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10%Desconto

Na areia de uma praia qualquer - Colectânea de Poesia –
Vários autores

92 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2021 PVP 10,00€
“Na areia de uma praia qualquer” que pode ser uma praia que existe
apenas na nossa imaginação, uma memória, mais ou menos, distante;
ou mesmo um projecto para o futuro. Também pode ser, é claro, o
local onde o prezado leitor se encontra com este livro na mão… De
um modo ou de outro, remete-nos para férias, descanso, viagem,
reencontro connosco e com a nossa história (passada ou futura, pois
criamos hoje as memórias do amanhã).

NOVIDADE

Oferta Especial

Desconto de 40% em compra individual,
oferta em compras de valor igual ou superior
a 35€
Uma manhã na praia - Colectânea de Férias – Vários
autores; 92 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2019
PVP 11,00€
Esteja o leitor de férias, a chegar de férias ou a sonhar com férias, fica o convite para
aceder a esta biblioteca de várias experiências, reunidas num só volume, e partir à
aventura. Prepare as malas para ir em luxuosos cruzeiros, visitar cidades míticas,
apreciar a tranquilidade do mar ou da planície; relacione-se com relatos de viagens
há muito programadas ou à circunstância de férias de algum modo improvisadas.
Reflicta sobre a natureza e sobre estados de espírito, viaje ao passado, projecte-se no
futuro…

sem pressa de chegar à meta, levando apenas na bagagem a sua
imaginação sem limites.

NOVIDADES
10% Desconto
Desafios de autores para autores - o livro Volume II - 2021; Vários autores
156 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2022
PVP: 10,00€
Durante o ano de 2021 mantiveram-se os Desafios
de autores para autores, no blogue da Tecto de
Nuvens. Os Desafios obedecem a temas e apesar de a maior
parte serem de Poesia, temos também fotografia e textos em
prosa.
Neste volume II encontram-se os Desafios do ano 2021.

Jesus de Nazaré resgatou-me, 3ª edição;
Aldina Cardeal
134 páginas, capa mole, Tecto de Nuvens, 2022
PVP 8,00€
Relato biográfico da experiência da autora com o
oculto e a luta para se libertar, o que só sucedeu após 3
exorcismos. Nesta 3ª edição, com mais um capítulo, a autora relata
algumas das experiências que viveu após a publicação do livro. –
Prefácio do Pe. Duarte Sousa Lara. -

caminhar III –Crónicas publicadas no jornal
MaiaHoje (2012-2021) - , Joaquim Armindo
258 páginas, capa mole, Tecto de Nuvens, 2022
PVP 14€
Crónicas publicadas no jornal MaiaHoje entre 2012
e o final de 2021.

10% Desconto
MIGUEL E O AVIÃO DE PAPEL; Maria Saraiva de
Menezes
68 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2022
PVP: 8,00€
(…) Miguel dobra as asas, depois levanta a cauda do
avião, dobra outra vez e já está. Pega na caneta
para desenhar as janelas, mas começa a escrever o nome de
todos os seus amigos. Sabe que já se está a despedir do seu país e
dos seus amigos. Limpa as lágrimas outra vez (…). O Miguel não
compreende porque tem de emigrar.
Nº 6 da colecção Petizes Felizes!

ANIMAIS, novo sopro de vida – poemas- ;
José Amado
PVP: 12,00€
138 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2022
Os animais estão por todo o lado, na profundidade
dos seus pensamentos são postos a falar de si e do que os
rodeia, das tarefas, dos prazeres e dos antídotos que injetam
nos males dos seus donos. São inseparáveis companhias dos
que estão sós, nos seus eternos monólogos iniciados em longas
noites da vida.

Jesus – O Sofrimento à luz da Teologia –
;Augusto Pires da Mota
172 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2022
PVP: 10,00€
Pretende ser este livro uma vivência cristã e não uma
solução; pretende ser uma ajuda existencial na
aprendizagem da melhor estratégia para lidar com o sofrimento, no
sentido de superar a situação dolorosa, dando-lhe uma nova orientação,
um sentido redentor, à luz do exemplo e Evangelho de Cristo, que
assumiu a nossa condição sofredora.
Volume I do 3º título da colecção “Jesus”.

Jesus – A Pastoral do Sofrimento – ;Augusto
Pires da Mota
106 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2022
PVP: 10,00€
Deus não incentiva o sofrimento, nem se compraz com ele,
porque é Pai. Sabe, como tal, que o preço da liberdade, do
livre arbítrio pode resultar em sofrimento. Deus está sempre presente para
aliviar, para amparar, acompanhar, para que nenhum sofrimento seja em
vão.
O exemplo disso é o de Jesus, seu filho, que com a sua morte, nos libertou a
todos, deu-nos a salvação.
Volume II do 3º título da colecção “Jesus”.

Especial Dia Mundial da Criança
10%Desconto
Inês e a Árvore Aurora; Maria Saraiva de Menezes
48 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2021 PVP 6€
A verdade é que sem árvores não conseguiríamos
viver. Inês, a protagonista, preocupa-se com os
incêndios e sente respeito e amor pela floresta. Com
ela aprendemos que as árvores proporcionam oxigénio
para respirarmos, sombra, madeira, habitat de pássaros
e insectos, flores, frutos e belas paisagens. Esta história é uma
aventura que envolve e sensibiliza para a cidadania ambiental
As travessuras do Nino – coletânea – ; Ilda Pinto
Almeida
66 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2021
PVP 7€
“É um livro que tem por figura principal um gato, que
não fala, pois os gatos não têm essa capacidade, mas
as suas atitudes levam-me a pensar nas palavras que ele diria se
lhe fosse possível, humanamente, falar.
Quando pensei em escrever este livro, não deixei de pensar em
todas as diferentes idades, porque eu também queria escrever
alguma coisa que fosse para todos, incluindo os pais.”
ANAMENTIROSA Mata Hari Frankensteinica
Saramágica Kafkiana Hollywoodesca Stressada
Melodramática Insustentável Crocodila Ovípara –
Uma história para adolescentes – ; Maria Saraiva

de Menezes
44 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2021
PVP 5€ + IVA
Este é um conto para adolescentes, porque parece que muitos se
esquecem deles na literatura. Resolvi dedicar-lhes uma história
culta, como são ou querem tornar-se muitos adolescentes. (…)
Mas os adolescentes não acreditam em histórias para criancinhas.
Como em tudo, eles farão dela o que quiserem, pois não há história
tão boa que não se possa comer…

Sonhos de Helicóptero, Cara de Pato – e
outros contos – Ana Pão Trigo
68 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2021
PVP 7€
Os “Sonhos de Helicóptero, Cara de Pato” são os
sonhos mais maravilhosos e mágicos do mundo dos
sonhos! Um mundo no qual os elefantes são cor-de-rosa e as crianças
têm a oportunidade de viajar, sem pressa de chegar à meta, levando
apenas na bagagem a sua imaginação sem limites.
. 50%Desconto
O Baloiço – Colectânea de Contos Infantis – Vários
autores
156 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2020. PVP 10,00€;

Jovem leitor, queremos que te divirtas com as nossas histórias,
que as leias, que as partilhes, que aprendas. Foram todas
pensadas para ti, hoje filho e neto, amanhã pai e avô. Que
nunca deixes de apreciar as coisas boas da vida, que são as
mais simples, aquelas em que normalmente nem pensas muito,
pois estão sempre lá para ti.

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…

30% Desconto
Uma Pluma no Natal e outros contos; Pedro
Forte
86 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2018 PVP
9€+
A leitura deste livro de contos transporta-nos para
mundos onde reina a magia. Acompanhamos
personagens fantásticas e nós passamos a querer ser como elas,
ou a querer viver com elas! Ler estes contos também é viver
alegrias, ou partilhar as aflições do nosso herói ou da nossa
heroína, é a descoberta de um segredo fabuloso ou a amizade
improvável entre duas pessoas de estratos sociais opostos, e
isso vai-nos fazer repensar muitas das certezas que temos da
vida!...

Oferta Especial

Na compra de um exemplar de um mais exemplares de livros
infantis oferta de um puzzle Dani.
E para combinar com os livros…

15% desconto

Caneca panorâmica “O Baloiço” (vista dos 3 ângulos) disponível na
secção “Merchandising dos livros”

Caderno “O Baloiço” disponível na secção
“Merchandising dos livros”

Postais “O Baloiço”

Bloco de notas O Baloiço

Caneca “Na areia de uma praia qualquer” (frente e verso) disponível na
secção “Merchandising dos livros”

Caderno “Na areia de uma praia qualquer”
disponível na secção “Merchandising dos
livros”

Postais “Na areia de uma praia qualquer”

Caneta “Na areia de uma praia qualquer”

Nota: as mesmas promoções aplicam-se ao merchandising do livro
“Uma manhã na praia”.

Um clássico…

Mega promoção em puzzles

Aprende o nome dos animais e como fazer o respectivo puzzle.
Quatro simpáticos animais, em madeira, e porque só um não chega,
estes são vendidos aos pares (podem ser iguais ou diferentes,
enquanto houver stock; assinalar os puzzles pretendidos junto ao
carrinho de compras).Medidas: 20 x 15 cm
PVP (2 unidades) 1,50€ - durante a duração deste catálogo 1€/par.
Puzzle Dani:
Todos vão adorar! Ordenar a
imagem do Dani vai ser um
desafio…
Dimensões: 75x90x6 mm.
PVP: 0,75€

0,50€

E ainda 20% de desconto em toda a secção de Jogos (até final da
Campanha ou ruptura de stock).

Especial Férias*
➢ Todos os livros anteriores a Junho 2020 com
desconto de 20%
➢ Todos os livros com data de 2021 e posteriores a
Junho 2020 com desconto de 10%

Pode enviar as suas compras para mais do que um endereço.
Pode solicitar que os artigos sejam embrulhados.

*As promoções próprias destacadas antes desta página
sobrepõem-se a esta.

Campanha promocional válida para compras na loja online de 18 de
Maio a 31 de Agosto 2022.
Nota: Esta campanha vai ter vários folhetos com diferentes destaques.

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
informacoes@tecto-de-nuvens.pt

contacte-nos

pelo

email

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.

