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Campanha Válida de 1 de 
Março a 10 de Abril de 2021 

 
 

 

 
 

 

 

NOVIDADE
 
Livro disponível em Abril 2021. Durante o mês de Março esteja atento às 
campanhas promocionais de pré-lançamento.  

10%Desconto 



Especial Dia Mundial da Poesia 
 

 

Olhar de Amor – Colectânea de Poesia –, Vários 
autores; 76 páginas; Tecto de Nuvens 2017 
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! 

 

Vamos Celebrar! – Colectânea de Poesia de Natal – 
Vários autores; 72 páginas, capa mole;  

Tecto de Nuvens, 2016 PVP 10,00€ - 5,00€ 
“Autores de zonas geográficas diferentes, com idades e culturas 

diferentes embarcaram nesta viagem de homenagem ao Natal da 

qual resultaram 27 textos que, curiosamente, em nada se parecem 

uns com os outros! Recorda-se a infância, comenta-se o presente, 

fazem-se votos para o futuro, vive-se e sente-se o Natal a começar pela pintura da capa, 

também ela pintada antecipando o grande dia, num misto de emoções por um passado 

que não se ia repetir e a esperança de novos Natais. 
 

Desses Poetas por aí… - Colectânea de Poesia – 
Vários autores; 88 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2018, 

PVP 10,00€ - 5,00€ 

“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… 
 

Natal, Natais - Colectânea de Poesia – Vários autores 
70 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2018  
PVP 9,00€ - 4,50€ 
Vinte e cinco poemas para celebrar o Natal e os Natais, os 

presentes, os passados, os futuros, bem como os múltiplos 

estados de espírito de cada um deles. 

Vinte e cinco poemas para um Dezembro ainda mais 

memorável a ser recordado ao longo de todo o ano. 

Para ler e para oferecer. 

Porque é tempo do Natal e dos Natais… 

50%Desconto 



Preços especiais Dia da Poesia 
 

Adosinda 

Ferreira Dias 

5,00€

Adosinda Ferreira Dias

7,00€
“Porquê comboio da vida? Ao folhear cada página deste 
livro, vai-se de encontro a muitas passagens da vida. Viemos 

de viagem marcada, sem data de ida, porque não sabemos quando é que o 
comboio que nos trouxe nos leva de volta à outra margem, de regresso à 
casa do Pai.” 

, Adosinda Ferreira 

Dias 

80 páginas, capa mole, alçado com espiral, Tecto de 
Nuvens, 2012,  

6,00€

Packs especiais 
 

 
+   = 17,57€ 12,00€  10,00€ 
 



 
+  +  26,07€ 18,00€  15,00€ = 
 

Promoções válidas durante 
todo o período de duração deste folheto, salvo ruptura de stock. 
 

20 % Desconto 
 

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. 



20 % Desconto 
 

Poemas do Quirimbo 70, Quirimbo 70 
100 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2009 
 PVP 10,00€ 
 

Colectânea de poemas, a maior parte referentes a 
Angola. 
 

 
 

Murmúrios Plurais -Poemas -, Florentino Mendes Pereira 
192 páginas, capa mole, Tecto de Nuvens, 2015  
PVP 12€  
“Lembrei-me de dar por título a este livro de Poemas o 
nome de “MURMÚRIOS PLURAIS”. Gostaria, no meu estilo 
de verso, a deambular, tanta vez, pela história de casos e 
de pessoas, coada por atenta observação, fazer renascer o 

sem-número de vozes que ouvimos, bem e mal, ou deixamos de ouvir. Tanta 
vez se imagina que se ouve!...” 
 
 

Ilda Pinto Almeida

Maria João Saraiva de Menezes 

Colectânea de poemas de carácter biográfico. O amor e a 
paixão são a base desta obra que tem uma dedicatória 
muito especial. António Carlos Cortez é o autor do prefácio, 
num livro em que muitos dos poemas foram lidos, avaliados 
e aprovados por David Mourão Ferreira. 



20 % Desconto 

 
MARmúrios – Pensamentos e reflexões – Bastos Vianna 
96 páginas, capa mole, Tecto de Nuvens, 2018  
PVP 12,00€    
 

Conjunto de textos, em poesia e prosa, e imagens (de diversos 

fotógrafos) com base no mar e na sua musicalidade 

(MARmúrios), para ponto de partida de e para um imenso 

legado imaginário, mas também real. O livro possibilita aos leitores não só 

uma viagem ao interior das sensações, mas também por Portugal e por terras 

africanas. 
 

Por Vezes – Poemas -, Noémia Silva Dias 
68 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2018  
PVP 12,00€   
“Por Vezes” o estado de espírito é alegre e inspirado; “Por 

Vezes” introspectivo e sóbrio; “Por Vezes” é apaixonado e 

“Por Vezes” é indiferente porque saudoso. São poesias para 

todos os momentos, que provocam no leitor as mais variadas 

reações, desde simples descontração a profundas emoções e regalo espiritual.  
 
 
 

Ilda Pinto 

Almeida
112 Páginas, capa mole; Tecto de Nuvens 

2018 PVP 12,00€  

A inspiração (Graça) cristã domina a visão, e os sentimentos, da 

autora que demonstra a presença de Deus através da Poesia. É um convite não 

à religião, mas à contemplação e à admiração. Um convite a olhar com atenção 

o que nos rodeia e quem nos rodeia e procurar o melhor, o positivo e também o 

humor 

É uma inspiração que brota e nutre qual chuva, lava, refresca e renova. 



10%Desconto 
 

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.



10% Desconto 
 

ROSTO E Expressões; Florentino Mendes Pereira 

 

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!  

PPPrrrooommmoooçççõõõeeesss   eeessspppeeeccciiiaaaiiisss   DDDiiiaaa   dddaaa   PPPoooeeesssiiiaaa   –––   eeexxxtttrrraaa   lllooojjjaaa   ooonnnlll iiinnneee   

, Marco Lourenço

212 Páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2009  
Colectânea de poemas que retratam o sentimento da 
Angolanidade. 

5,00€

116 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2008 

Colectânea de poemas de carácter biográfico, com o 
amor como assunto principal. A obra está dividida 
em blocos cronológicos. 

3,00€

Livros disponíveis até final de stock. Em compras na loja online deve 

aproveitar o espaço disponível para observações e comentários para 

referir o interesse nestes livros.  



10 % Desconto 

Postais com poesia 

 
Frente  verso 

 

 
 

Merchandising de livros de Poesia * 
 

  
(Imagem ilustrativa, há mais artigos.) 

 



Especial Dia do Pai (19 de Março) 

10 % Desconto 

Nos seguintes postais, para ajudar a ilustrar uma bonita mensagem 

para o Pai e/ou para a Mãe. 

 

 

   

10 % Desconto 

Nos seguintes artigos, para ajudar Pai no seu dia a dia e ter uma bonita 

recordação dos filhos. 

   



   
 

 

  

 

 



 

E ninguém mais do que os pais merece todo um leque de 

emoções… ofereça Emoticons… Desconto de 10% na compra de 2 

ou mais produtos Emoticon de qualquer uma das categorias. 

 

Aquecedor de mãos (Hot Pack) Emoticons 
Medidas 10 x 10cm PVP 1,92€ 
 
Não vai ao microondas. 
 
 
 
 

Bálsamo labial Emoticons 

 

 

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. 
 

Para ter uns lábios sempre bonitos e hidratados… uns gulosos bálsamos labiais 

em forma de donuts. Na compra de 2 desconto de 20% no segundo bálsamo. 

 



 

Memória USB/Pen Emoticons 

 

PVP: 8,95€/UN 
 

 



EEssppeecciiaall  PPáássccooaa  

5500  %%  DDeessccoonnttoo  

; 

 

80 páginas; capa mole; Tecto de Nuvens, 2015 

 





 

Jesus – Redenção -, Augusto Pires da Mota 

 



As Três Devoções do início do mês - Cristina 

de Jesus Seraphim Rodrigues 

. 

 



 

Campanha promocional válida para compras na loja online de 1 de 

Março até ao dia 10 de Abril 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. 
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