
Primavera/verão  
E Dia da CRIANÇA  

Campanha Válida de 16 de 
Maio a 31 de Agosto de 2018  
 
 
 
 
 
 

 
NOVIDADE: 

Nuno Cruz



10%Desconto 

 

 

 
 

Vários autores; 88 páginas, capa mole; Tecto de 
Nuvens, 2018, ISBN - 978-989-8197-993 PVP 10,00€ 

.  



10%Desconto 

 

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

Tecto de Nuvens, 2016 PVP 10,00€ 
 
 
 
 

Olhar de amor – Colectânea de Poesia – 

Vários autores 
76 páginas, capa mole;  

Tecto de Nuvens, 2017 PVP 13,00€ 

Entregue em saco de organza. 
 
 

 
Em tons de Valsa aguarela-fogo – Colectânea de Contos 
-  

Vários autores 
128 páginas, capa mole;  
Tecto de Nuvens, 2017 PVP 10,00€ 
 
 

 
 
A Árvore de Natal e o Presépio - Colectânea de Contos – 

Vários autores; 
128 páginas, capa mole;  

Tecto de Nuvens, 2017; PVP 12,00 €  

 
 

 
 
Especial colectâneas:  

Oferta dos portes se comprado em conjunto com outra 
colectânea 
 

  



10%Desconto 
 

 
Canecas 

Pirilimpãopum 

 
 
 

Especial Dia Mundial da Criança 
 

Desconto de 10% na compra de 2 ou mais produtos Emoticon 

de qualquer uma das categorias. 

 

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



 

  



Especial Férias 

 

 

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. 

 
 

10% de desconto nas lanternas de leitura 

 

  



 

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 16 de 
Maio até ao dia 31 de Agosto de 2018.  

Nota: Este folheto vai ter várias edições com algumas campanhas 
rápidas e com promoções extra para além dos descontos agora 
apresentados  

mailto:informacoes@tecto-de-nuvens.pt
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