
SUGESTÕES ADULTO

Entre o Agora e o Nunca
J. A. Redmerski

PVP: 18,80€

Entre o Agora e o 

Sempre
J. A. Redmerski

PVP: 17,90€

Romances da autoria de J. A. Redmerski, onde

o amor, a paixão e o erotismo são os principais

ingredientes.

Mais de 3 milhões de exemplares vendidos.

ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS

http://www.presenca.pt/livro/ficcao-e-literatura/romance-erotico/entre-o-agora-e-o-nunca
http://www.presenca.pt/livro/ficcao-e-literatura/romance-erotico/entre-o-agora-e-o-sempre/


SUGESTÕES ADULTO

Entrega-te ao Amor
J. C. Reed

PVP: 15,90€

Conquista o Teu Amor
J. C. Reed

PVP: 15,90€

1º e 2º volumes da trilogia Surrender Your

Love, da autoria de J. C. Reed.

Romances eróticos cheios de sensualidade,

segredos e emoções fortes, que têm deixado

os leitores completamente rendidos. “Best

Romance" no Goodreads Choice Awards 2013.

ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS

http://www.presenca.pt/livro/ficcao-e-literatura/romance-erotico/entrega-te-ao-amor/
http://www.presenca.pt/livro/ficcao-e-literatura/romance-erotico/conquista-o-teu-amor/


SUGESTÕES ADULTO

Para Sempre, Talvez
Cecelia Ahern

PVP: 17,90€

Uma História de Amor 

Eterno
Sebastian Cole

PVP: 15,90€

Da mesma autora de P. S.

- Eu Amo-te, que conta

com mais de 15 milhões

de livros vendidos em todo

o mundo.

Esta obra foi adaptada ao

cinema e estreou nas

salas portuguesas em

2014, com o nome Deixa

o Amor Entrar.

Veja o trailer aqui.

ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS

Um romance comparado

a O Diário da Nossa

Paixão, de Nicholas

Sparks.

Distinguido com vários

prémios internacionais,

Uma História de Amor

Eterno prova uma vez

mais que o verdadeiro

amor nunca morre.

http://www.presenca.pt/livro/ficcao-e-literatura/humor/para-sempre-talvez
http://www.presenca.pt/livro/ficcao-e-literatura/romance-romantico/uma-historia-de-amor-eterno
https://www.youtube.com/watch?v=IkIWoMLdiMI


SUGESTÕES ADULTO

A Estalagem de Rose 

Harbor
Debbie Macomber

PVP: 15,90€

O Abrigo da Esperança
Debbie Macomber

PVP: 16,90€

ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS

Série de romances da autora

bestseller do New York Times, com

mais de 170 milhões de livros

vendidos no mundo, e considerada

por alguns críticos "a rainha da

literatura feminina".

http://www.presenca.pt/livro/ficcao-e-literatura/romance-romantico/a-estalagem-de-rosa-harbor
http://www.presenca.pt/livro/ficcao-e-literatura/romance-romantico/o-abrigo-da-esperanca/


SUGESTÕES ADULTO

Compêndio de Beijos
Lana Citron

PVP: 14,90€

100 Regras para o Amor 
Richard Templar

PVP: 13,50€

Um livro sobre todos os

aspetos relacionados com

o beijo:

etimologia, anatomia e

evolução do beijo, o beijo

nas diferentes línguas,

diferenças culturais no

beijo, beijos históricos e

literários.

O presente perfeito para

o Dia Dos Namorados.

ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS

Da série «100 Regras»

este volume é um

bestseller em todo o

mundo.

Aqui encontrará um

conjunto de princípios

orientadores que o

ajudarão a criar e

manter relacionamentos

fortes, saudáveis e

gratificantes.

http://www.presenca.pt/livro/nao-ficcao-e-ensaio/arte-&-cultura/compendio-de-beijos
http://www.presenca.pt/livro/religiao-espiritualidade-e-auto-ajuda/auto-ajuda/100-regras-para-o-amor


SUGESTÕES JUVENIL

Os Conselhos da Lila –

Como sobreviver aos 

primeiros amores
Silvia Gianatti e Manuela 

Nerolini

PVP: 11,90€

Que Cena, Amor!
Thalita Rebouças

PVP: 8,08€

Um livro cheio de

ilustrações, com caixas

de perguntas e respostas,

onde a protagonista tenta

clarificar todas as

questões respeitantes

aos primeiros amores,

com muito humor e

sensatez. Para jovens a

partir dos 10/11 anos.

DISPONÍVEL A PARTIR DE 3

DE FEVEREIRO

ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS

2º volume da coleção

«As Cenas de Malu»,

onde são retratados os

problemas da

adolescência.

Coleção da autoria de

Thalita Rebouças, a

“escritora brasileira de

maior sucesso entre os

adolescentes”.

http://www.presenca.pt/livro/infantis-juvenis/10-a-14-anos/que-cena-amor


SUGESTÕES INFANTIL

Desastre no Dia de São 

Valentim
Geronimo Stilton

PVP: 8,95€

O Amor Sobe ao Palco 

em Topford!
Tea Stilton

PVP: 8,95€

O rato-editor mais

famoso do mundo,

numa aventura

romântica, com “uma

certa roedora

verdadeiramente

especial”.

Ideal para o Dia dos

Namorados.

ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS

Para festejar os 600

anos do colégio, os

professores decidem pôr

em cena Romeu e

Julieta e organizam uma

grande audição para

atribuírem os papéis.

Quem ficará com os

papéis principais?

http://www.presenca.pt/livro/infantis-juvenis/7-a-9-anos/desastre-no-dia-de-sao-valentim
http://www.presenca.pt/livro/infantis-juvenis/7-a-9-anos/o-amor-sobe-ao-palco-em-topford


SUGESTÕES INFANTIL

Amor Monstro
Rachel Bright

PVP: 7,70€

No Meu Coração Pequenino
Jo Witek, Christine Roussey

PVP: 14,95€Livro infantil com uma

narrativa ternurenta, que

ilustra aos mais pequenos (e

não só) que o amor está, por

vezes, onde menos

esperamos.

Uma oferta engraçada e

criativa para o dia do

namorados.

ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS

A Mamã gostava de tudo o

que era colorido, e o Papá

gostava de tudo o que não

tinha cor. Até que, no dia em

que se conheceram por acaso,

o Papá ficou muito corado e a

Mamã ficou muito pálida.

Quando o médico lhes

garantiu que não estavam

doentes, a verdade tornou-se

clara que nem água: estavam

apaixonados, claro!

Finalmente um livro sobre a

Mamã, o Papá e o Amor!
Um livro com cortantes em

todas as páginas, que expõe

as emoções e os sentimentos

de uma menina na qual todas

as crianças se reveem.

Como a Mãe e o Pai se 

Apaixonaram
Katharina Grossmann-Hensel

PVP: 8,08€

http://www.presenca.pt/livro/infantis-juvenis/4-a-6-anos/amor-monstro
http://www.presenca.pt/livro/infantis-juvenis/4-a-6-anos/no-meu-coracao-pequenino
http://www.presenca.pt/livro/infantis-juvenis/7-a-9-anos/como-a-mae-e-o-pai-se-apaixonaram

