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SAGA DE FANTASIA HISTÓRICA 

Título Fotos Autor Género Sinopse 
N.º de 

páginas 
Data 

publicação 
Contacto da 
distribuição 

ISBN 
Preço de 

capa 

Os 
descendentes 

de Merlin 
- 

Os guardiães 
dos 

manuscritos 
mágicos 

 

Rita 
Vilela 

fantasia 
histórica 

Muitas são as lendas, mas só há uma verdade. 
Foi nesse verão que descobri quatro coisas: 

• Tudo aquilo que sabia sobre Merlin, rei Artur, Távola Redonda, 
Dama do Lago, não se passou exatamente como aparece nos livros; 

• A magia existe, pode ser usada para criar textos mágicos, e 
transmite-se pelo sangue, de pais para filhos, ao longo de gerações; 

• Há uma linha que liga Templários, História de Portugal, Inquisição, 
Maçons… Uma linha que começa com Merlin, o mago, e que chega 
aos dias de hoje, uma linha da qual os meus irmãos e eu passámos a 
fazer parte; 

• A coragem é uma qualidade que todos possuímos, e, quando é 
mesmo necessária, ela aparece. 

Sim, eu sei, não é fácil de entender, mas, se abrirem o livro, eu consigo 
explicar… 

360 
 

outubro 
2013 

(1.ª edição) 
2015 

(2.ª edição) 
2017 

(3.ª edição) 
2018 

(4.ª edição) 

Clube do autor 
info@clubedoaut

or.pt 
Tel: +351 21 

414 93 00 

978-989-
724-105-

5 
14,00 

Os 
descendentes 

de Merlin 
- 

A Dama do 

Lago 

 

Rita 
Vilela 

fantasia 
histórica 

Muitas são as lendas, mas só há uma verdade. 
Foi nesse verão que descobri quatro coisas: 

• Quem pensa que a história de Camelot se resume a um rei e aos 
seus cavaleiros, deveria conhecer mais sobre a vida da rainha; 

• O tesouro templário, que se julgava perdido, encontra-se guardado, 
entre outros tesouros, ao alcance daqueles que buscam mais; 

• Adamastor, o maior inimigo dos descendentes de Merlin, não 
conhece limites para atingir o que quer; 

• Há escolhas bem difíceis, e não são só os adultos que têm de as 
fazer. 

Sim, eu sei, não é fácil de entender, mas, se abrirem o livro, eu consigo 
explicar… 

368 
 

agosto 
2014 

(1.ª edição) 
2017 

(2.ª edição) 
2018 

(3.ª edição) 

Clube do autor 
info@clubedoaut

or.pt 
Tel: +351 21 

414 93 00 

978-989-
724-165-

9 
14,00 
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SAGA DE FANTASIA HISTÓRICA 

Título Fotos Autor Género Sinopse 
N.º de 

páginas 
Data 

publicação 
Contacto da 
distribuição 

ISBN 
Preço de 

capa 

Os 
descendentes 

de Merlin 
- 

Heróis do Mar 

 

Rita 
Vilela 

fantasia 
histórica 

Muitas são as lendas, mas só há uma verdade. 
Foi nesse verão que descobri quatro coisas: 

• Existe uma boa razão para no hino português se falar em “heróis do 
mar” e em “nação valente”; 

• A morte de um diabo deu origem à mais impressionante de todas as 
vitórias alcançadas pelos portugueses; 

• A capacidade de concretizar impossíveis existe em cada um de nós; 

• Amar e ser correspondido é a melhor coisa do mundo. 
Sim, eu sei, não é fácil de entender, mas, se abrirem o livro, eu consigo 
explicar… 

360 
 

outubro 
2015 

Clube do autor 
info@clubedoaut

or.pt 
Tel: +351 21 

414 93 00 

978-989-
724-264-

9 
14,00 

Os 
descendentes 

de Merlin 
- 

A lenda do 
conde Drácula 

 

Rita 
Vilela 

fantasia 
histórica 

Muitas são as lendas, mas só há uma verdade. 
Foi nesse verão que descobri mais quatro coisas: 

• Há segredos que podem durar séculos sem serem descobertos; 

• A verdadeira história do Conde Drácula, depois de conhecida, até faz 
sentido; 

• O medo é algo que adormece a razão e faz-nos acreditar em 
histórias improváveis; 

• Qualquer pessoa, mesmo sem ter magia, pode fazer a diferença. 
Sim, eu sei, não é fácil de entender, mas, se abrirem o livro, eu consigo 
explicar… 

384 
outubro 

2016 

Clube do autor 
info@clubedoaut

or.pt 
Tel: +351 21 

414 93 00 

978-989-
724-321-

9 
14,00 

Os 
descendentes 
de Merlin – O 

tesouro 
maldito dos 
Nibelungos  

 

Rita 
Vilela 

fantasia 
histórica 

Muitas são as lendas, mas só há uma verdade. 
Foi nesse inverno que descobri cinco coisas: 

• Possuidores de magia foram proibidos de conceber crianças entre si, 
para evitar o nascimento de magos demasiado poderosos; 

• A lenda medieval, que serviu de inspiração ao Senhor dos Anéis está 
na origem do nascimento do mais cruel dos inimigos merlianos; 

• Existiu um bom motivo para a construção de um poço que há mais 
de 200 anos desafia caçadores de tesouros e amantes de mistérios; 

• A criação de um muro, que dividiu uma cidade, motivou atos de 
grande coragem e de grande ousadia; 

• Por maiores que sejam os obstáculos, enquanto não desistirmos, 
nada está realmente perdido. 

Sim, eu sei, não é fácil de entender, mas, se abrirem o livro, eu consigo 
explicar… 

368 
outubro 

2017 

Clube do autor 
info@clubedoaut

or.pt 
Tel: +351 21 

414 93 00 

978-989-
724-390-

5 
14,00 
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SAGAS DE FANTASIA - AVENTURA 

Título Fotos Autor Género Sinopse 
N.º de 

páginas 
Data 

publicação 
Contacto da 
distribuição 

ISBN 
Preço de 

capa 

Os Heróis 
de Andósia 
- Laços de 

sangue 

 

 
Rita Vilela 

 
Ilustração  

Marta 
Paiva 

saga de 
fantasia/ 
aventura 

Já alguma vez te aconteceu acordar com a sensação de estar a cair, a 
cair desamparado no vazio? 
À Sofia aconteceu pela primeira vez na véspera do 15º aniversário, e na 
noite seguinte, e na outra, e na outra…. 
Esse estranho pesadelo e uma cama partida são o ponto de partida 
para uma aventura emocionante, muito além de tudo o que ela 
poderia imaginar. 
O que acontece à Sofia, depois de adormecer? Como poderão os seus 
melhores amigos ajudá-la? 
Lê o livro e atreve-te a descobrir os Heróis de Andósia que habitam ao 
teu lado. 
Os escolhidos andam entre nós! 

240 
fevereiro 

2018 
Planeta 

Manuscrito 

978-989-
777-030-

2 
12,99 

As 7 cores 
Oníris 

 

Rita Vilela 
saga de 

fantasia/ 
aventura 

Em resposta à Guerra, uma cadeia montanhosa praticamente 
intransponível divide Oníris em 7 partes, separando grosseiramente as 
7 raças humanas por cada um dos novos territórios. Reza a lenda que 
representantes das diferentes raças terão agora que se unir, 
ultrapassando as suas diferenças, para conseguir superar as provas de 
Deo – o deus criador - e recuperar a harmonia e unidade do seu 
mundo. Bigo, Seara, Norma, Kanel e os gémeos Lyra e Aryl, nas suas 
aventuras, transportam-nos através de Oníris e dão-nos a conhecer as 
origens e as histórias deste mundo singular. 

284 

maio 2008  
(1.ª edição) 
abril 2010  

(2.ª edição) 
maio 2010 
(3.ª edição) 

Oficina do Livro 
servicocliente@le

ya.com 
Tel: +351 21 

427 22 00 

978-989-
555-359-

4 
15,14 

Oniris – O 
Grande 
Desafio  

 

Rita Vilela 
saga de 

fantasia/ 
aventura 

Reza a lenda que representantes das diferentes raças terão de 
cooperar entre si, ultrapassando as suas diferenças, para alcançar o 
território proibido e aí superar as provas de Deo – o deus criador - 
libertando os Íris do seu cativeiro. Só assim Oníris voltará a ser um só! 
Neste segundo volume, Bigo, Seara, Norma, Kanel e os gémeos Lyra e 
Aryl foram separados e privados das suas recordações. Enfrentando 
perigos e obstáculos, terão agora de se reencontrar, concluir a missão 
que ficou pendente e tornar a lenda uma realidade. Só que, desta vez, 
não poderão contar com a ajuda da deusa. O destino de Oníris está nas 
mãos dos homens. 

314 maio 2009 

Oficina do Livro 
servicocliente@le

ya.com 
Tel: +351 21 

427 22 00 

978-989-
555-450-

8 
15,14 

Oniris – A 
Dádiva dos 

Deuses 

 

Rita Vilela 
saga de 

fantasia/ 
aventura 

Oníris mudou, voltou a ser um só, caíram as barreiras. Mas as sete 
raças humanas ainda não estão preparadas para viver juntas. Lutas, 
conflitos e disputas de poder marcam a nova realidade. Diz a profecia 
que dois irmãos irão governar Oníris. De noite e de dia, na sombra e na 
luz, eles conseguem equilíbrio onde domina o caos, e o seu reinado 
trará de novo a paz. Bigo, Seara, Norma, Kanel e os gémeos Lyra e Aryl, 
na companhia de Erik e da jovem Suci, têm agora de enfrentar novos 
desafios. Está nas suas mãos garantir a segurança dos futuros 
governantes, para que a profecia seja cumprida e a paz regresse. 

336 maio 2010 

Oficina do Livro 

servicocliente@le
ya.com 

Tel: +351 21 
427 22 00 

978-989-
555-510-

9 
15,14 

 

https://rita-vilela.blogspot.pt/
https://rita-vilela.blogspot.pt/
https://rita-vilela.blogspot.pt/
https://rita-vilela.blogspot.pt/
http://www.7oniris.blogspot.com/
http://www.7oniris.blogspot.com/
mailto:servicocliente@leya.com
mailto:servicocliente@leya.com
http://www.7oniris.blogspot.com/
http://www.7oniris.blogspot.com/
http://www.7oniris.blogspot.com/
mailto:servicocliente@leya.com
mailto:servicocliente@leya.com
http://www.7oniris.blogspot.com/
http://www.7oniris.blogspot.com/
http://www.7oniris.blogspot.com/
mailto:servicocliente@leya.com
mailto:servicocliente@leya.com


pág. 4 

 

LITERATURA INFANTIL 

Título Fotos Autor Género Sinopse 
N.º de 

páginas 
Data 

publicação 
Contacto da 
distribuição 

ISBN 
Preço de 

capa 

Alice 
Uma nova 

amiga 

 

Rita Vilela  
 

Ilustração 
Ana 

Valente 

Infantil 

Alice é uma menina como tu: adora viver uma aventura diferente todos 
os dias. Os pais nem sempre a deixam fazer o que ela quer, mas são os 
melhores pais do mundo. E, às vezes, a escola parece-lhe uma chatice. 
Tu percebes. Tu és assim. Tu és a Alice! 
É bom regressar à Vila do Farol depois das férias grandes. As aulas 
recomeçaram e a Alice está muito feliz por reencontrar os amigos. Há até 
uma colega nova, a Mariana, e a Alice quer muito ser sua amiga. Mas a 
Mariana está triste porque tem saudades da sua terra. 
A Alice quer mesmo ajudar a nova amiga e não vai descansar enquanto 
não mostrar à Mariana que a Vila do Farol é o lugar mais fantástico do 
mundo. 

40 
março 
2017 

Booksmile 
contacto@booksm

ile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

9789897
073649 

 8,79 

Alice  
Um 

gatinho em 
casa 

 

Rita Vilela  
 

Ilustração 
Ana 

Valente 

Infantil 

A Alice é uma menina como tu: adora viver uma aventura diferente 
todos os dias. Os pais nem sempre a deixam fazer o que ela quer, mas 
são os melhores pais do mundo. E, às vezes, a escola parece-lhe uma 
chatice. Tu percebes. Tu és assim. Tu és a Alice! 
Os colegas da turma da Alice estão eufóricos com a novidade: a D. Clara, 
a gata que vive no recreio da escola, teve gatinhos. E são tão fofinhos! O 
Diretor é que não acha muita graça e avisa que não os quer por perto. 
A Alice e os amigos vão ter de arranjar um lar para os bebés, e a Alice até 
fica com um. Mas ter um animal de companhia não é tarefa fácil. Será 
que a Alice está à altura de tamanha responsabilidade? 

40 
março 
2017 

Booksmile 
contacto@booksm

ile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

9789898
831576 

 8,79 

Alice  
Uma visita 
à quinta 

 

Rita Vilela  
 

Ilustração 
Ana 

Valente 

Infantil 

A Alice é uma menina como tu: adora viver uma aventura diferente 
todos os dias. Os pais nem sempre a deixam fazer o que ela quer, mas 
são os melhores pais do mundo. E, às vezes, a escola parece-lhe uma 
chatice. Tu percebes. Tu és assim. Tu és a Alice! 
A professora Fátima escolheu a Quinta do Moinho para a visita de estudo 
da turma. A Alice está muito feliz, pois a quinta pertence à sua Tia 
Filomena e é um lugar fantástico. 
Os alunos são recebidos com alegria e iniciam uma viagem de carroça 
através do pomar. Terão tempo para dar de comer aos animais, aprender 
a fazer pão, brincar e muito, muito mais. De uma coisa podem ter a 
certeza: será um dia em cheio! 

40 
março 
2017 

Booksmile 
contacto@booksm

ile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

9789898
839213 

 8,79 

Alice  
Um 

aniversário 
especial 

 

Rita Vilela  
 

Ilustração 
Ana 

Valente 

Infantil 

A Alice é uma menina como tu: adora viver uma aventura diferente 
todos os dias. Os pais nem sempre a deixam fazer o que ela quer, mas 
são os melhores pais do mundo. E, às vezes, a escola parece-lhe uma 
chatice. Tu percebes. Tu és assim. Tu és a Alice! 
Está a chegar o aniversário da Alice e ela está ansiosa pela sua festa de 
anos. Mas quando a mãe lhe diz que só poderá convidar um amigo, a 
Alice nem quer acreditar! Só um? Como é possível? 
A Alice acha que os pais estão sem dinheiro e arranja um plano para 
ajudar a juntar algumas notas e moedas. O que ela não desconfia é que 
os pais estão a preparar-lhe a maior surpresa de sempre. E o seu 
aniversário vai ser mesmo inesquecível! 

40 maio 2017 

Booksmile 
contacto@booksm

ile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

9789898
839206 

 8,79 
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LITERATURA INFANTIL  

Título Fotos Autor Género Sinopse 
N.º de 

páginas 
Data 

publicação 
Contacto da 
distribuição 

ISBN 
Preço de 

capa 

Alice  
Um dia no 

mar 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana 

Valente 

Infantil 

A Alice é uma menina como tu: adora viver uma aventura diferente 
todos os dias. Os pais nem sempre a deixam fazer o que ela quer, mas 
são os melhores pais do mundo. E, às vezes, a escola parece-lhe uma 
chatice. Tu percebes. Tu és assim. Tu és a Alice! 
A Alice sempre quis andar de barco, mas o pai nunca a deixou porque 
achava perigoso. Com a ajuda do avô, que a ensina a nadar, e sem fazer 
birras, a Alice consegue, finalmente, convencer o pai. Iupiii! 
A bordo do barco do avô, a Alice está maravilhada com tudo aquilo que 
vai descobrindo nesta viagem pelas ondas. E tudo fica ainda mais mágico 
quando o avô lhe conta uma história inesquecível. 

40 maio 2017 

Booksmile 
contacto@booksm

ile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

9789897
074509 

 8,79 

Alice  
Prima 

Bailarina 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana 

Valente 

Infantil 

A Alice é uma menina como tu: adora viver uma aventura diferente 
todos os dias. Os pais nem sempre a deixam fazer o que ela quer, mas 
são os melhores pais do mundo. E, às vezes, a escola parece-lhe uma 
chatice. Tu percebes. Tu és assim. Tu és a Alice! 
A Alice está convencida de que será a personagem principal do 
espetáculo de ballet, mas a Bia e a Mariana também querem o papel. À 
conta disso, as três meninas acabam zangadas e a discutir. 
Quando a Alice conta o que se está a passar, a avó faz-lhe ver que não há 
nada que justifique estragar uma amizade tão bonita. Será que as três 
amigas vão ultrapassar esta  desavença? E quem irá ser, afinal, a estrela 
da peça? 

40 
outubro 

2017 

Booksmile 
contacto@booksm

ile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

9789897
075438 

 8,79 

Alice  
Um Natal 
Branco 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana 

Valente 

Infantil 

A Alice é uma menina como tu: adora viver uma aventura diferente 
todos os dias. Os pais nem sempre a deixam fazer o que ela quer, mas 
são os melhores pais do mundo. E, às vezes, a escola parece-lhe uma 
chatice. Tu percebes. Tu és assim. Tu és a Alice! 
É a primeira vez que a Alice passa o Natal longe da Vila do Farol. Este 
ano, a consoada será na serra, na casa da avó Tina. Apesar de a viagem 
de carro ser um pouco aborrecida, a Alice esquece tudo ao ser recebida 
pela avó com um abraço apertado e montes de mimos. E, quando 
começam a cair flocos de neve do céu, a Alice percebe que este vai ser o 
melhor Natal de sempre! 

40 
outubro 

2017 

Booksmile 
contacto@booksm

ile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

9789897
075445 

 8,79 

Alice  
O concurso 
de telentos 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana 

Valente 

Infantil 

A Alice é uma menina como tu: adora viver uma aventura diferente 
todos os dias. Os pais nem sempre a deixam fazer o que ela quer, mas 
são os melhores pais do mundo. E, às vezes, a escola parece-lhe uma 
chatice. Tu percebes. Tu és assim. Tu és a Alice! 
A escola da Alice está a organizar um Concurso de Talentos e o vencedor 
ganhará a guitarra do Ricky, o cantor mais famoso (e mais giro!) da Vila 
do Farol.  
Algumas crianças vão cantar, outras vão dançar e outras, ainda, 
mostrarão os seus truques de magia. 
Só que a Alice está muito nervosa, pois não sabe o que fazer na noite do 
espetáculo. Ela tem medo de não conseguir surpreender o público.  
Mas será que vale a pena ter receio? 
Ou conseguirá ela a maior salva de palmas de sempre? 

40 maio 2018 

Booksmile 
contacto@booksm

ile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

9789897
076503 

 8,79 
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LITERATURA INFANTIL  

Título Fotos Autor Género Sinopse 
N.º de 

páginas 
Data 

publicação 
Contacto da 
distribuição 

ISBN 
Preço de 

capa 

Alice  
Chegaram 
as primas! 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana 

Valente 

Infantil 

A Alice é uma menina como tu: adora viver uma aventura diferente 
todos os dias. Os pais nem sempre a deixam fazer o que ela quer, mas 
são os melhores pais do mundo. E, às vezes, a escola parece-lhe uma 
chatice. Tu percebes. Tu és assim. Tu és a Alice! 
Todos os anos, pela altura das férias, a Alice recebe a visita dos tios e das 
primas. 
A Alice, a Lena e a Madalena são quase da mesma idade e adoram estar 
juntas! Só que a Lena passa o tempo todo a pregar partidas aos outros, e 
as suas ideias loucas nem sempre dão bom resultado. 
Com muita brincadeira à mistura, a prima da Alice acabará por perceber 
que há limites e, entre gargalhadas, gelados, danças e muita praia, estas 
férias em família vão ser mesmo incríveis. 

40 maio 2018 

Booksmile 
contacto@booksm

ile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

9789897
076510 

 8,79 

Alice  
Um desfile 
de sonho 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana 

Valente 

Infantil 

A Alice é uma menina como tu: adora viver uma aventura diferente 
todos os dias. Os pais nem sempre a deixam fazer o que ela quer, mas 
são os melhores pais do mundo. E, às vezes, a escola parece-lhe uma 
chatice. Tu percebes. Tu és assim. Tu és a Alice! 
Está a aproximar-se o grande dia do desfile da Natal da Vila do farol. 
Todos os anos a escola da Alice escolhe um tema, prepara os fatos com 
muito empenho e desfila pelas ruas com toda a alegria. 
Este ano, o tema será “Profissões de Sonho”. Veterinário, jogador de 
futebol, estrela de cinema, bombeiro, bailarina… São tantas as 
possibilidades. E tu? Que fato usarias se te pudesses juntar a este desfile 
de sonhos? 

40 
outubro 

2018 

Booksmile 
contacto@booksm

ile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

9789897
078170 

 8,79 

Alice  
O desafio 

da Mariana 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana 

Valente 

Infantil 

A Alice é uma menina como tu: adora viver uma aventura diferente 
todos os dias. Os pais nem sempre a deixam fazer o que ela quer, mas 
são os melhores pais do mundo. E, às vezes, a escola parece-lhe uma 
chatice. Tu percebes. Tu és assim. Tu és a Alice! 
A Mariana ficou muito triste quando percebeu que, afinal, não ia passar 
uns dias à aldeia dos avós. É que a mãe caiu e magoou-se, e precisa de 
repouso absoluto. 
Como o pai teve mesmo de sair para resolver um problema no trabalho, 
foi a Mariana quem ficou a tomar conta da mãe e do Eduardo, o seu 
irmãozinho. Ainda bem que a Alice apareceu para ajudar, porque limpar, 
arrumar, cozinhar e ainda tratar do bebé, não é nada fácil. Será que a 
Mariana vai superar este grande desafio. 

40 
outubro 

2018 

Booksmile 
contacto@booksm

ile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

9789897
078187 

 8,79 
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Alice  
Salvem os 
Oceanos 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana 

Valente 

Infantil 

A Alice é uma menina como tu: adora viver uma aventura diferente todos 
os dias. Os pais nem sempre a deixam fazer o que ela quer, mas são os 
melhores pais do mundo. E, às vezes, a escola parece-lhe uma chatice. Tu 
percebes. Tu és assim. Tu és a Alice! 
A Alice e os amigos estão prontos para um belo dia de praia, mas algo não 
está bem: a areia está cheia de lixo!  
Ao falar com o pai sobre isso, a Alice percebe que o problema da poluição é 
bem maior do que ela imaginava, e que até há uma Ilha de Plástico à deriva 
no oceano.  
Com um empurrãozinho do Adamastor, a Alice inicia uma missão ecológica e, 
juntamente com os amigos, vai provar que, com pequenos gestos, todos 
podemos ajudar a salvar o planeta. 

40 
junho 
2019 

Booksmile 
contacto@books

mile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

9789897
079665 

 8,79 

Chapéus 
com 

História 

 

Rita Vilela  
 

Ilustração 
Carla 

Nazareth 

Infantil 

Bem-vindo a esta chapelaria muito especial! A montra e as prateleiras da 
Chapelaria da Baixa estão repletas de chapéus. Na loja do João há chapéus de 
coco, sombrinhas, chapéus de chuva, bonés, chapéus grandes e pequenos, e 
para todos os gostos. Mas o que torna estes chapéus tão especiais são as 
histórias que eles têm para nos contar. Aventuras, viagens e memórias que, 
dia após dia, pela voz do João, vão trazendo mais clientes à loja. Queres 
saber o que se esconde nas abas destes chapéus? Então, senta-te bem 
confortável e escolhe o teu chapéu. As histórias, essas, são mágicas e tu vais 
adorar! 

64 
junho 
2016 

Booksmile 
contacto@books

mile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

978-989-
8839-91-

6 
13,99 

 O curioso 
jogo do Dr. 

Alberto 

 

 
Rita Vilela 

 
Ilustração 

Carla 
Manso/ 

Rita Balixa 

Infantil 

O Tomás está zangado, acaba de saber que tem uma alergia e não sabe 
muito bem como lidar com a situação. 
O Dr. Alberto entende o que ele sente e usa a sua experiência para o ajudar. 
Comparando a gestão das alergias a um jogo de ação, a atitude muda, os 
caminhos a seguir tornam-se claros, tudo parece menos assustador. 
E o jovem leitor aprenderá com o Tomás que ter uma alergia não precisa de 
ser um drama, pode ser um desafio...  um desafio que ele pode vencer! 
Contém oferta de jogo de tabuleiro no verso. 

29 
fevereiro 

2018 
Planeta Júnior 

978-989-
777-007-

4 
12,95 

O planeta 
Mudari e os 
Mudarekos 

 

 
Rita Vilela 

 
Ilustração 

Sofia 
Paulino 

Infantil 

Os habitantes de Mudari, os Mudarekos, são como os humanos. 
Mas, quando se irritam, acontece algo que nunca se viu no nosso Planeta… 
 
Uma história metafórica que trabalha o problema das zangas e das birras. 

32 
agosto 
2017 

Simon´s Books 
editora@simons

books.com 
Tel: ++351 
286249033 

 

9789899
956100 

14,50 
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Curso de 
defesa 
contra 

bactérias 
más 

 

 
Rita Vilela 

 
Ilustração 

Sandra 
Serra 

Infantil 

As bactérias andam por aí: umas são boas, outras más, outras assim-assim. 
Quando o Afonso, o primo da Maria, adoece, o médico vai procurar pistas 
que levem à descoberta do verdadeiro responsável por aquela doença. A 
verdade vai surpreender os dois primos. A Maria sugere fazerem um dos 
cursos do Jardim Zoológico, onde os animais vão ensinar-lhes um conjunto 
de regras importantes para se defenderem das bactérias más. Junta-te à 
Maria e ao Afonso nesta divertida história, onde podes aprender tudo aquilo 
que precisas para levar uma vida ainda mais saudável e segura. 

36 maio 2015 

Booksmile 
contacto@boo

ksmile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

978-989-
8491-67-

1 
10,00 

Curso de 
como gerir 

o meu 
dinheiro 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Sandra 
Serra 

Infantil 

O dinheiro não cresce nas árvores e, se comprares tudo o que te apetece, 
depressa desaparece. Quando a Maria recebe cinco notas como prenda de 
aniversário, e não sabe bem o que fazer com elas, todos parecem ter uma 
sugestão diferente para lhe dar. Sem saber qual o caminho a seguir, a Maria 
pede ajuda à sábia coruja, que rapidamente põe os amigos animais em ação. 
Os primos Maria e Afonso são convidados para mais um dos cursos do Zoo, 
onde vão conhecer um conjunto de regras importantes para gerirem o seu 
dinheiro. Junta-te a eles nesta divertida história, onde também podes 
aprender tudo aquilo que precisas de saber para gerires melhor a tua 
mesada ou semanada. 

36 maio 2015 

Booksmile 
contacto@boo

ksmile.pt 
Tel : +351 

218936000 
 

978-989-
8491-89-

3 
10,00 

Curso de 
coragem 

para 
meninos 

com medo 

 

 
Rita Vilela 

 
Ilustração 

Pedro 
Batista 

Infantil 

A Maria tinha medo de imensas coisas… mas um dia inscreveu-se num curso 
muito especial: o curso de coragem do jardim zoológico. 
No curso, o elefante, a girafa, a zebra, a tartaruga, a arara, o gorila e muitos 
outros animais vão ensinar-lhe imensas coisas importantes sobre o medo. 
Preparada com tudo aquilo que aprendeu, a Maria vai enfrentar o mais 
assustador de todos os animais… o gato da avó. 
Um livro que ensina as crianças (e não só) a gerir os seus medos. 

22 maio 2012 

PAULUS 
EDITORA 

difusao@paulu
s.pt 

Tel: +351 
219488870 

978-972-
30-1629-

1 
4,00 

Cinco 
Dedos 
Doces  

A empresa 
de Su Cesso 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Patrícia 
Alves 

Infantil 

Integrado no projeto Ateliers Empreender Criança, o livro conta-nos a 
história de Susana Cesso, também conhecida por Su Cesso, e do modo como 
ela conseguiu criar a sua empresa “Cinco Dedos Doces” para fabricar luvas de 
chocolate. 

30 
novembro 

2012 

Associação 
Industrial 

Portuguesa 

978-989-
979-730-

7 
- 
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 A boca 
que gritava 

demais  

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

infantil 

A história de uma boca que gostava de gritar... e tinha problemas com a 
vizinhança por causa disso. 
Perguntas à Procura de Resposta é uma coleção infantil que, de uma 
forma leve e divertida, procura promover a reflexão à volta de princípios, 
e de outros aspetos relevante para a criança e para a sua relação com os 
outros (neste livro, os gritos e os seus efeitos naqueles que nos 
rodeiam). Em cada livro, princesas, animais, personagens imaginadas 
falam-nos de realidades e problemas do universo dos mais pequenos. No 
final de cada história, os educadores encontram uma ficha com questões 
destinadas a promover a comunicação em torno das mensagens a 
partilhar. Uma coleção que ajuda crianças e adultos a conhecerem-se 
melhor.  

16 

abril 2010 
(1.ª edição) 

outubro 
2010 

(2.ª edição) 

PAULUS 
EDITORA 

difusao@paulus.
pt 

Tel: +351 
219488870 

978-972-
30-1502-

7 
4,99 

Os piratas 
que 

roubavam 
verdades 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

Infantil 

A história de uns piratas que, em vez de ouro e pedras preciosas, se 
dedicavam a roubar algo muito mais valioso.  
Perguntas à Procura de Resposta é uma coleção infantil que, de uma 
forma leve e divertida, procura promover a reflexão à volta de princípios, 
e de outros aspetos relevante para a criança e para a sua relação com os 
outros (neste livro, a mentira e os seus efeitos). Em cada livro, princesas, 
animais, personagens imaginadas falam-nos de realidades e problemas 
do universo dos mais pequenos. No final de cada história, os educadores 
encontram uma ficha com questões destinadas a promover a 
comunicação em torno das mensagens a partilhar. Uma coleção que 
ajuda crianças e adultos a conhecerem-se melhor.  

16 maio 2011 

PAULUS 
EDITORA 

difusao@paulus.
pt 

Tel: +351 
219488870 

978-972-
30-1540-

9 
4,99 

O tempo 
da 

princesa 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

Infantil 

A história de uma jovem princesa e de uma tempestade que se abateu 
sobre o seu castelo... O que poderá a princesa fazer para resolver este 
problema? 
Perguntas à Procura de Resposta é uma coleção infantil que, de uma 
forma leve e divertida, procura promover a reflexão à volta de princípios, 
e de outros aspetos relevante para a criança e para a sua relação com os 
outros (neste livro, o contágio emocional). Em cada livro, princesas, 
animais, personagens imaginadas falam-nos de realidades e problemas 
do universo dos mais pequenos. No final de cada história, os educadores 
encontram uma ficha com questões destinadas a promover a 
comunicação em torno das mensagens a partilhar. Uma colecção que 
ajuda crianças e adultos a conhecerem-se melhor 

16 
outubro 

2010 

PAULUS 
EDITORA 

difusao@paulus.
pt 

Tel: +351 
219488870 

978-972-
30-1504-

1 
4,99 

http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://www.paulus.pt/index.php?keyword=rita+vilela&Itemid=29&option=com_virtuemart&page=shop.browse
http://www.paulus.pt/index.php?keyword=rita+vilela&Itemid=29&option=com_virtuemart&page=shop.browse
mailto:difusao@paulus.pt
mailto:difusao@paulus.pt
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://www.paulus.pt/index.php?keyword=rita+vilela&Itemid=29&option=com_virtuemart&page=shop.browse
http://www.paulus.pt/index.php?keyword=rita+vilela&Itemid=29&option=com_virtuemart&page=shop.browse
mailto:difusao@paulus.pt
mailto:difusao@paulus.pt
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://www.paulus.pt/index.php?keyword=rita+vilela&Itemid=29&option=com_virtuemart&page=shop.browse
http://www.paulus.pt/index.php?keyword=rita+vilela&Itemid=29&option=com_virtuemart&page=shop.browse
mailto:difusao@paulus.pt
mailto:difusao@paulus.pt


pág. 10 

 

LITERATURA INFANTIL  

Título Fotos Autor Género Sinopse 
N.º de 

páginas 
Data 

publicação 
Contacto da 
distribuição 

ISBN 
Preço de 

capa 

O comboio 
dos 

fugitivos  

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

Infantil 

A história de um conjunto de animais que não vivia satisfeito, porque o 
dono nunca dizia que gostava deles. 
Perguntas à Procura de Resposta é uma coleção infantil que, de uma 
forma leve e divertida, procura promover a reflexão à volta de 
princípios, e de outros aspetos relevante para a criança e para a sua 
relação com os outros (neste livro, a importância de dizermos aos 
outros que gostamos deles). Em cada livro, princesas, animais, 
personagens imaginadas falam-nos de realidades e problemas do 
universo dos mais pequenos. No final de cada história, os educadores 
encontram uma ficha com questões destinadas a promover a 
comunicação em torno das mensagens a partilhar. Uma coleção que 
ajuda crianças e adultos a conhecerem-se melhor.  

16 
outubro 

2010 

PAULUS EDITORA 
difusao@paulus.pt 

Tel: +351 
219488870 

978-972-
30-1503-

4 
4,99 

 
Os 7 

maiores 
tesouros 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

Infantil 

Tudo começa com um desafio que o mestre mocho lança aos seus 
alunos: fazerem uma lista dos seus maiores tesouros.  
Perguntas à Procura de Resposta é uma coleção infantil que, de uma 
forma leve e divertida, procura promover a reflexão à volta de 
princípios, e de outros aspetos relevante para a criança e para a sua 
relação com os outros (neste livro, a importância de valorizar o que 
realmente importa). Em cada livro, princesas, animais, personagens 
imaginadas falam-nos de realidades e problemas do universo dos mais 
pequenos. No final de cada história, os educadores encontram uma 
ficha com questões destinadas a promover a comunicação em torno 
das mensagens a partilhar. Uma coleção que ajuda crianças e adultos a 
conhecerem-se melhor.  

16 
novembro 

2011 

PAULUS EDITORA 
difusao@paulus.pt 

Tel: +351 
219488870 

978-972-
30-1580-

5 
4,99 

A coragem 
do leão 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

infantil 

A história de um leão a quem faltava coragem... e de um gato que não 
tinha esse problema.  
Perguntas à Procura de Resposta é uma coleção infantil que, de uma 
forma leve e divertida, procura promover a reflexão à volta de 
princípios, e de outros aspetos relevante para a criança e para a sua 
relação com os outros (neste livro, autoimagem e autoestima). Em 
cada livro, princesas, animais, personagens imaginadas falam-nos de 
realidades e problemas do universo dos mais pequenos. No final de 
cada história, os educadores encontram uma ficha com questões 
destinadas a promover a comunicação em torno das mensagens a 
partilhar. Uma coleção que ajuda crianças e adultos a conhecerem-se 
melhor.  

16 

abril 2010 
(1.ª edição) 

outubro 
2010 

(2.ª edição) 

PAULUS EDITORA 
difusao@paulus.pt 

Tel: +351 
219488870 

978-972-
30-1505-

8 
4,99 
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A vingança 
da Lua 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

Infantil 

A história de uma rapariga que decide vingar-se de uma colega de 
escola.  
Perguntas à Procura de Resposta é uma coleção infantil que, de uma 
forma leve e divertida, procura promover a reflexão à volta de 
princípios, e de outros aspetos relevante para a criança e para a sua 
relação com os outros (neste livro, a vingança e as suas 
consequências). Em cada livro, princesas, animais, personagens 
imaginadas falam-nos de realidades e problemas do universo dos mais 
pequenos. No final de cada história, os educadores encontram uma 
ficha com questões destinadas a promover a comunicação em torno 
das mensagens a partilhar. Uma coleção que ajuda crianças e adultos a 
conhecerem-se melhor.  

16 
novembro 

2011 

PAULUS EDITORA 
difusao@paulus.pt 

Tel: +351 
219488870 

978-972-
30-1579-

9 
4,99 

As três 
palavras 
perdidas 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

Infantil 

A história de um príncipe que perdeu três palavras muito importantes 
que lhe vão fazer muita falta para governar o reino.  
Perguntas à Procura de Resposta é uma coleção infantil que, de uma 
forma leve e divertida, procura promover a reflexão à volta de 
princípios, e de outros aspetos relevante para a criança e para a sua 
relação com os outros (neste livro, a importância das palavras 
obrigada, desculpe e por favor). Em cada livro, princesas, animais, 
personagens imaginadas falam-nos de realidades e problemas do 
universo dos mais pequenos. No final de cada história, os educadores 
encontram uma ficha com questões destinadas a promover a 
comunicação em torno das mensagens a partilhar. Uma coleção que 
ajuda crianças e adultos a conhecerem-se melhor.  

16 maio 2011 

PAULUS EDITORA 
difusao@paulus.pt 

Tel: +351 
219488870 

978-972-
30-1541-

6 
4,99 

Gui ganha 
um amigo 
para a vida 

 

 
 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Sandra 
Serra 

Infantil 

Este ano, o Gui não cabe em si de contente e anda aos saltos pela casa 
a comemorar uma n´tícia muito especial. Finalmente, o seu maior 
sonho vai tornar-se realidade: ter um animal de estimação! Mas o que 
ele não imagina é que escolher o novo membro da família não é nada 
fácil... 
Uma nova história da coleção do Gui para passar momentos únicos em 
família e entre amigos numa época tão mágica como esta. Feliz Natal! 
Os livros do Gui são uma iniciativa anual solidária da Multi Portugal. 

37 
setembro 

2017 
Brandkey 

978-989-
20-7833-

5 
- 

Gui vai 
acampar 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Sandra 
Serra 

Infantil 

O Gui e os GOMAS vão acampar pela primeira vez e não podem estar 
mais contentes. Porém, nem todos partilham o mesmo entusiasmo… 
há quem preferisse ter ficado em casa com o seu computador. 
Será que os GOMAS vão conseguir mostrar que aquele acampamento 
pode ser uma aventura superdivertida? 
Os livros do Gui são uma iniciativa anual solidária da Multi Portugal. 

37 
outubro 

2018 
Brandkey 

978-989-
20-8758-

0 
- 

http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://www.paulus.pt/index.php?keyword=rita+vilela&Itemid=29&option=com_virtuemart&page=shop.browse
mailto:difusao@paulus.pt
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://www.paulus.pt/index.php?keyword=rita+vilela&Itemid=29&option=com_virtuemart&page=shop.browse
mailto:difusao@paulus.pt
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
http://procura-de-resposta.blogspot.com/
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publicação 
Contacto da 
distribuição 

ISBN 
Preço de 

capa 

As Cenas de 
K 

 

Rita Vilela juvenil 

Já te aconteceu fechar os olhos e imaginar cenas, fazer filmes? À Karina 
acontecia muitas vezes, ela fazia imensos filmes que nem sempre 
acabavam muito bem. Mas, um dia, ela conhece o Ricardo, um rapaz 
que adora futebol e que sabe uma maneira de ajudar as pessoas a 
concretizar os seus desejos. 

140 
outubro 

2012 
 

Editorial Estampa 
estampa@estamp

a.pt 

Tel: +351 213 
555 663 

978-972-
332-690-

1 

8,50 
 

Leonardo 
Da Vinci 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Vasco 

Gargalo 

Juvenil/ 
biografias 

Leonardo da Vinci é um dos mais importantes nomes da pintura 
mundial. Apesar de a sua ligação à arte ter durado mais de quarenta 
anos, conhecem-se pouco mais de vinte quadros seus. Foi pelas mãos 
deste artista italiano que foi pintado o quadro mais célebre de todos os 
tempos, a Mona Lisa! Da Vinci foi um homem que viveu à frente do seu 
tempo. As suas ideias anteciparam descobertas que só viriam a ocorrer 
muitos anos mais tarde!  
A coleção «Génios do Mundo» dá a conhecer algumas figuras 
incontornáveis da História Mundial. Duas histórias em paralelo: 
personagens dos dias de hoje (e não só) vão-nos revelando os aspetos 
mais marcantes e curiosos da história da vida e da obra de grandes 
génios da humanidade.  
Uma coleção para crianças e adultos que queiram conhecer, de forma 
leve e divertida, quem foram, e o que fizeram, estas personagens 
geniais. 

120 

maio 2008 
(1.ª edição 
Zero a Oito) 

 
junho 2016 
(reedição 

Pass) 

Pass  
(Zero a Oito) 

 

978-989-
805-497-

5 

6,99 
euros 

Mahatma 
Gandhi 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Vasco 

Gargalo 

Juvenil/ 
biografias 

Mahatma Gandhi nasceu no dia 2 de outubro de 1869. Foi um homem 
especial e corajoso que soube vencer os seus medos e a própria timidez 
em prol dos outros. Conseguiu mobilizar multidões apenas com a força 
das suas palavras inspiradoras. A vontade de ajudar e o amor pelo 
próximo foram as armas que o moveram durante os seus setenta e oito 
anos de vida. Na sua grande luta contra as injustiças e as desigualdades 
sociais conseguiu provocar mudanças extraordinárias!  
A coleção «Génios do Mundo» dá a conhecer algumas figuras 
incontornáveis da História Mundial. Duas histórias em paralelo: 
personagens dos dias de hoje (e não só) vão-nos revelando os aspetos 
mais marcantes e curiosos da história da vida e da obra de grandes 
génios da humanidade.  
Uma coleção para crianças e adultos que queiram conhecer, de forma 
leve e divertida, quem foram, e o que fizeram, estas personagens 
geniais. 

120 

outubro 
2008 

(1.ª edição 
Zero a Oito) 

 
junho 2016 
(reedição 

Pass) 

Pass  
(Zero a Oito) 

 

978-989-
648-025-

7 

6,99 
euros 

 

http://www.7oniris.blogspot.com/
http://www.7oniris.blogspot.com/
mailto:estampa@estampa.pt
mailto:estampa@estampa.pt
http://genios-mundo.blogspot.com/
http://genios-mundo.blogspot.com/
http://www.zeroaoito.pt/
http://www.zeroaoito.pt/
http://genios-mundo.blogspot.com/
http://genios-mundo.blogspot.com/
http://www.zeroaoito.pt/
http://www.zeroaoito.pt/
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Mozart 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Vasco 

Gargalo 

Juvenil/ 
biografias 

A coleção «Génios do Mundo» dá a conhecer algumas figuras 
incontornáveis da História Mundial. Duas histórias em paralelo: 
personagem dos dias de hoje (e não só) vão-nos revelando os aspetos 
mais marcantes e curiosos da história da vida e da obra de grandes 
génios da humanidade.  
Uma coleção para crianças e adultos que queiram conhecer, de forma 
leve e divertida, quem foram, e o que fizeram, estas personagens 
geniais. 

128 
outubro 

2008 
Zero a Oito 

 

978-989-
648-029-

5 
esgotado 

Van Gogh 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Vasco 

Gargalo 

Juvenil/ 
biografias 

A coleção «Génios do Mundo» dá a conhecer algumas figuras 
incontornáveis da História Mundial. Duas histórias em paralelo: 
personagem dos dias de hoje (e não só) vão-nos revelando os aspetos 
mais marcantes e curiosos da história da vida e da obra de grandes 
génios da humanidade.  
Uma coleção para crianças e adultos que queiram conhecer, de forma 
leve e divertida, quem foram, e o que fizeram, estas personagens 
geniais. 

128 maio 2008 
Zero a Oito 

 

978-989-
648-000-

4 
esgotado 

 

BANDA DESENHADA  

Título Fotos Autor Género Sinopse 
N.º de 

páginas 
Data 

publicação 
Contacto da 
distribuição 

ISBN 
Preço de 

capa 

As 7 Cores 
de Oniris – 
A Grande 
Aventura 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração
Mitsu e Led 

BD 
 mangá 

Trata-se de uma adaptação a BD do início da saga de Oníris, com 
ilustração de Misu e cor de Led. 
No mundo de Oníris, as sete raças humanas criadas pelos deuses foram 
separadas por cadeias montanhosas. 
Diz a lenda: se representantes das sete raças se conseguirem entender, 
ultrapassar montanhas, superar provas, Oníris voltará a ser um só. 
Seis jovens com cabelos de diferentes cores, unidos pela amizade, 
partirão à descoberta daquilo que se esconde do outro lado da barreira 
de pedra? a grande aventura está prestes a começar. 

176 maio 2014 

Arcádia 
encomendas@ba

bel.pt  
Tel: +351 213 

801 100 

978-989-
280-079-

0 
14,95 

As 
sementes 

de 
Ciordamo 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração
Mitsu  

BD 
mangá 

Para poderem ser aceites como adultos, quatro jovens, Inock, Ania, 
Vitar e Suror terão de superar provas, terão de mostrar que estão 
preparados para gerir as sementes de ciordamo, a moeda de troca da 
sua tribo.  
E tu, já sabes como gerir os valores que te forem confiados? 
 

32 
outubro 

2016 

AESS 
secretariado@eco

nomia-
sustentavel.com 

978-989-
709-080-

6 
 

 

 

 

http://genios-mundo.blogspot.com/
http://www.zeroaoito.pt/
http://genios-mundo.blogspot.com/
http://www.zeroaoito.pt/
http://www.7oniris.blogspot.com/
http://www.7oniris.blogspot.com/
http://www.7oniris.blogspot.com/
http://www.7oniris.blogspot.com/
mailto:encomendas@babel.pt
mailto:encomendas@babel.pt
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páginas 
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publicação 
Contacto da 
distribuição 

ISBN 
Preço de 

capa 

Histórias 
para 

Contar 
Consigo 

 

Margarida 
Fonseca 
Santos e 

Rita Vilela 

livro de 
metáforas 

É um livro ou um jogo? Começa por ser um jogo, um desafio: as 
escolhas conduzem o leitor, de história em história, num percurso que 
é seu... Histórias que estimulam o imaginário, o sonho, a fantasia… 
Histórias que gostamos de contar aos outros… Histórias que falam 
sobre realidades e problemas que conhecemos bem… Histórias que 
talvez façam pensar… As histórias vão mudando e, quem sabe, no fim 
do livro, talvez o leitor também tenha mudado… Aceita o desafio? Esta 
é a primeira questão que terá de responder. 

200 

outubro 
2008 

(1.ª edição) 
fevereiro 

2009 
(2.ª edição) 
abril 2011 

(3.ª edição) 

Oficina do Livro 
servicocliente@le

ya.com 
Tel: +351 21 

427 22 00 

978-989-
555-393-

8 
12,12 

Brincar 
com Coisas 

Sérias 

 

Margarida 
Fonseca 
Santos e 

Rita Vilela 

livro de 
metáforas 

É um livro ou um jogo? Começa por ser um jogo, um desafio: as 
escolhas conduzem o leitor, de história em história, num percurso que 
é seu... Histórias que estimulam o imaginário, o sonho, a fantasia… 
Histórias que gostamos de contar aos outros… Histórias que falam 
sobre realidades e problemas que conhecemos bem… Histórias que 
talvez façam pensar… As histórias vão mudando e, quem sabe, no fim 
do livro, talvez o leitor também tenha mudado… Aceita o desafio? Esta 
é a primeira questão que terá de responder. 

154 

agosto 
2010 

(1.ª edição) 
outubro 

2010 
(2.ª edição) 

Oficina do Livro 
servicocliente@le

ya.com 
Tel: +351 21 

427 22 00 

978-989-
555-528-

4 
12 

Fábulas de 
perder e 
ganhar 

 

Margarida 
Fonseca 
Santos, 
Maria 
Teresa 
Maia 

Gonzales e 
Rita Vilela 

livro de 
fábulas 

Quem quer casar com a formiguinha? Que estranho…! Uma doninha 
que foge do banho anual? Vai dar mau resultado… Um castor que não 
dorme? Ainda cai à água… Um rato preso numa ratoeira?! Nem tu 
sabes como... Esquilos irritados?! Isso existe?! Um pato em forma de 
alvo, ou um alvo em forma de pato? Se achas que um cavalo-marinho 
tem uma vida fácil, estás enganado... E se pensas que as lagartas 
gostam de se transformar em borboletas, também és capaz de não 
estar a perceber bem o que isso implica… Mas acredita – há aranhas 
que têm medo de mosquitos! E até mochos que não querem ir à 
escola...! Mas um guaxinim pode fazer a diferença, pode mesmo! E, na 
verdade, quando as coisas parecem estar a ficar assustadoras, podes 
fazer como o canguru – salta por cima! Pois… Parece-nos que estás a 
precisar de ler estas histórias,  para poderes perceber o que se vai 
passar! E acreditamos que nunca mais te vais esquecer delas…  

112 maio 2018 

Editora Verbo – 
Babel 

encomendas@ba
bel.pt  

Tel: +35121 380 
11 00 

978-972-
223-183-

1 
19,50 

Memória 
de elefante 

e outras 
fábulas de 
perder e 
ganhar 

 

Margarida 
Fonseca 
Santos, 
Maria 
Teresa 
Maia 

Gonzales e 
Rita Vilela 

livro de 
fábulas 

Se pensas que é grave para um elefante perder a memória, enganas-
te... 
E se nunca apanhaste boleia de um golfinho, é agora que o podes fazer. 
Apostamos que não conheces joaninhas sem pintas! 
Um cão sem faro é um caso bicudo? Não, ora essa... 
Ter pena, ou ter penas de um pavão: eis a questão! 
E, já agora, convidamos-te a conhecer a maior baleia do mundo! 
 

98 
setembro 

2011 

Editora PI – 
Babel 

encomendas@ba
bel.pt  

Tel: +35121 380 
11 00 

978-989-
27-0401-

2 
6.95 

http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
mailto:servicocliente@leya.com
mailto:servicocliente@leya.com
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
mailto:servicocliente@leya.com
mailto:servicocliente@leya.com
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://www.babel.pt/
http://www.babel.pt/
mailto:encomendas@babel.pt
mailto:encomendas@babel.pt
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://www.babel.pt/
http://www.babel.pt/
mailto:encomendas@babel.pt
mailto:encomendas@babel.pt
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O tubarão 
vegetarian
o e outras 
fábulas de 
perder e 
ganhar 

 

Maria 
Margarida 

Fonseca 
Santos, 
Maria 
Teresa 
Maia 

Gonzales e 
Rita Vilela 

livro de 
fábulas 

Se achas que um cavalo que não corre não serve para nada, enganas-
te... 
E se nunca te esforçaste muito para conseguir algo, é agora que o 
podes fazer. 
Apostamos que não conheces canários com voz de cana rachada! 
Um tubarão obeso é um caso bicudo? Não, ora essa... 
Ser ou não ser uma abelha aselha: eis a questão! 
E, já agora, convidamos-te a conhecer o caracol que aprendeu a não 
desistir! 

98 
setembro 

2011 

Editora PI – 
Babel 

encomendas@ba
bel.pt  

Tel: +35121 380 
11 00 

978-989-
27-0402-

9 
6.95 

 

FICÇÃO  

Título Fotos Autor Género Sinopse 
N.º de 

páginas 
Data 

publicação 
Contacto da  
distribuição 

ISBN 
Preço de 

capa 

O 

construtor 
de futuros  

 

Rita Vilela 
Ficção 

 

Um livro sobre um homem que se dedica a construir o futuro 
daqueles que cruzam o seu caminho...  
Carlos sempre fora bom a imaginar personagens, cenários e 
enredos, a recriar na sua mente as histórias de vida que 
circulavam à sua volta. O que começou por ser um trabalho 
repetitivo no serviço de atendimento de um Centro de Emprego 
acaba por se transformar numa atividade fascinante, quando 
Carlos descobre uma forma divergente de aplicar o seu potencial 
criativo. Das nove às quatro, as pessoas cujo número da senha 
aparece no ecrã sentam-se à sua frente e contam-lhe a sua 
história. Ele seleciona os perfis mais prometedores e, antes que 
os interessados se apercebam, a mudança nas suas vidas já está 
em curso… O rumo é sempre surpreendente. Entre os poucos que 
sabem o que ele realmente faz, é conhecido por “o Construtor de 
Futuros“. 

128 
junho 2010 
 

EDI9 

     

978-989-
835-823-

3 
esgotado 

Talvez 10 

seja 
melhor  

 

Rita Vilela Romance 

Diz o ditado que um é pouco, dois é bom… Margarida está 
prestes a descobrir que talvez dez seja melhor! Uma bola 
prateada que rola no passeio… um candeeiro que cai de cima da 
mesa… um vestido que se solta da corda da roupa… um quadro 
que muda de cor… são alguns dos sinais da mudança que se 
aproxima. O ponto de viragem na vida de Margarida, a partir do 
qual nunca mais nada será como antes, está agora cada vez mais 
próximo! 

112 
novembro 

2010 

EDI9 

       

978-989-
835-824-

0 
esgotado 

 

  

http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://contar-consigo.blogspot.com/
http://www.babel.pt/
http://www.babel.pt/
mailto:encomendas@babel.pt
mailto:encomendas@babel.pt
http://construtor-futuros.blogspot.com/
http://construtor-futuros.blogspot.com/
http://construtor-futuros.blogspot.com/
http://construtor-futuros.blogspot.com/
http://construtor-futuros.blogspot.com/
http://construtor-futuros.blogspot.com/
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Coleção 
Perguntas à 
Procura de 
Resposta 

 

 

 

Rita Vilela Infantil 

Perguntas à Procura de Resposta é uma coleção de pequenos livros 
que ajudam crianças e adultos a se conhecer melhor. 
Em cada livro, princesas, animais e personagens fantasiosos mostram-
nos realidades e problemas do universo infantil. Ao final de cada 
história, o educador encontra uma ficha com sugestões para motivar a 
comunicação em torno das mensagens a se passar. 
Em 2011, livros da coleção foram recomendados pelo plano Nacional 
de Leitura (selo de qualidade português), para projetos relacionados 
com a cidadania. 
Volume 1 – A boca que gritava demais 
Volume 2 – Os 7 maiores tesouros 
Volume 3 – O trenzinho dos fugitivos 
Volume 4 – As três palavras perdidas 
Volume 5 – A coragem do leão 
Volume 6 – A vingança da Lua 
Volume 7 – O tempo da princesa 
Volume 8 – Os piratas que roubavam verdades 

16 maio 2016 

Pharos Editora 

Brasil 
 

978-85-
63908-

24-7 

240 reais 
(coleção 

de 8 
livros) 

A boca que 
gritava 
demais  

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

infantil 

Volume 1 – Coleção Perguntas à Procura de Resposta  
A história de uma boca que gostava de gritar muito e tinha problemas 
com a vizinhança é o ponto de partida para, de uma forma leve e 
divertida, estimular a reflexão sobre o excesso de barulho e os seus 
efeitos em quem vive à nossa volta.  

16 maio 2016 
Pharos Editora 

Brasil 

978-85-
63908-

25-4 
30 reais 

 
Os 7 

maiores 
tesouros 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

Infantil 

Volume 2 – Coleção Perguntas à Procura de Resposta  
Uma sala de aulas com bichos de todo o tipo encara um desafio: criar 
uma lista com os seus maiores tesouros! Esse é o ponto de partida 
para, de uma forma leve e divertida, estimular a reflexão sobre o que é 
realmente importante para a nossa felicidade. 

16 maio 2016 
Pharos Editora 

Brasil 

978-85-
63908-

32-2 
30 reais 

O trenzinho 
dos 

fugitivos  

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

Infantil 

Volume 3 – Coleção Perguntas à Procura de Resposta  
A fuga de alguns animais de estimação, insatisfeitos porque o dono 
nunca dizia o quanto gostava deles, é o ponto de partida para, de uma 
forma leve e divertida, estimular a reflexão sobre a importância de 
comunicarmos nossos afetos. 

16 maio 2016 
Pharos Editora 

Brasil 

978-85-
63908-

26-1 
30 reais 

As três 
palavras 
perdidas 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

Infantil 

Volume 4 – Coleção Perguntas à Procura de Resposta  
Um príncipe oriental “perde” algumas palavras que lhe farão muita 
falta nas suas andanças pelo próprio reino – esse é o ponto de partida 
para, de uma forma leve e divertida, estimular a reflexão sobre a 
importância das expressões de cortesia em nosso dia a dia. 

16 maio 2016 
Pharos Editora 

Brasil 

978-85-
63908-

27-8 
30 reais 
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A coragem 
do leão 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

infantil 

Volume 5 – Coleção Perguntas à Procura de Resposta  
A história de um leão com pouca coragem e de um gatinho muito 
valente é o ponto de partida para, de uma forma leve e divertida, 
estimular a reflexão a imagem que fazemos de nós mesmos e de como 
isso nos pode afetar. 

16 maio 2016 
Pharos Editora 

Brasil 

978-85-
63908-

28-5 
30 reais 

A vingança 
da Lua 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

Infantil 

Volume 6 – Coleção Perguntas à Procura de Resposta  
Uma menina decide vingar-se de uma colega de escola; para atingir o 
seu objetivo, ela prepara um plano atrás do outro. Esse é o ponto de 
partida para, de uma forma leve e divertida, estimular a reflexão sobre 
a vingança e suas consequências. 

16 maio 2016 
Pharos Editora 

Brasil 

978-85-
63908-

29-2 
30 reais 

O tempo da 
princesa 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

Infantil 

Volume 7 – Coleção Perguntas à Procura de Resposta  
Numa época em que as emoções determinavam o clima, uma princesa 
provoca uma tempestade no seu castelo…  esse é o ponto de partida 
para, de uma forma leve e divertida, estimular a reflexão sobre como 
lidamos com as nossas emoções e seus efeitos.  

16 maio 2016 
Pharos Editora 

Brasil 

978-85-
63908-

30-8 
30 reais 

Os piratas 
que 

roubavam 
verdades 

 

Rita Vilela 
 

Ilustração 
Ana Sofia 
Caetano 

Infantil 

Volume 8 – Coleção Perguntas à Procura de Resposta  
Volume A história de um bando de piratas que, em vez de ouro e joias, 
roubava verdades e as substituía por algo bem desagradável é o ponto 
de partida para, de uma forma leve e divertida, estimular a reflexão 
sobre a mentira e os seus efeitos em nossas vidas.  

16 maio 2016 
Pharos Editora 

Brasil  

978-85-
63908-

31-5 
30 reais 

 

LITERATURA INFANTIL – ITÁLIA e VENEZUELA 

Título Fotos Autor Género Sinopse 
N.º de 

páginas 
Data 

publicação 
Contacto da 
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ISBN 
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Corso di 
coraggio 

per 
bambini 
paurosi 

 

Rita Vilela 
 

Illustrazioni 
Maddalena 

Gerli. 

Infantil 

Un insolito Corso di Coraggio viene organizzato allo Zoo per insegnare 
ai bambini come superare le proprie paure. Maria e i suoi amici 
imparano la Regola dell’elefante: tutti hanno paura, anche i più grandi. 
Imparano la Regola del pappagallo: parlare delle proprie paure può 
essere d’aiuto, ma anche la fondamentale Regola del leone: è 
importante avere paura di ciò che può farci del male. Una storia 
divertente e poetica dove, attraverso lo spunto degli animali, vengono 
passati in rassegna i timori dei bambini e insegnati semplici trucchi per 
affrontarli.  

64 julho 2013 

San Paolo Edizioni - 

Itália 
 

978-882-
15-7929-

5 

9,90 
euros 

Curso de 
valentía 

para niños 
miedosos 

 

Rita Vilela Infantil 
Este texto, escrito originalmente para ser una obra de teatro, se 
presenta ahora como una narración. Maria Valiente es una niña que 
aprende del ejemplo de los animales para superar todos los miedos. 

32 2014 
San Pablo 

Venezuela 

980-350-
848-7 

340,00 
BsF 

(Venezue
la) 
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