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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: 
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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 
aguarela-
fogo – 
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, 
PVP 9,50€ Agora: 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.” 
 



 

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. 
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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. 
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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. 
 

PPPrrrooommmoooçççõõõeeesss   eeessspppeeeccciiiaaaiiisss   DDDiiiaaa   dddaaa   PPPoooeeesssiiiaaa   –––   eeexxxtttrrraaa   lllooojjjaaa   ooonnnllliiinnneee   
 
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.  
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Merchandising de livros de Poesia 
 

  
(Imagem ilustrativa, há mais artigos.) 
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