ESPECIAL POESIA
Cam
mpanha Válida de
d 1 de
Março a 15 de
d Maio de 2018

Livro em pré-lançamento atéé 20 de Março de
d 2018

Canecaa “Desses Poetaas por aí... (fren
nte, trás) dispon
nível na secção
“Merch
handising dos livvros”

25%Desconto*

*Para livros encomendados e pagos até ao dia 20 de

Março de 2018

10%Desconto
Desses Poetas por aí… - Colectânea de Poesia
--- Vários autores; 88 páginas, capa mole; Tecto de
Nuvens, 2018, ISBN - 978-989-8197-993 PVP
10,00€
‘‘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…
Haja quem os leia e quem os divulgue e haverá sempre Poesia, não apenas a
21 de Março, mas em todos os dias, pois em todos os dias há emoções e
sentimentos, há paixões e ódios, ideias a transmitir, conceitos a desenvolver,
tudo com tanta riqueza que só a Poesia consegue, com plenitude, abarcar.
NOVIDADE – Disponível a partir de 21 de Março de 2018
.

Oferta dos portes se comprado em conjunto com:

ou

ou

ou

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

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

Olhar de
amor –
Colectânea
de Poesia –
Vários
autores
76 páginas,
capa mole;

Tecto
de
Nuvens,
2017 PVP
13,00€
Entregue
em saco de
organza.
10%
desconto

Em tons de
Valsa
aguarelafogo –
Colectânea
de Contos -

Vários
autores
128 páginas,
capa mole;
Tecto
de
Nuvens,
2017 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

Especial Dia Mundial da Poesia
Pedaços da Vida em Sonhos de Menina, Adosinda
Ferreira Dias

136 páginas, capa mole, Tecto de Nuvens, 2010,
PVP 8,07€
Agora: 5,00€
De todos os muitos poemas que escreveu ao longo da vida,
fez agora uma selecção para ser publicada pela primeira vez,
concretizando, finalmente, o seu sonho de publicar o livro, que de facto
contém “Pedaços da Vida” e dá corpo ao que eram “sonhos de Menina”.

Viajando no Comboio da Vida − Poemas − ,
Adosinda Ferreira Dias

152 páginas, capa mole, Tecto de Nuvens, 2012,
Agora: 7,00€
PVP 9,50€
“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.”

Na Cozinha ao Sabor da Poesia, Adosinda Ferreira
Dias

80 páginas, capa mole, alçado com espiral, Tecto de
Nuvens, 2012,
PVP 8,50€
Agora: 6,00€
‘‘Na Cozinha ao Sabor da Poesia” é uma colectânea de
deliciosas receitas, quase todas cozinhadas com soja e
derivados, que são a inspiração para os poemas. Verdadeiramente apetitoso!
− Ilustrado com fotos da autora. −

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 Am
mor, Carlos Varella
68 páginaas, capa mole; Tectto de Nuvens, 2009, PVP 8,07€

Puro Am
mor é a essênciaa das sensações proporcionadas
p
pela vivvência do auto
or na Odisseia pelo supremo
sentimeento. É a viagem
m ao extremo dass emoções. É o
segredarr da vivência destas
d
emoções numa entrega
absolutta no expoente dos sentidos. Deixe-se
D
seduzirr pelo supremo
bem e viaje
v
livre nas asas do Puro Amo
or!
De Amore, Margarida Hadderer
68 páginass, capa mole; Tecto
o de Nuvens, 2009,, PVP 8,07€

Através de uma colecttânea de poemas de carácter
dialógico
o na sua maioria,, este livro de po
oesia conta-nos
a histórria de um amor
a
profundo
o, ainda que
frequenteemente ensombrrado por mágoaas e desilusões.
Ainda assim o Eu p
poético exalta a força da Nattureza e diz-se
eternam
mente preso a elaa, porque nela reessuscitará por am
mor.

Poemass do Quirimbo 70,, Quirimbo 70
100 págin
nas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2009
PVP 10,,00€
Colectân
nea de poemas, a maior
m
parte referentes a Angola.

úrios Plurais -Poeemas -, Florentino Mendes Pereira
Murmú
192 págiinas, capa mole, Teecto de Nuvens, 20015
PVP 12€€
“Lembreii-me de dar por títuulo a este livro de Poemas o nome de
“MURM
MÚRIOS PLURAIIS”. Gostaria, no meu
m estilo de verso, a
deambulaar, tanta vez, pela história
h
de casos e dee pessoas, coada por
atenta obbservação, fazer renasscer o sem-número de vozes que ouvimos,
bem e maal, ou deixamos de ouvvir. Tanta vez se imaggina que se ouve!...”

20 % Desconto
Ele é também poesia, Ilda Pinto Almeida
80 Páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2009,
PVP 8,07€
Colectânea de poesia de inspiração cristã.

Pegadas de Vento, Maria João Saraiva de Menezes
72 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2008
PVP 6,00€
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.

PPrroom
mooççõõeess eessppeecciiaaiiss D
Diiaa ddaa PPooeessiiaa –– eexxttrraa lloojjaa oonnlliinnee
Letras na Areia, Marco Lourenço
212 Páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2009
Colectânea de poemas que retratam o sentimento da
Angolanidade.
PVP 12,00€ Agora: 5,00€

Renascer, João Carvalho Táboas
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.
PVP5,05€
Agora: 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.)

Esp
pecial D
Dia do Paai (19 de Março)
M
e Dia d
da Mãe (6
( de Maio)
110 % Descconto
Nos seguintes
s
postaiss, para ajudar a ilustrar
i
uma boniita mensagem
paara o Pai e/ou paara a Mãe.

110 % Descconto
Nos seeguintes artigos,, para ajudar Paii e/ou a Mãe no seu dia a dia e
ter um
ma bonita recordaação dos filhos.

guém mais do q
que os pais merrece todo um leeque de
E ning
emoçõ
ões… ofereça E
Emoticons… Deesconto de 10%
% na compra
de 2 ou
u mais produto
os Emoticon dee qualquer uma das
catego
orias.

Da esquerda parra a direita, e de
cima paara baixo: canecas,, espelhos com esccova e almofadas. Há mais
modelo
os.

Para ter uns lábios sem
mpre bonitos e hidratados… uns gulosos
g
bálsam
mos labiais em forrma de donuts. Na
N compra de 2 desconto de
20% no
o segundo bálsam
mo.

Campaanha promocional válida para compras
c
na loja online de 1 de
Março até ao dia 15 de Maio de 2018.

Os preços apresentado
os incluem IVA à respectiva taxaa legal, mas não
m as despesas com os portes. Consulte,
C
por favvor, na ficha de
incluem
cada prroduto o respectivo valor.
omenda e sobre
Os desscontos serão feiitos após a confiirmação da enco
os preçços que vê dos prrodutos, sem porrtes.
mendas de valor iigual ou superior a 50€ (sem porrtes) têm portes
Encom
grátis (exceptuando
(
paara pagamentos contra-reembolso
c
o).
uer
dúvida
que
tenha
Qualqu
informacoes@tecto-de--nuvens.pt

contacte-nos

pelo

email

Faça ass suas compras eem:
http://tecto-de-nuvens.pt/iindex.php?id_cms
s=20&controller=cm
ms

As imag
gens foram comprrimidas para maio
or rapidez de dow
wnload e consulta
deste fo
olheto.

