
 

Regresso às aulas 
(e à leitura no sofá…) 

 

Campanha válida de 1 de Setembro a 
31 de Outubro de 2018 

 
 

 

NOVIDADE:  
 

Ilda Pinto Almeida

112 Páginas, capa mole; Tecto de Nuvens 

2018 PVP 12,00€ -10%Desconto 

A inspiração (Graça) cristã domina a visão, e os sentimentos, da autora que 

demonstra a presença de Deus através da Poesia. É um convite não à religião, 

mas à contemplação e à admiração. Um convite a olhar com atenção o que nos 

rodeia e quem nos rodeia e procurar o melhor, o positivo e também o humor 

É uma inspiração que brota e nutre qual chuva, lava, refresca e renova. 

  



 

NOVIDADE 

Maria Saraiva de Menezes 

e-Book (e-Pub) 

660 páginas, Tecto de Nuvens, 2018  

PVP 15,00€ -10%Desconto 
A "História numa Garrafa" começou por ser um ‘livro vivo’ 

numa página de Facebook e, posteriormente, no Instagram, 

onde a autora publicou uma história por dia, durante três anos, com fotografias 

de sua autoria. Destinam-se ao público adulto e vão ao encontro dos mais 

variados universos devido à variedade de temáticas. A Garrafa foi lançada ao 

mar a 3/3/2015 e deu à costa a 3/3/2018, altura em que contava com 15.000 

leitores e 1.095 histórias. 

10%Desconto

Este romance é uma história ficcionada, em que a humildade e 

relações afectivas entre os intervenientes marcam a vida do 

protagonista. Este deixa a sua terra natal para se tentar 

encontrar como pessoa. Uma crise existencial leva-o a um novo país e a uma 

comunidade agrícola, onde os valores humanos eram preservados. Um tempo 

de reflexão para melhorar a sua vida e relações com quem o rodeava. 

10%Desconto 
 



 

Maria Saraiva de Menezes 

660 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2018  

PVP 25,00€ -10%Desconto 
A "História numa Garrafa" começou por ser um ‘livro vivo’ 

numa página de Facebook e, posteriormente, no Instagram, 

onde a autora publicou uma história por dia, durante três 

anos, com fotografias de sua autoria. Destinam-se ao público 

adulto e vão ao encontro dos mais variados universos devido à variedade de 

temáticas. A Garrafa foi lançada ao mar a 3/3/2015 e deu à costa a 3/3/2018, 

altura em que contava com 15.000 leitores e 1.095 histórias. 

 

 
 

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 
 

  



 

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 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 

  

  



 

Especial Regresso às aulas 

Desconto de 40% em todos os artigos da categoria 

“Outros” no separador “Papelaria” – válido até final de stock. 

 

Nota: ilustrações de apenas alguns dos artigos, aceda à loja online para ver 

a totalidade dos artigos disponíveis. 



 

 

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 1 de 
Setembro até ao dia 31 de Outubro de 2018.  

mailto:informacoes@tecto-de-nuvens.pt
http://tecto-de-nuvens.pt/index.php?id_cms=20&controller=cms

