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LIMPEZA CREATIVA. PRODUTOS DE LIM-
PEZA E COSMÉTICOS NATURAIS FEITOS 
POR TI

Elisa Nicoli, autora; María Medeiro, traduc.
Catroventos Editora
Galego (131páx.), 2017
DL: VG-233-2017

Manual práctico de como elaborar produtos 
para a ecoloxía doméstica. Ao longo de seis 
capítulos desenvolve diferentes aspectos 
relacionados coas substancias químicas em-
pregadas no fogar, ben sexa para o coidado 

do corpo, ben para a limpeza da casa. “O impacto global dos produtos de 
limpeza”, “As substancias que non debemos empregar” ou “Limpar a casa 
doutro xeito: as receitas” son algúns dos apartados que reúne esta edición e 
que nos permiten avanzar da teoría á práctica, e trasladar a idea de coidar do 
noso planeta e de nós mesmos/as comezando pola contorna máis próxima. 

AS PALABRAS DO MAR. LÉXICO MARIÑO 

Marta Dacosta e Alfredo López
CEMMA
Galego (83 páx.), 2018
DL: VG-212-2018

Marta Dacosta e Alfredo López da CEMMA aché-
gannos esta interesantísima publicación que que-
re divulgar o léxico básico do mar. O libro reúne 
800 palabras referidas a organismos mariños, 
seres acuáticos ou terrestres que viven no mar ou 
na súa proximidade e termos científicos, náuticos, 
pesqueiros e xeográficos. Alga e argazo, meiga e 

rapante, son algúns dos conceptos definidos neste vocabulario básico. Complé-
tase con acepcións do galego-portugués e castelán, e coas ilustracións de Tokio 
(Alfredo López).

Ramsés Pérez
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GUÍAS 

PEQUEÑO MANUAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PRADOS 
SEMINATURALES ATLÁNTICOS

Hermida, R.J.; Fagúndez, J.; Rivas, O. e 
Cabana, M. 
Asociación Galega de Custodia do Terri-
torio (AGCT)
Español (25 páx.), 2017
ISBN: 978-84-948595-0-2

Documento que trata de chamar a aten-
ción sobre a importancia dos prados se-
minaturais para a biodiversidade galega 
e a súa conservación. Este singular eco-

sistema, froito da interacción do ser humano co medio, ofrece uns servizos 
ecosistémicos que deben ser valorados na súa xusta medida. Expóñense as 
comunidades biolóxicas que os habitan, así como as súas ameazas. Ademais, 
amósanse tamén as diversas maneiras de conservalos e algunhas experien-
cias de recuperación de prados.

ATLANTIDAE MULHER D´ÁGUA

 Adela Figueroa Panisse (texto); Celsa Sánchez 
Vázquez (ilust.) e Xurxo Souto (pról.) 
Fundación Eira
Galego (180 páx.), 2018
ISBN: 978-84-697-9180-6
DL: C-25-2018

Contos de mulheres que cruzam Oceanos. Neste 
livro encontras sete contos com mulheres como 
protagonistas. Mulheres fortes que sustêm o 
mundo em seus braços. Mulheres Atlântes. Que 
cantam ás águas. Através delas vamos percorrer 
Galiza inteira, porque esta é uma Terra de água, de 

mares e de mulheres valerosas. Os tempos das viúvas dos vivos que Rosalia tão 
bem reclamou. Elas irão debulhando paisagens, anseios e esperanças na aguarda 
dum mundo melhor para sim e suas filhas. As forças da natureza encontram entre 
as linhas dos textos, seu protagonismo, mostrando como Galiza é uma Terra de 
paisagens monumentais. Desde as montanhas de Lugo até a oferenda do sol 
quando se deita por trás das Cies. Ambiente, água e luta compõem a nossa histó-
ria mais recente vivida através das mulheres Atlântidas.

XV ANUARIO DAS AVES DE 
GALICIA 

Calleja Marcos, D.; Rodríguez 
Vieites, D. e Romay Cousido, C.D. 
(coord.)
Sociedade Galega de Ornitoloxía 
(SGO) 
Galego (266 páx.), 2017
DL: C-1758-1998
ISSN: 1888-9549

Novo Anuario das Aves de Galicia, 
que con este chega ao volume 
número 15. Inxente traballo o dos 
seus coordinadores que recolleron 
e compilaron as citas ornitolóxicas 
de 315 observadores/as de aves 
no territorio galego, a través dun 
total de 6.953 observacións de 315 

especies. A obra conta, na capa e no seu interior, coas ilustracións de Encarna 
González Rodiño e con 35 fotografías de diferentes autores.
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INVENTARIO DE LA 
BIODIVERSIDAD MARINA DE 
GALICIA. PROYECTO LEMGAL

Rafael Bañón Díaz
Xunta de Galicia
Castelán (570 Páx.), 2017
ISBN-13978-84-453-5293-9

No presente inventario recompí-
lanse 6.381 especies mariñas do-
cumentadas en augas atlánticas 
de Galiza. Se temos en conta que 
en augas españolas hai descritas 
ata o momento unhas 11.000 es-
pecies mariñas, o elevado número 
de especies en augas galegas é 
un fiel reflexo da riqueza e com-
plexidade dos nosos ecosistemas 
mariños e da necesidade de estu-
dar e conservar para as xeracións 
futuras.


