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Especial Natal 

 

 

Poesia 
 

Vamos Celebrar! – Colectânea de Poesia de Natal – Vários autores 
72 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2016 (Novembro), PVP 9,43€+IVA 
ISBN - 978-989-8197-74-0 
Colectânea de poesia sobre a temática do Natal. 

 
 

  
 

Natal, Natais - Colectânea de Poesia – Vários autores 
70 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2018 (Novembro) PVP 8,49 €+ IVA 

ISBN 978-989-5425-42-6 
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…   

 

Um cheirinho a Natal - Colectânea de Poesia de Natal – Vários 
autores 

72 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2020 (Novembro) 

PVP 8,49 €+ IVA 
ISBN: 978-989-5480-45-6 
“São muito os sentidos, e as emoções, associados ao Natal e espelhados nos 23 
poemas deste livro (com o bónus de mais 2 para que, tipo calendário de advento, 

possam ler um poema por dia do início de Dezembro ao dia de Natal). 
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!”    NOVIDADE 

 

Os Poemas de Natal; Florentino Mendes Pereira 
116 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2021 (Novembro). PVP 9,43€ + IVA 
ISBN: 978-989-5340-30-9 

(…) O Natal que nestes poemas começa e acaba no nascimento do Menino, o 
Salvador, mas que vai para muito lá disso. São as vivências, as emoções, as tradições… 

No fundo, todo um presépio, não apenas o tradicional, mas o de todos, o de sempre, 
passado, presente e futuro. O dos gestos, das acções, das figuras, das pessoas… 

Um Natal umas vezes mais alegre, outras mais melancólico, umas vezes de esperança, outras de 
saudade. Robusto ou mais frágil, mas sempre presente. (…) 

NOVIDADE 



Um Postal de Natal! – Colectânea de Poesia -, vários autores; 
72 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2022 (Novembro) PVP: 8,02€ + IVA 
(…) A mensagem que os nossos autores quiseram deixar neste postal é intimista e é 
de fé, de família, de recordações (melhores ou piores). Basicamente, numa 
harmonia (da qual só terão noção quando eles próprios lerem o livro) lembram-nos o 
porquê de celebrarmos o Natal, o porquê de o continuarmos a celebrar e o porquê 
de ser tão importante que o façamos. 

NOVIDADE 

 

Contos 
 

A Árvore de Natal e o Presépio - Colectânea de Contos – Vários autores 
128 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2017 (Novembro), PVP 11,32€+IVA 
ISBN - 978-989-8197-94-8  
Dez autores e dezasseis contos para celebrar o Natal, feliz e colorido tenha saído 
das memórias, sido baseado em acontecimentos reais ou sendo completamente 
ficcionado. 

Um Natal alegre mesmo quando as circunstâncias não o parecem augurar. 
Um livro para ser lido dos avós aos netos e escrito por netos (o mais novo com 9 anos) e 
alguns avós… É a história da magia que se repete em família no tempo de antes, no de agora 
ou no de faz-de-conta, porque o Natal é mágico e acontece em todos os tempos. 
Feliz Natal!    
 

A Prendinha de Natal - Colectânea de Contos – Vários autores 

86 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2019 (Novembro), PVP 9,43€+IVA 

ISBN - 978-989- 5455-12-6 
De um modo geral, como a capa indica, a imaginação e a memória dos nossos 
autores levam-nos para a aldeia e para um Inverno frio e nevado. No entanto, as 
histórias estão cheias do melhor dos calores, o humano. “O Natal é quando um 

homem quiser”, mas desta vez aprendemos algo, igualmente, importante: o Natal é quando nos 
lembramos dele, como nos lembramos, o quanto nos lembramos e, com mais ou menos 
esperança, o quanto nos iremos lembrar dele. (…) Dez histórias para sonhar e pensar o Natal, e 
que fazem deste livro: a melhor prendinha de Natal!   NOVIDADE 

 
Natal ao borralho- Colectânea de contos de Natal – Vários autores 
104 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2021 (Novembro), PVP 9,43€+IVA 
ISBN - 978-989- 5340-31-6 
“É pois, caro leitor, ao borralho, confortavelmente instalados, que encontra os nossos 
autores e as memórias que quiseram partilhar. São memórias reais, memórias ficcionadas, 
histórias que, se espera, venham a ser memórias futuras… São, como devem ser, boas 

histórias para contar, ao quentinho da lareira, com uma bebida quente à mão, e muito boa companhia: a 
sua!”       NOVIDADE 

 

 



Infantil 
 

Uma Pluma no Natal e outros contos; Pedro Forte 
86 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2018 (Dezembro), PVP 8,49€+IVA 
ISBN - 978-989-54254-4-0 
A leitura deste livro de contos transporta-nos para mundos onde reina a magia. 
Acompanhamos personagens fantásticas e nós passamos a querer ser como elas, 
ou a querer viver com elas! Ler estes contos também é viver alegrias, ou partilhar 

as aflições do nosso herói ou da nossa heroína, é a descoberta de um segredo fabuloso ou a 
amizade improvável entre duas pessoas de estratos sociais opostos, e isso vai-nos fazer 
repensar muitas das certezas que temos da vida!... 
      

 

A Caixinha dos Milagres; Jorge Barroso 

90 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2022 (Novembro) PVP: 5,66€ + IVA 

ISBN: 978-989-5374-36-6 

Esta é a experiência de vida de alguém que nos ensina que a bondade e a fé quando andam 
lado a lado, de mãos dadas, resultam numa verdadeira “caixa de milagres”! 
Nº 7 Colecção “Petizes Felizes!” 

 
 
 
Última actualização em 3 de Novembro de 2022. 
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