Wiggy, A 13,97 14,81 

972-793-012-3 Uma noite barulhenta 11,71 12,41 

972-793-017-4 Pinguim Carteiro 11,71 12,41 

972-793-018-2 Parabéns, Docas! 11,71 12,41 

972-793-019-0 Piggy Wiggy Pirata 11,71 12,41 

972-793-020-4 Festa de Anos do Tomás, A 8,05 8,53 

972-793-021-2 Onde está o Jorge? 9,05 9,59 

972-793-022-0 Peixe Contador de Histórias 9,05 9,59 

972-793-023-9 Ilha dos Narizes Azuis, A - Ploo e o terrível Gnobbler 11,33 12,01 

972-793-024-7 3, 2, 1... Cama! 11,33 12,01 

972-793-025-5 Nhac, Nhac, Nhac, que rico Petisco! 11,33 12,01 

972-793-026-3 Já sei voar! 11,33 12,01 

972-793-027-1 Onde está o Urso Tico? 11,33 12,01 

972-793-028-X Hoje sou uma Pirata 7,14 7,57 

972-793-029-8 Hoje sou um Super Herói 7,14 7,57 

972-793-030-1 Hoje sou uma Índia 7,14 7,57 

972-793-031-X Hoje sou um Cowboy 7,14 7,57 

972-793-032-8 Capuccina 9,43 10,00 

972-793-033-6 Magia Pura & Negra 9,43 10,00 

972-793-035-2 Vamos nadar Baltazar! 10,43 11,06 

972-793-036-0 Fred & Pascal 10,43 11,06 

972-793-037-9 Quem comeu a minha papa? 10,43 11,06 

972-793-038-7 Newton e a grande confusão 10,43 11,06 

972-793-039-5 Segredo da Tartaruga Huga, O 9,38 9,94 

972-793-040-9 Ilha dos Narizes Azuis - Ploo e a Árvore dos Guizos 11,33 12,01 

972-793-041-7 Pedro e a Lua 9,05 9,59 

972-793-042-5 Maldade Pura & Negra 9,43 10,00 

972-793-044-1 Sara e o Gigante das Histórias 9,43 10,00 

972-793-048-4 Partidas do Sebastião, As 10,43 11,06 

972-793-049-2 Capuccina a pequena feiticeira 9,43 10,00 

972-793-050-6 Uma Noite de Natal 11,33 12,01 

972-793-052-2 Ilha dos Narizes Azuis, A - Ploo e as Bocobiclas 11,33 12,01 

972-793-054-9 Piquenique do Tomás, O 9,43 10,00 

972-793-056-5 Barriguinha 11,33 12,01 

972-793-057-3 Capuccina no País dos Sonhos 9,43 10,00 

972-793-058-1 Ursinho e a grande Lua Sorridente 12,33 13,07 

972-793-059-x Quem é o meu tesouro? 11,71 12,41 

972-793-060-3 Shhh! 13,24 14,03 

ISBN Título P. s/ IVA PVP 



ISBN Título P. s/ IVA PVP 

978-972-793-062-3 Toc! Toc! Senhor Croc 10,00 10,60 

978-972-793-063-0 Estás pronto, Senhor Croc? 10,00 10,60 

978-972-793-064-7 Polvo Coceguinhas, O 11,33 12,01 

978-972-793-065-4 Longe de Casa 11,71 12,41 

978-972-793-067-8 Laura e os Monstros dos Sonhos 12,14 12,87 

978-972-793-068-5 Dourado, O 13,24 14,03 

978-972-793-069-2 Segue aquele Urso! 11,33 12,01 

978-972-793-070-8 Quem é a minha Estrela? 11,71 12,41 

978-972-793-071-5 Laura à procura do Pai Natal 11,33 12,01 

978-972-793-072-2 Numa Noite muito Escura... 11,33 12,01 

978-972-793-073-9 Pipo e o Arco-Íris 12,33 13,07 

978-972-793-074-6 Gansa Tolinha, A 11,33 12,01 

978-972-793-075-3 Para cima e para baixo - O Senhor Croc e os Opostos 7,14 7,57 

978-972-793-076-0 Muuu! - O Senhor Croc e os Animais 7,14 7,57 

978-972-793-077-7 Tudo Permitido? 10,33 10,95 

978-972-793-079-1 Segredo de Laura, O 11,71 12,41 

978-972-793-080-7 Mariana e a Missão Primavera 10,33 10,95 

978-972-793-081-4 Perdido na Neve 11.33 12,01 

978-972-793-082-1 Os Ursinhos na Cama e a Grande, Grande Tempestade! 11,71 12,41 

978-972-793-083-8 A Melhor Camisola do Mundo 12,33 13,07 

978-972-793-084-5 A Estrela dos Desejos 11,33 12,01 

978-972-793-085-2 Vamos brincar, Senhor Croc? 11,71 12,41 

978-972-793-086-9 Quem é o meu Herói? 11,71 12,41 

978-972-793-087-6 Onde é que vais, Senhor Croc? 11,71 12,41 

978-972-793-088-3 A Baía do Tesouro 9,43 10,00 

978-972-793-089-0 Quando estamos Juntos 11,71 12,41 

978-972-793-090-6 Um Dia Mal-Humorado 11,33 12,01 

978-972-793-092-0 Eu e a minha Mamã 11,33 12,01 

978-972-793-093-7 Todos Zangados! 10,33 10,95 

978-972-793-094-4 Lourenço - O Herói Super-Cuecas 11,71 12,41 

978-972-793-095-1 O Pequeno Coelho e o Boneco de Neve Mágico 12,33 13,07 

978-972-793-096-8 Os Monstros não existem! 11,71 12,41 

978-972-793-097-5 O Urso Resmungão 11,71 12,41 

978-972-793-098-2 Já estás a dormir, Senhor Croc? 10,00 10,60 

978-972-793-099-9 Todos Fortes! 10,33 10,95 

978-972-793-100-2 Sabu - O Tigre Pintor 10,33 10,95 

978-972-793-101-9 Lucas - O Morcego que tinha medo do Escuro 10,33 10,95 

978-972-793-102-6 Não acordes o Urso, por favor! 11,33 12,01 

978-972-793-103-3 Terra à Vista, Senhor Croc! 11,71 12,41 

978-972-793-104-0 A Grande Caça ao Monstro 11,33 12,01 

978-972-793-105-7 Grunxo e Roncão 11,33 12,01 

978-972-793-106-4 Benjamim - O Pequeno Urso das Grandes Ideias 11,33 12,01 

978-972-793-107-1 Yac! Não é um Monstro! 11,33 12,01 

978-972-793-108-8 O que o Pequeno Coelho ouviu 10,33 10,95 

978-972-793-109-5 Amigos das Estrelas 11,70 12,40 

978-972-793-110-1 Guisado de Dragão 11,70 12,40 

978-972-793-111-8 O Novelo da Massinhas 12,74 13,50 



ISBN Título P. s/ IVA PVP 

978-972-793-112-5 A Pequena Coruja Branca 11,70 12,40 

978-972-793-113-2 O Melhor Natal de Sempre 11,70 12,40 

978-972-793-114-9 Todos sem Medo 10,33 10,95 

978-972-793-115-6 Dança e Salta, Senhor Croc 10,00 10,60 

978-972-793-116-3 A Lagarta Comilona 13,40 14,20 

978-972-793-117-0 Eu e o meu Papá 11,32 12,00 

978-972-793-118-7 Cuidado com o Cão! 10,99 11,65 

978-972-793-119-4 Adivinha os Animais - e o que eles comem 8,16 8,65 

978-972-793-120-0 Adivinha os Animais - e onde eles vivem 8,16 8,65 

978-972-793-121-7 Pedro e a Festa na Lua 9,06 9,60 

978-972-793-122-4 Não tenho Calor! 12,22 12,95 

978-972-793-123-1 Partida, Largada Fugida, Senhor Croc 11,71 12,40 

978-972-793-124-8 O Urso Barulhinhos 11,32 12,00 

978-972-793-125-5 Um Pouco de Magia 12,22 12,95 

978-972-793-126-2 Está na Hora do Bacio 12,22 12,95 

978-972-793-127-9 Mamã! 11,32 12,00 

978-972-793-128-6 Meu Grande Camião, O 12,17 12,90 

978-972-793-129-3 Tens Medo, Senhor Croc? 10,00 10,60 

978-972-793-130-9 É tudo Verdade! 10,71 11,35 

978-972-793-131-6 Snorkly "Assustador", O 11,70 12,40 

978-972-793-132-3 Eu quero ver Nevar 11,79 12,50 

978-972-793-133-0 É tudo Meu! 10,71 11,35 

978-972-793-134-7 Natal do Texugo Rabugento, O 11,79 12,50 

978-972-793-135-4 Atchuuu! 11,70 12,40 

978-972-793-136-1 Olhem para Mim! 11,32 12,00 

978-972-793-137-8 Segredo da Pedra, O 9,91 10,50 

978-972-793-138-5 Abracadabra! Transforma a Mili em Sapo! 11,32 12,00 

978-972-793-139-2 Só mais uma! 11,60 12,30 

978-972-793-140-8 Amigos Especiais 11,32 12,00 

978-972-793-141-5 Meu Pai, O 11,32 12,00 

978-972-793-142-2 Humi e a Grande Viagem do Iceberg 9,91 10,50 

978-972-793-143-9 Desculpa! 12,22 12,95 

978-972-793-144-6 Tobias é meu!, O 11,79 12,50 

978-972-793-145-3 Primeiro Natal da Pipas, O 11,79 12,50 

978-972-793-146-0 Quem será o meu Jantar? 11,70 12,40 

978-972-793-147-7 Não tenho sono! 11,32 12,00 

978-972-793-148-4 Pequeno Rugido brinca às Escondidas, O 9,91 10,50 

978-972-793-149-1 Tudo me acontece! 10,33 10,95 

978-972-793-150-7 Molly & Mimi - Birras, Diamantes e Tiaras 6,51 6,90 

978-972-793-151-4 Molly & Mimi - Patas, Folhos e Saiotes 6,51 6,90 

978-972-793-152-1 Eu quero a minha Mamã! 11,32 12,00 

978-972-793-153-8 Não Mexer! O Mel é meu! 11,32 12,00 

978-972-793-154-5 Buuu! 11,32 12,00 

978-972-793-155-2 Quem dá um Abraço ao Martim? 11,32 12,00 

978-972-793-157-6 Estrela de Laura, A 11,98 12,70 

Ler transforma os sonhos em realidade!
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