
 

Natal 2018 
 

Campanha válida até 15 de 
Janeiro 2019 

 

 
NOVIDADE:  (Disponível a partir de 22 de Novembro) 

 
Natal, Natais - Colectânea de Poesia – Vários autores 
70 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2018 PVP 9,00€ 10%Desconto 
 

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… 



 
NOVIDADE:  (Disponível a partir de 26 de Novembro) 

 
MARmúrios – Pensamentos e reflexões – Bastos Vianna 
96 páginas, capa mole, Tecto de Nuvens, 2018  
PVP 12,00€    10%Desconto  

 

Conjunto de textos, em poesia e prosa, e imagens (de diversos 

fotógrafos) com base no mar e na sua musicalidade 

(MARmúrios), para ponto de partida de e para um imenso 

legado imaginário, mas também real. O livro possibilita aos leitores não só 

uma viagem ao interior das sensações, mas também por Portugal e por terras 

africanas. 
 

NOVIDADE 
 

Por Vezes – Poemas -, Noémia Silva Dias 
68 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2018  
PVP 12,00€  10%Desconto 
“Por Vezes” o estado de espírito é alegre e inspirado; “Por 

Vezes” introspectivo e sóbrio; “Por Vezes” é apaixonado e 

“Por Vezes” é indiferente porque saudoso. São poesias para 

todos os momentos, que provocam no leitor as mais variadas 

reações, desde simples descontração a profundas emoções e regalo espiritual.  

 

10%Desconto 
 

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. 

  



 

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. 
 

Maria Saraiva de Menezes 

660 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2018  

PVP 25,00€ - 
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. 

  



 

 

Pirilimpãopum - Colectânea de Contos Infantis

Vários autores; 120 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 
2018  PVP 10,00€  

Era uma vez...” tantas vezes! Começam a atenção e a emoção: 

mundos fantásticos, semi reais ou tal e qual o nosso. Histórias 

que nos inspiraram antes e continuam a inspirar agora. 

Jovem leitor, queremos que te divirtas com as nossas histórias, 

que as leias, que as partilhes, que aprendas. Foram todas pensadas para ti, escritas 

por avós, filhos e netos… 
 

 

Desses Poetas por aí… - Colectânea de Poesia

Vários autores; 88 páginas, capa mole; Tecto de 
Nuvens, 2018, PVP 10,00€ 

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. 
 

Olhar de amor – Colectânea de Poesia – Vários autores 

76 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2017 PVP 13,00€ 

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! 

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€ 

Dez autores, quinze contos para todos os gostos e para todos 

gostarem… Estórias baseadas em factos reais, contos 

fantásticos, contos infantis e tudo aquilo que possa estar 

entre estas classificações… Contos para entreter, contos para 

aprender, contos para meditar e (porque não?) contos para 

contar… Leia e divirta-se!   



 

Especial Natal 
 

Pack 3 colectâneas de Natal (“Natal, Natais”; :”Vamos Celebrar!”; 
“A Árvore de Natal e o Presépio”). 
Preço habitual: 32,00€ - novo preço = 27,80€ 
 

Pack “Vamos Celebrar!” + “A Árvore de Natal e o Presépio” 
Preço habitual: 22,00€ - novo preço = 18,80€ 
 

Pack 3 livros “Vamos Celebrar!”: 
Preço habitual: 30,00€ - novo preço = 18,00€ 
 

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

Tecto de Nuvens, 2016 PVP 10,00€ 
“Autores de zonas geográficas diferentes, com idades e culturas 

diferentes embarcaram nesta viagem de homenagem ao Natal da 

qual resultaram 27 textos que, curiosamente, em nada se parecem 

uns com os outros! Recorda-se a infância, comenta-se o presente, 

fazem-se votos para o futuro, vive-se e sente-se o Natal a começar pela pintura da capa, 

também ela pintada antecipando o grande dia, num misto de emoções por um passado 

que não se ia repetir e a esperança de novos Natais. 
 

A Árvore de Natal e o Presépio - Colectânea de Contos – 

Vários autores; 128 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 
2017; PVP 12,00 €  
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! 
 

Compradas individualmente estas colectâneas têm (por ordem de 
apresentação): 25 e 10% de desconto. 
 

Especial colectâneas:  

Oferta dos portes se comprado em conjunto com outra 
colectânea (válido para todas).  



 
Conheça os novos membros da família Emoticon e aproveite o 

desconto de 15% quando comprar 2 ou mais produtos 

Emoticon de qualquer uma das categorias. 

 

NOVIDADE: 
 

 

Aquecedor de mãos (Hot Pack) Emoticons 
 
Para manter as mãos quentinhas, no tempo frio que 
se avizinha, e não perder a capacidade de exprimir 
muitas emoções. 
Medidas 10 x 10cm PVP 1,92€ 
 
Não vai ao microondas. 

 
 

 

Bálsamo labial Emoticons 
 

Para poder expressar toda a emoção de um sorriso em lábios bem 
hidratados! 
Medidas 3,7cm - PVP 1,65€ 
  



 

Bolas de Futebol Emoticons 
 

Porque o desporto está cheio de emoções… 
22 cm de diâmetro - PVP 4,18€ 
 

 

 

E os habituais… 

 

 
Da esquerda para a direita, e de cima para baixo: canecas, espelhos com 
escova e almofadas. Há mais modelos. 
  



 

E para tornar o Natal ainda mais especial, navegue pela 
nossa loja e veja todos os artigos com motivos de Natal: 
postais, canecas, cadernos, canetas… Tudo com 25% de 
desconto para dar mais brilho e cor ao Natal. 

- Promoção em alguns casos até ruptura 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 
Novembro de 2018 até ao dia 15 de Janeiro de 2019.  

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

