
 

 

Leite derramado 
Autor: Chico Buarque 

Um homem muito velho está num leito de hospital. Membro de uma tradicional família 
brasileira, ele desfia, num monólogo dirigido à filha, às enfermeiras e a quem quiser 
ouvir, a história de sua linhagem desde os ancestrais portugueses, passando por um 
barão do Império, um senador da Primeira República, até o tataraneto, garotão do Rio de 
Janeiro atual. Uma saga familiar caracterizada pela decadência social e econômica, tendo 
como pano de fundo a história do Brasil dos últimos dois séculos. 
 

Año de edicion: 2010 

ISBN: 9788535914115 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905024722-leite-derramado-libro-en-
portugues-_JM 

 

 

O X da questão 
Autor: Eike Batista 

Eike Batista é um ícone do sucesso no mundo dos negócios. O “x” presente no nome de cada uma de suas empresas 
é símbolo da multiplicação de riqueza, ousadia, criatividade e capacidade de execução. 
Em O X da questão, o maior empreendedor brasileiro narra com sinceridade ímpar suas aventuras de desbravador, 
desde os maiores sucessos até as experiências que não deram certo e os erros cometidos no curso de projetos 
vitoriosos. Há lugar também para o que ele qualifica como estresses que o fizeram crescer, a começar pela asma na 
infância. 

Año de edicion: 2011 

ISBN: 9788575426630 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905022379-o-x-da-questo-libro-en-portugues-_JM 

  
 

 

Diccionario Español - Portugués / Português - Espanhol 
  

Diccionario de bolsillo Español - Portugués / Português - Espanhol 
Más de 40.000 términos 

  

Año de edicion: 2000 

ISBN: 9700510301 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905022380-diccionario-espanol-portugues-portugus-
espanhol-_JM 
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Instruções Para Dobrar Uma Girafa (Portugués y Español) 
Autor: Gustavo Green - Hebe Gardes 

  

Año de edicion: 2009 

ISBN: 9789876021272 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-837218183-instrucoes-para-dobrar-uma-girafa-libro-
portugues-y-espanol-_JM 

 
 

 

A batalha do Apocalipse 
Autor: Eduardo Spohr 

"Não há na literatura em língua portuguesa conhecida nada que se pareça com A batalha 
do Apocalipse." J.L. 
Há muitos e muitos anos, há tantos anos quanto o número de estrelas no céu, o Paraíso 
Celeste foi palco de um terrível levante. Um grupo de anjos guerreiros, amantes da justiça e 
da liberdade, desafiou a tirania dos poderosos arcanjos, levantando armas contra seus 
opressores. Expulsos, os renegados foram forçados ao exílio, e condenados a vagar pelo 
mundo dos homens até o dia do Juízo Final. 
 
Mas eis que chega o momento do Apocalipse, o tempo do ajuste de contas, o dia do 
despertar do Altíssimo. Único sobrevivente do expurgo, o líder dos renegados é convidado 
por Lúcifer, o Arcanjo Negro, a se juntar às suas legiões na batalha do Armagedon, o 
embate final entre o Céu e o Inferno, a guerra que decidirá não só o destino do mundo, 
mas o futuro do universo. 
 
Das ruínas da Babilônia ao esplendor do Império Romano; das vastas planícies da China aos 
gelados castelos da Inglaterra medieval. A Batalha do Apocalipse não é apenas uma viagem 
pela história humana, mas é também uma jornada de conhecimento, um épico 
empolgante, cheio de lutas heróicas, magia, romance e suspense. 

Cantidad de páginas: 647 

Año de edición: 2013 

ISBN: 9788576861041 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905327894-a-batalha-do-apocalipse-
libro-en-portugues-usado-_JM 

 
 

 

Preces e mentiras 
Autor: Sherri Wood Emmons 

  

Quando Bethany, de 7 anos, conhece sua prima de 6 anos, Reana Mae, é o começo de uma 
relação desajeitada que salva ambas de uma solidão profunda. Todo verão, Bethany e sua 
família vão de Indianapolis para West Virginia’s Coal River Valley. Para a mãe de Bethany, 
essas viagens até lá a lembram de sua infância pobre e composta por minas de carvão, um 
lugar do qual ela desejou escapar. Mas seus amados familiares e a amizade de Bethany e 
Reana Mae continuavam trazendo lembranças. 
Mas conforme Bethany cresce, ela percebe que a vida nessa comunidade pequena e unida 
não é tão simples quanto pensava... que as cabanas na beira do rio, que guardam muito da 
história de sua família, também geram fofocas escandalosas... e aqueles mais próximos a ela 
guardam segredos inimagináveis. No meio das florestas densas e da beleza silenciosa do 
vale, esses segredos estão finalmente sendo revelados, com uma força suficientemente 
devastadora para acabar com vidas, fé, e a conexão que Bethany pensou que duraria para 
sempre. 

Año de edicion: 2012 

ISBN: 9788581630458 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905022376-preces-e-mentiras-libro-en-portugues-
_JM#position=4&type=item&tracking_id=8ac0ff6c-b02d-434e-8517-17f50916c0b3 
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A adaga de Médici 

 Autor: Cameron West 

 O destemido dublê Reb Barnett é famoso por atuar sobre o fio da navalha, entre emoção e 
perigo. Filho do curador de um dos maiores museus do mundo, ele cresceu em meio a 
lendas e relíquias inestimáveis, mas perdeu os pais muito cedo em um trágico incêndio cuja 
causa nunca compreendeu totalmente. 

Anos depois do desastre, um telefonema anônimo o joga em uma trama envolvendo o 
mito da Adaga de Médici, uma arma indestrutível, supostamente criada por Leonardo da 
Vinci. O artefato desperta a cobiça da indústria de armamentos, mas para Reb, representa 
sua única chance de esclarecer a morte dos pais. 

 Cantidad de páginas: 292 

 ISBN: 978-85-010846-2 

 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905024719-a-adaga-de-medici-libro-en-
portugues-_JM 

  
  
 A pedra da luz Paneb, o ardoroso 

 Autor: Christian Jacq 

 Dando prosseguimento à Série A Pedra da Luz, agora em seu terceiro volume , o egiptólogo 
Christian Jacq nos convida mais uma vez a embarcar em uma aventura cativante. 
Encravada no deserto montanhoso do Alto Egito, em uma cidade proibida, encontra-se o 
mais precioso segredo dos Faraós: A Pedra da Luz, capaz de transformar pó em ouro e a 
matéria em luz. Neste volume, a comunidade convive em meio à insegurança pelo seu 
futuro, pois circula, entre os iniciados, um traidor. Os artesãos trabalham sob a ameaça 
constante de verem desaparecer seu mais importante segredo: a Pedra da Luz. Com a 
morte de Merneptah, Seth II é coroado Rei do alto e Baixo Egito e chefe supremo do Lugar 
da Verdade. Para agravar ainda mais os problemas, Amenemesse, o filho de Sethi II, 
também é coroado faraó, e o Egito divide-se em dois poderes, ficando à beira de uma 
guerra civil. 

 Cantidad de páginas: 530 

 ISBN: 85-286-0786-0 

 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905023074-a-pedra-da-luz-paneb-o-
ardoroso-libro-en-portugues-_JM 

  
  

 A vida em perigo 
 Autor: Louise L. Hay 

 A maior orientadora americana da Nova Era já beneficiou a milhares de pessoas em todo o 
mundo com seus valiosos conselhos sobre como superar as barreiras emocionais e alcançar 
uma vida plena e feliz.Agora, a partir de um trabalho pioneiro em grupos de apoio a 
pacientes de Aids, Louise Hay nos mostra como as doenças consideradas "terminais" ou 
"incuráveis" pela medicina convencional podem ser vencidas, com a utilização dos poderes 
curativos que existem no interior de todos nós. 

 Cantidad de páginas: 264 

 ISBN: 85-7123-321-8 

 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905024720-a-vida-em-perigo-libro-en-
portugues-_JM 

  
  
  

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905024719-a-adaga-de-medici-libro-en-portugues-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905024719-a-adaga-de-medici-libro-en-portugues-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905023074-a-pedra-da-luz-paneb-o-ardoroso-libro-en-portugues-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905023074-a-pedra-da-luz-paneb-o-ardoroso-libro-en-portugues-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905024720-a-vida-em-perigo-libro-en-portugues-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905024720-a-vida-em-perigo-libro-en-portugues-_JM


  

 Ame-se e cure sua vida 
 Autor: Louise L. Hay 

 "Este é um livro sobre mudanças vitais. Quando você muda, todos os que fazem parte do 
seu mundo e se relacionam com você também mudam. Sejam quais forem suas crenças, 
lembre-se de que elas não passam de pensamentos, e que pensamentos podem ser 
modificados." 
É desse modo que a maior pensadora da Nova Era, Louise L. Hay, apresenta seu novo livro, 
que amplia o alcance de sua obra anterior, Você Pode Curar Sua Vida, e apresenta 
exercícios terapêuticos de meditação, relaxamento e visualização criativa. 

 Cantidad de páginas: 194 

 ISBN: 85-7123-227-X 

 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905022377-ame-se-e-cure-sua-vida-
libro-en-portugues-_JM 

 
  

 Eu sou o Mensageiro 

 Autor: Markus Zusak 

 Conheça Ed Kennedy: taxista, patético jogador de cartas, um desastre no amor. Mora numa 
casinha alugada com seu cachorro viciado em café e está apaixonado pela melhor amiga. 
Seu dia-a-dia é uma rotina de incompetência, até que, sem querer, impede o assalto a um 
banco. Então recebe a primeira carta: um Ás. É quando Ed se torna o mensageiro... Eu sou 
o mensageiro é uma jornada enigmática repleta de humor, socos e amor. 

 Cantidad de páginas: 318 

 ISBN: 978-85-98078-29-8 

 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905023073-eu-sou-o-mensajeiro-libro-
en-portugues-_JM 
 

  

  

 Irmandade 
 Autor: Oliver Bowden 

 Roma, outrora poderosa, jaz em ruínas. A cidade está impregnada de sofrimento e 
degradação, os seus cidadãos vivem sob a sombra da impiedosa família dos Bórgia. Apenas 
um homem poderá libertar o povo da tirania Bórgia: Ezio Auditore, o Mestre Assassino. A 
demanda de Ezio irá testá-lo até aos seus limites. Cesare Bórgia, um homem mais malévolo 
e perigoso que o seu pai, o Papa, não descansará enquanto não tiver conquistado toda a 
Itália. Nestes tempos tão traiçoeiros, a conspiração está por todo o lado, até no meio da 
própria Irmandade... 
O segundo livro da saga Assassin's Creed já nos apresenta um Ezio Auditore bem mais 
velho, com uns quarenta e poucos anos e sem o mesmo vigor físico de vinte anos atrás, 
mas com a mesma habilidade assassina de sempre. Dessa vez, nosso protagonista deve 
livrar Roma do controle da família Bórgia, que comanda a Itália com punho de ferro e quer 
derrotar os Assassinos de qualquer jeito. 

 Cantidad de páginas: 378 

 ISBN: 978-85-01-09574-9 

 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905023954-assassins-creed-irmandade-
libro-en-portugues-_JM 
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 Nefertiti & Akhenaton O casal solar 

 Autor: Christian Jacq 

 Nefertiti, a mais bela das Rainhas do Egito, é também uma das mais misteriosas. Ao lado de 
Akhenaton, o Faraó Herético, conhecido como o fundador do monoteísmo no qual Moisés 
se inspirou para levar o povo hebreu à libertação, tornou-se uma grande sacerdotisa da 
nova religião fundada pelo marido. Nefertiti teve sempre um papel ativo no Egito, tanto na 
vida política quanto na religiosa. A partir de textos egípcios, o autor reconstitui o projeto 
de Akhenaton e Nefertiti, reconstrói a vida cotidiana na sua nova capital, a ´Cidade do Sol´, 
e evoca os tempos áureos do reinado, assim como os mistérios do seu declínio. O destino 
do casal solar em nada se deve ao acaso, mas, sim, a um meticuloso ´programa´ simbólico 
que esta obra tenta esclarecer, tendo como fonte uma riquíssima documentação. 

 Cantidad de páginas: 230 

 ISBN: 85-286-0923-5 

 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905023952-nefertiti-akhenaton-o-
casal-solar-libro-en-portugues-_JM 
 
 
 

  
 O prisioneiro 
 Autor: Erico Veríssimo 

 Envolvido numa guerra fratricida em terra estrangeira, um tenente prestes a voltar a seu 
país presencia uma cena dramática: uma bomba destrói o bordel onde ele estava poucos 
momentos antes e mata a moça por quem se apaixonara. Um dos terroristas, capturado 
logo depois pelas forças aliadas, é um jovem de apenas dezenove anos cujas feições o 
remetem à amante morta. O coronel encarrega o oficial de interrogar o prisioneiro e 
descobrir o paradeiro de uma segunda bomba. Não há tempo a perder. O tenente tem 
duas horas para obter a verdade. Escrito em 1967, o romance se inspira nos eventos da 
Guerra do Vietnã. Erico Verissimo descreveu-o como "fábula moderna sobre vários 
aspectos da estupidez humana", entre os quais a guerra e o racismo. Romance de 
conteúdo antibelicista com profunda repercussão moral, O prisioneiro suscita questões 
urgentes ainda em nossos dias. 

 Cantidad de páginas: 205 

 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905022375-o-prisioneiro-libro-en-
portugues-_JM 

  

 

 
 

Tormenta 
Autor: Lauren Kate  

Ela não estava com frio nem com medo. Sentia-se livre de tudo o que a atormentava na 
Terra. Livre de perigo, livre de qualquer dor que já sentira. Livre da gravidade. E tão 
apaixonada. Os lábios de Daniel traçaram uma linha de beijos até o lado de seu pescoço. 
Ele apertou os braços em volta da cintura dela e virou-a para que o encarasse. Seus pés 
estavam em cima dos dele, como quando dançaram sobre o oceano na festa da fogueira. 
Não ventava mais, o ar em torno deles era silencioso e calmo. Os únicos sons eram as asas 
de Daniel batendo enquanto eles pairavam no céu, e o das batidas de seu coração. 

Cantidad de páginas: 391 

ISBN: 978-85-01-08963-2 

 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-905023951-tormenta-libro-en-
portugues-_JM 
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1. Todos los libros son usados y en excelente estado de conservación. 

2. Envíos solamente en Argentina. 

3. Opciones de entrega: 

a. Entrega directa a combinar entre comprador y vendedor o 

b. Por Mercado Libre: Gastos de envío a cargo del comprador. 

4. Formas de pago: Mercado Pago. 

5. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

                                                                                                                                                                          

Contacto:  

 

Teléfono: +54 11 5111 8377 

 info@belgranoidiomas.com 

 http://belgranoidiomas.com/ 

 https://www.facebook.com/belgranoidiomasportuguesonline 

@belgranoidiomas 

mailto:belgranoidiomas@gmail.com
http://belgranoidiomas.com/

