
 

RReeggrreessssoo  ààss  aauullaass  
(e às leituras no sofá…) 

 

Campanha válida de 1 de 
Setembro a 31 de Outubro de 2020 
 

 

NOVIDADE (disponível a partir de 19/09):  
 

Ilda Pinto 
Almeida
102 Páginas, capa mole; Tecto de Nuvens 2020 PVP 12,50€ - 

10%Desconto 

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.  

Era um livro só para uns, mas acabou por ser para todos, basta acreditar no 

arco-íris e que do lado de lá há ouro e que até pode ser "Ouro Azul..." 



 

10% desconto 

- ; 

 

 

 

 
ROSTO E Expressões; Florentino Mendes Pereira 



 

 



 

As Três Devoções do início do mês - Cristina 

de Jesus Seraphim Rodrigues 

. 

 

 

   

 

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. 



 

 
Jesus – Paixão e morte de Jesus Cristo -, Augusto Pires da 
Mota 
140 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2019. 
 PVP 13,50€ 
"A vida de qualquer pessoa tem um Domingo de Ramos e 
uma Sexta-feira da Paixão, isto é, dias de tudo e vésperas 
de nada: dias cor-de-rosa, de grande euforia, com o sol a 

brilhar, despertando a vontade de louvar a Deus e partilhar com os 
outros e dias sombrios, de nevoeiro cerrado, dias de treva, em que a vida 
se apresenta mais madrasta do que mãe." 
Naquele que será o 3º volume da colecção "Jesus", Augusto Pires da 

Mota apresenta todo este simbolismo da dualidade da cruz no percurso 

de Cristo e na vida dos cristã 

10%Desconto



 

Especial Regresso às aulas 

Desconto de 40% em todos os artigos da categoria 

“Outros” no separador “Papelaria” – válido até final de stock. 

 

Nota: ilustrações de apenas alguns dos artigos, aceda à loja online para ver a 

totalidade dos artigos disponíveis. 



 

E porque as emoções são uma constante, em tempo de 

trabalho ou de férias; de mais com calor ou com o baixar da 

temperatura; com distanciamento social, com ou sem 

máscara… Não deixemos de a exprimir, nem que seja sob a 

forma de uma lembrança. 

20%Desconto 
 

nos Emoticon de qualquer uma das categorias. 

 
 

Bálsamo labial Emoticons 

 

Para manter os lábios hidratados mesmo por debaixo da máscara. 
 
 
 
 

 

Medidas 3,7cm - PVP 1,65€ 



 

 

Bolas de Futebol Emoticons 
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. 
 



 

Memória USB/Pen Emoticons 

 

PVP: 8,95€/UN 
 

E para que a diminuição do número de horas solares não seja um 

obstáculo 

15% de desconto nas lanternas de leitura 

  



 

Para um regresso activo com todas as condições à promoção dos artigos 

de papelaria juntamos também 15% de desconto nos cadernos e 

blocos de notas das outras categorias. 

      
 

     

 
 

 

(Imagens meramente ilustrativas, não há outros modelos que pode ver na loja online. 

Veja a ficha de cada produto para saber dimensões, número de páginas, etc. As imagens 

não estão à escala). 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Campanha promocional válida para compras na loja online de 1 de 
Setembro até ao dia 31 de Outubro de 2020.  

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

