
 

 

 

 

 

 

 

Nestes pequenos giftbooks encontrará as citações mais bonitas e profundas de Antoine de 
Saint-Exupéry sobre temas transversais como o amor, a amizade, a felicidade e os desejos e 

sonhos, retiradas do grande clássico da literatura que é O Principezinho e de outras obras do 
conhecido autor, como Correio do Sul, Terra dos Homens, Piloto de Guerra, Cartas de 

Juventude, Cartas a um Refém e Cidadela. 
Cada um destes pequenos livros ilustrados constitui um presente ideal para si ou para as 

pessoas mais importantes da sua vida, para que a sabedoria e beleza das palavras de Saint- 
-Exupéry continue a tocar o coração de todos por muito e muito tempo. 

 

 
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (1900-1944) foi um piloto francês, autor e ilustrador 

mundialmente conhecido, muito graças à sua obra plena de simbolismo e beleza 

intitulada O Principezinho. Sofreu um acidente aéreo sob o Mar Mediterrâneo 

durante uma missão pelos Aliados no âmbito da 2ª Guerra Mundial – mas o seu 

corpo nunca foi encontrado. 

 

 
 

 

TÍTULO: As mais belas TÍTULO: As mais belas     

frases de Antoine de        frases de Antoine de   

Saint-Exupéry: AMOR       Saint-Exupéry: FELICIDADE  AUTOR: Antoine de Saint-Exupéry 

ISBN: 978-989-99301-3-1 ISBN: 978-989-99301-5-5  1ª edição: maio de 2015 

APRESENTAÇÃO: Cartonado 

FORMATO: 12 x 12 cm 

PÁGINAS: 48 

Título: As mais belas       TÍTULO: As mais belas  PESO: 97 g 

frases de Antoine de        frases de Antoine de Saint-         PREÇO s/ IVA: 6,50 € 

Saint-Exupéry: AMIZADE –Exupéry: DESEJOS E SONHOS PREÇO c/ IVA: 6,89 € 

ISBN: 978-989-99301-2-4 ISBN: 978-989-99301-4-8  (cada volume) 
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«O amigo é o primeiro a 
identificar o que não 
está certo…» 

«Tornas-te eternamente 
responsável por tudo o 
que cativares.» 

«A verdadeira alegria 
é alegramo-nos com 
o outro.» 

«As estrelas são luminosas 
para que, algum dia, cada 
pessoa encontre a sua.» 
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