
 

 

 

            

+ 13: Sugestões Melhores Barrosões 
Um Milionário em Lisboa 

José Rodrigues dos Santos 
 

“Kaloust Sarkisian completa a arquitetura do negócio mundial 

do petróleo e torna-se o homem mais rico do século. Dividido 

entre Paris e Londres, cidades em cujas suítes dos hotéis Ritz 

mantém em permanência uma beldade núbil, dedica-se à arte 

e transforma-se no maior colecionador do seu tempo. 

Mas o destino interveio. 

(...) O homem mais rico do planeta decide viver no bucólico 

Portugal.” 

Baseado em acontecimentos verídicos, esta obra conclui a 

história iniciada com O Homem de Constantinopla. 

O Império dos Homens Bons 

Tiago Rebelo 

 

O Império dos homens bons é um romance que relata  a vida 

do padre Montanha e recria a história de uma época de gran-

de romantismo em África. Trata-se de um retrato época bri-

lhante e de uma paixão arrebatada do padre pela escrava 

Leonor, com que vive um amor proibido.  

Coisas Doces, sem açúcar 

Manuel Luís  Goucha e Francisco D’Almeida Dias 

 

Eis um livro de coisas doces feito a pensar  na saúde 

das pessoas. Todas as receitas são  doces, mas sem 

açúcar. Em cada receita é  utilizado um substituto do 

açúcar, o qual é fabuloso nos regimes e no controlo de 

peso. 
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Canta o Galo Gordo 

Inês Pupo e Gonçalo Pratas 

 

“ A poesia vive das palavras, e dos jogos que podemos fazer 

com elas. 

A poesia vive dos sons das palavras…” 

Este é um livro  que fala do que se aprende na escola, dos dias 

que pontuam a vida das crianças e essencial para acompanhar 

crianças, pais, avós, famílias e professores. 

 

Dicas de Leitura 

Todas as MÃES 

Hugo Santos 
 

Um livro para todas as mães do mundo… 

Cheio de  poesia, harmonia e fantasia, este 

livro descreve as diferentes mães que pos-

sam existir... 


