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

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. 

Oferta dos portes se comprado em conjunto com: 
 

 

         ou            ou             
 

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

Tecto de Nuvens, 
2016 PVP 10,00€ 
10% desconto 

A Árvore de Natal 
e o Presépio - 
Colectânea de 
Contos – Vários 
autores; 
128 páginas, capa 
mole;  

Tecto de Nuvens, 
2017; PVP 12,00 €  
 

10% desconto 

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

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

10% desconto 

10%Desconto 



 

 

20 % 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. 
 

20 % Desconto 

 
 

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. 

  



 

Merchandising dos livros com 10% de desconto se comprado em 

conjunto com o livro. 
 

        Imagens ilustrativas, há 
mais artigos e de mais livros. 

 
Muitos livros têm materiais inspirados pelas suas capas e textos, procure-os na loja 
online e beneficie do desconto sobre o preço marcado.  

Desconto de 15% em 2 ou mais artigos da mesma 

colecção. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

Imagens ilustrativas de algumas das nossas 

colecções (alguns dos artigos estão esgotados). 

Verifique na loja online os diferentes elementos 

que compõem cada colecção. 



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

Emoticons… 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. 

 

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. 

 
 

 



 
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 

 

10 % Desconto 

Sortido de Postais “Amor” (10 postais, 2 

são repetidos) 1,50€ 

 

 

 

 



Sacos de Algodão: 15,50€ 

 

     
 
Promoção apenas para estes 3 modelos. Os sacos não estão à escala. 

 

 

Campanha promocional válida para compras na loja online e até ao dia 

28 de Fevereiro de 2018. 

 

 

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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