
 

Regresso às 
aulas 

(e às leituras…) 
 

Campanha válida de 1 de 
Setembro a 31 de Outubro de 2019 
 
 

 

NOVIDADE:  
 

Joaquim Armindo

72 Páginas, capa mole; Tecto de Nuvens 2019 PVP 9,00€ - 
10%Desconto 

“amor de mar” é um livro de poesia, que recolhe poemas inéditos, escrito 

ao longo dos anos. Desde a guerra colonial ao amor pela liberdade e a 

confiança num outro mundo onde valha a pena viver. O livro, em si, 

corresponde a várias etapas do autor, correspondendo à sua Fé nas 



 

mulheres e nos homens, destacando-se a mulher como símbolo dessa 

liberdade. O livro transmite de forma embora não especifica a doação do 

autor a Jesus de Nazaré, à sua liberdade de Vida, que nos libertou para a 

liberdade. O livro contém vários poemas escritos nos anos finais da 

década de 60 e 70, altura em que o autor era dirigente do Grupo dos 

Jovens do Torne – Gaia e responsável pelo jornal “Esboço” interrompido 

pela censura do Estado Novo. 

 

 

10%Desconto

Caneca em cerâmica. (Veja mais detalhes em “merchandising dos 

livros). 

PVP: 10,00€ - Conjunto de 2 canecas: 18,00€ 
PREÇO PROMOCIONAL ESPECIAL (caneca com asa e interior 

colorido ao preço da caneca branca) 

 

 
 

Pormenor da parte da frente.·  Pormenor da parte de trás 

 



 

 

 

Bloco de notas A 7 com caneta; papel reciclado; 40 páginas, 

pautadas. Elástico para segurar as folhas e alça para segurar a 

caneta. PVP: 2,50€ 

ESPECIAL “Regresso às aulas” 

Packs de 5 blocos por 11,50€; 1 bloco por 2,39€ 

 

Em vigor até 30 de Setembro de 2019 

 

25% de desconto nas nossa colectâneas com mas de 18 meses (de 

acordo com Lei do Preço Fixo). 

 

    



 

E 10% de desconto nas nossas colectâneas mais recentes. 

 

   
 

Pode aproveitar esta promoção, que é válida até 30 de Setembro de 

2019, ao encomendar o livro “Uma manhã na praia” ou após a 

compra do livro, desde que seja o mesmo nome que consta na 

nossa factura ou se nos enviar cópia da factura em seu nome, se 

tiver comprado o livro a algum dos nossos distribuidores. No email 

a solicitar a encomenda deve referir o código COLVERAO2019. 

 

Se quiser mais informações sobre cada uma destas colectâneas 

pode ver a sinopse e ler algumas páginas na nossa loja online  

(http://tecto-de-nuvens.pt/index.php?id_cms=20&controller=cms)

 

15% desconto 
 

 
 

Caneca “O Nascer do Sol” (frente, trás) disponível na secção 
“Merchandising dos livros” 

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


 
 

10%Desconto 
Jesus – Paixão e morte de Jesus Cristo -, Augusto 
Pires da Mota 
140 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2019 
PVP 13,50€ 
 

"A vida de qualquer pessoa tem um Domingo de 
Ramos e uma Sexta-feira da Paixão, isto é, dias de tudo 

e vésperas de nada: dias cor-de-rosa, de grande euforia, com o sol a 
brilhar, despertando a vontade de louvar a Deus e partilhar com os 
outros e dias sombrios, de nevoeiro cerrado, dias de treva, em que a 
vida se apresenta mais madrasta do que mãe." 
Naquele que será o 3º volume da colecção "Jesus", Augusto Pires da 
Mota apresenta todo este simbolismo da dualidade da cruz no 
percurso de Cristo e na vida dos cristãos.  

 
Jesus – Redenção -, Augusto Pires da Mota 

132 páginas, capa mole; Tecto de Nuvens, 2019  
PVP 12,00 
 
 

“Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, com a missão de libertar 
e reconduzir a humanidade pecadora ao estado de graça e 

santidade, em que fora criada. 
O projeto divino foi anunciado, após o pecado das nossas origens. 
― «Porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, ela 
esmagar-te-á a cabeça…» 
«Uma Virgem conceberá e dará à luz um Filho, que se chamará Emanuel, 
Deus connosco.». 
“Jesus” o nome que o anjo sugeriu a Maria, significa “Javé Salva”. 
Este projecto redentor começou no Éden e teve o seu epílogo na Paixão, 
Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, como vimos na primeira parte desta 
exposição e vai-se realizando, no quotidiano cinzento de todos os dias, até 
ao encontro final e decisivo com Deus, após a nossa morte.” 

In Prefácio 
No 4º volume da colecção "Jesus", apresenta-se o objectivo 
derradeiro da missão de Cristo. 
 



 
 

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. 



 

20%Desconto 

 

Bálsamo labial Emoticons 

 

 Medidas 3,7cm - PVP 1,65€ 

 

Bolas de Futebol Emoticons 
22 cm de diâmetro - PVP 

4,18€  

 

 

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, seja Verão ou seja 

Outono… uns gulosos bálsamos labiais em forma de donuts. Na 

compra de 2 desconto de 20% no segundo bálsamo. 

 
 

E para quando os dias forem mais pequenos: 

 
 

15% de desconto nas lanternas de leitura 

  

 



 

 

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 2019.  

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

