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Campanha Válida de 16 de 
Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021 
 

 

NOVIDADE  
 

72 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, , PVP 10,00€  

O livro “O SACO DO POBRE” é uma viagem ao mundo da indiferença que coloniza 
impunemente a sociedade atual. É também uma reflexão sobre as múltiplas 
formas de pobreza que requerem que cada cidadão se comprometa a fazer alguma 
coisa. Este será o primeiro e decisivo passo. Se cada pessoa fizer alguma coisa, 
por ínfima que pareça, o problema da pobreza começa a resolver-se. 
O livro aborda várias vezes a responsabilidade pelo bem comum. Também 
neste assunto cita o Papa Francisco (Enc.“Laudato si”) que afirma que a chave 
para um desenvolvimento autêntico é “o amor pelo bem integral, inseparável  
do amor pela verdade”. 



 

Oferta super especial: livro 
“Olhar de amor”grátis em todas 
as compras iguais ou superiores 

a 30€ (portes não incluídos) 
 

 
 
 
 

Olhar de Amor – Colectânea de Poesia –, 
Vários autores; 76 páginas; Tecto de Nuvens 
2017; ISBN: 978-989-8197-83-2; PVP 13€ - 
6,50€ 
 

Nesta colectânea há amor para todos os gostos, e para todos 
os feitios, cabe ao leitor rever-se nesses momentos, aprender 
outros, ansiar por mais alguns e descobrir a chave para a 
felicidade. A receita é simples, basta ver tudo com um certo 
olhar: Olhar de Amor! 
 

 

Porque queremos que o livro seja uma prenda 
muito especial o livro será entregue* em bolsa 
de organza, com um marcador de livro e um 
cartão para uma dedicatória ou uma declaração 
de amor.  

* Salvo ruptura de stock, nesse caso o item, ou itens, em 
ruptura será substituído por artigo similar. A bolsa 
poderá ter outra cor. 

 

Comprar este livro não invalida a oferta do mesmo, aproveite para oferecer um dos 
exemplares a alguém muito especial. 

 

 

50%Desconto 



30 % Desconto 

 
 

Sortido de Postais “Amor” (10 
postais, 2 são repetidos) 1,50€ 

 

 

 

 

Especial S. Valentim, muito amor 
em verso e em prosa… 

30 % Desconto 

 

Amor Eterno (Eu, Tu … e Deus); António Jesus Cunha 

88 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2011 PVP 8,00€ 

 

Conjunto de artigos sobre espiritualidade conjugal e familiar e 
sobre experiências de fé. 

Releva os grandes valores da família e de cidadania. 

 

 

A Magia do Teu Amor (Poemas); António Jesus Cunha 

96 páginas, capa mole;  

Tecto de Nuvens, 2014 PVP 10,00€ 

 

Colectânea de poemas em que o autor canta a magia do amor de 
Deus e a magia do amor conjugal e familiar. 

 

 



Puro Amor, Carlos Varela 

68 páginas, capa mole;  

Tecto de Nuvens, 2009, PVP 8,07€ 

 

Puro Amor é a essência das sensações proporcionadas pela vivência 
do autor na Odisseia pelo supremo sentimento. É a viagem ao 

extremo das emoções. É o segredar da vivência destas emoções numa entrega 
absoluta no expoente dos sentidos. Deixe-se seduzir pelo supremo bem e viaje livre 
nas asas do Puro Amor! 

 

De Amore, Margarida Haderer  

68 páginas, capa mole;  

Tecto de Nuvens, 2009, PVP 8,07€ 

 

Através de uma colectânea de poemas de 
carácter dialógico na sua maioria, este livro de poesia conta-nos a 

história de um amor profundo, ainda que frequentemente ensombrado por mágoas e 
desilusões. Ainda assim o Eu poético exalta a força da Natureza e diz-se eternamente 
preso a ela, porque nela ressuscitará por amor. 

 

 

A mãe que não me quis, Quirimbo70 

276 páginas, capa mole;  

Tecto de Nuvens, 2015, PVP 15€  

 

“O próprio apresentador do programa sentiu um certo desconforto 
e mexia-se constantemente na cadeira procurando aliviar a tensão. (…) tinham 
percorrido meio mundo para juntarem as personagens que tinha à sua frente.  

(…) A jovem, com uma expressão carregada, apenas se levantou e deixou-se abraçar 
e beijar, sem demonstrar qualquer emoção.” 

 

Kaburé, Madi Alberto 

172 páginas, capa mole 

Tecto de Nuvens, 2009, PVP 10,00€ 

 

Romance que tem como cenário de fundo a Amazónia e como 
tema central uma das várias lendas da região; numa apresentação 

cheia de cor e sensualidade. 

 



20% de desconto               

 

  Poema “Bodas de Prata” (livro “Amor 
Eterno”): saco de algodão; postal + envelope; caneca. 

 

Veja na loja online as características de cada um destes artigos e 
beneficie do desconto sobre o preço marcado.  

 

Para ter uns lábios sempre prontos a beijar… uns gulosos 
bálsamos labiais em forma de donuts. Na compra de 2 desconto 
de 20% no segundo bálsamo. 



As emoções são para partilhar, mas as memórias precisam de ser 
guardadas, para mais tarde recordar…Memória USB/Pen Emoticons 

  

 PVP: 8,95€/UN 

 

E porque o amor desperta todo o tipo de emoções… ofereça 

ainda mais Emoticons… Desconto de 15% na compra de 2 ou 

mais produtos Emoticon de qualquer uma das categorias. 

 

Aquecedor de mãos (Hot Pack) Emoticons 

 

Para manter as mãos quentinhas, no tempo 
frio que se faz sentir, e não perder a 
capacidade de exprimir muitas emoções. 

Medidas 10 x 10cm PVP 1,92€ 

Não vai ao microondas. 



  

Bálsamo labial Emoticons 

Para poder expressar toda a emoção de um sorriso em lábios bem 
hidratados! 
Medidas 3,7cm - PVP 1,65€ 
 

Bolas de Futebol Emoticons 
 

Porque no desporto também pode 
haver amor… 
22 cm de diâmetro - PVP 4,18€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da esquerda para a direita, e de cima para baixo: canecas, espelhos 
com escova e almofadas. Há mais modelos. 



 

Na compra de duas canecas iguais 
ou diferentes (desde que da mesma 
categoria de preços – não inclui 
canecas emoticon, que já são 
objecto de uma promoção) desconto 
de 1€ no valor da segunda caneca.  

 

 

 

 

 

 

 

  

(da esquerda para a direita: verso e frente da caneca)  

Caneca “Olhar de Amor” 9€ 

 

Veja na loja mais detalhes sobre a capacidade e resistência 

(alguns modelos estão em final de stock, poderá não haver 
possibilidade de atender a alguns pedidos de pares.) 

 

 

 

 



NOVIDADES 

10% Desconto 

 

72 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, ,  

“São muito os sentidos, e as emoções, associados ao Natal e 
espelhados nos 23 poemas deste livro (…) Neste, 
inesperadamente, inusitado ano de 2020 os sentimentos 
dividem-se na mesma proporção do “normal”: o novo e o 

“clássico”. Queremos o Natal da nossa memória, queremos as nossas tradições; 
mas também queremos um Natal, nem que seja o tal “novo normal”. (…) 

Festejem este Natal como puderem, mas não deixem de o festejar. Feliz Natal!  

 

Ilda Pinto Almeida

102 Páginas, capa mole; Tecto de Nuvens 2020 

PVP 12,50€ - 
O que faltava do percurso biográfico iniciado em 

“Quando o sol deixa de brilhar”. São histórias da 

emigração/imigração mas, de repente, são muito mais do 

que isso. (…) Mas é também a vida da esperança e do 

desejo que o trajecto que iniciámos nos leve para uma vida melhor, que nos 

permita um dia matar saudades e voltar a abraçar os nossos.  

-; 

 

 



Jovem leitor, queremos que te divirtas com as nossas histórias, 
que as leias, que as partilhes, que aprendas. Foram todas 
pensadas para ti, hoje filho e neto, amanhã pai e avô. Que 
nunca deixes de apreciar as coisas boas da vida, que são as 

mais simples, aquelas em que normalmente nem pensas muito, pois estão sempre 
lá para ti.  

 

ROSTO E Expressões; Florentino Mendes Pereira 

 



10% desconto 
 

 
As Três Devoções do início do mês -, Cristina de Jesus 
Seraphim Rodrigues  

68 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2019 (Dezembro)

 

Neste breve livro a Cristina de Jesus Seraphim Rodrigues, de uma 
maneira muito didáctica, dá-nos a conhecer cada uma destas 

importantes devoções. Após uma útil nota histórica oferece ao leitor os principais 
elementos de cada devoção, nomeadamente as grandes promessas feitas pelo Céu a 
quem as realizar, bem como todos os outros elementos necessários para as poder pôr 
imediatamente em prática.
 

Poetisa de Pé Descalço – De versos nus, sem 
regras – Ana Pão Trigo 

130 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2019 

Poetisa de Pé Descalço – De versos nus, Sem regras é 
mais do que uma simples obra de poesia, é um retrato 
fiel do crescimento da sua autora – Ana Pão Trigo – 

quer como ser humano, quer como poetisa. Com os seus poemas, a 
autora convida-nos a viajar na sua mente complexa, sublevada e 
transparente, livre das amarras das convenções sociais.



 
 
 

 
 
 



25% Desconto 
 

Em tons de Valsa aguarela-fogo – Colectânea de 
Contos - Vários autores; 128 páginas, capa mole; Tecto de 
Nuvens, 2017 PVP 10,00€ 

Dez autores, quinze contos para todos os gostos e para todos 

gostarem… Estórias baseadas em factos reais, contos 

fantásticos, contos infantis e tudo aquilo que possa estar entre 

estas classificações… Contos para entreter, contos para 

aprender, contos para meditar e (porque não?) contos para 

contar… Leia e divirta-se! – 

 

 

Desses Poetas por aí… - Colectânea de Poesia – Vários 

autores; 88 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2018, PVP 

10,00€ 

“Desses Poetas por aí…” que são muitos e talentosos! No 

país das rimas e dos poetas, que o é Portugal, não falta quem 

se expresse em verso, quem observe em recurso estilístico e 

quem se faça ler em métrica… 

 

 

“Era uma vez...” tantas vezes! Começam a atenção e a 

emoção: mundos fantásticos, semi reais ou tal e qual o nosso. 

Histórias que nos inspiraram antes e continuam a inspirar 

agora. 

Jovem leitor, queremos que te divirtas com as nossas histórias, que as leias, 

que as partilhes, que aprendas. Foram todas pensadas para ti, escritas por avós, 

filhos e netos que gostam de contar histórias e de partilhar saber.  
 
 

 
 
 
 



 

136 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2019 (Abril),  

PVP 12€ 25 % de desconto 

 

Costuma-se dizer que o sol quando nasce é para todos. É esse 

o espírito deste “O Nascer do Sol”, 19 contos para todos os 

gostos e para todas as idades. 

Em todos os contos a observação do ser humano, e dos seus comportamentos e 

emoções, está presente e é perfeitamente identificável. São textos para divertir 

e para reflectir. 

 

 

Esteja o leitor de férias, a chegar de férias ou a sonhar com 

férias, fica o convite para aceder a esta biblioteca de várias 

experiências, reunidas num só volume, e partir à aventura. 

Prepare as malas para ir em luxuosos cruzeiros, visitar cidades míticas, 

apreciar a tranquilidade do mar ou da planície; relacione-se com relatos de 

viagens há muito programadas ou à circunstância de férias de algum modo 

improvisadas. Reflicta sobre a natureza e sobre estados de espírito, viaje ao 

passado, projecte-se no futuro… 

 

 

Especial colectâneas:  

Oferta dos portes se comprado em conjunto com outra 
colectânea (válido para todas). 
 



 

Campanha promocional válida para compras na loja online de 16 de 

Janeiro até ao dia 28 de Fevereiro de 2021. 

 

 

Os preços apresentados incluem IVA à respectiva taxa legal, mas não 

incluem as despesas com os portes. Consulte, por favor, na ficha de 

cada produto o respectivo valor. 

 

Os descontos serão feitos após a confirmação da encomenda e sobre 

os preços que vê dos produtos, sem portes. 

 

Encomendas de valor igual ou superior a 50€ (sem portes) têm portes 

grátis (exceptuando para pagamentos contra-reembolso). 

 

Qualquer dúvida que tenha contacte-nos pelo email 

informacoes@tecto-de-nuvens.pt 

 

Faça as suas compras em:  

http://tecto-de-nuvens.pt/index.php?id_cms=20&controller=cms 
 

As imagens foram comprimidas para maior rapidez de download e consulta 

deste folheto. 

 

mailto:informacoes@tecto-de-nuvens.pt
http://tecto-de-nuvens.pt/index.php?id_cms=20&controller=cms

