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Os cadernos Moleskine® são a herança e o legado 
dos cadernos lendários utilizados por artistas e 
pensadores dos dois últimos séculos: Vincent Van 
Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway e Bruce 
Chatwin, entre outros. Eles contiveram esboços, 
notas, histórias e ideias que algum dia se tornaram 
pinturas famosas ou páginas de livros de sucesso. 
Em meados de 1980, o caderno que Bruce Chatwin 
chamou de “moleskine” foi desaparecendo até não 
se fabricar mais. Em 1997, um pequeno impressor 
milanês fez com que este lendário caderno voltasse 
a ganhar vida, utilizando o seu nome de culto para 
reviver uma tradição memorável de criatividade e 
expressão pessoal.

UMA LENDA QUE PERDURA NO TEMPO

Um caderno Moleskine® distingue-se pelos seguintes elementos:
> Fita elástica
> Marcador de leitura
> Bolso interior expansível feito de cartolina e tecido
> Cantos arredondados
> Nota na primeira página “No caso de perda...”
> Capa dura
> Papel de cor marfim, certificado FSC

MARCA A DIFERENÇA

O ORIGINAL

MUNDO MOLESKINE



A sua marca será associada com:

> Imaginação: Os cadernos Moleskine® são 
plataformas abertas à criatividade. Grandes 
artistas plasmaram neles os seus esboços!

> Identidade pessoal: Um caderno Moleskine® 
acaba fazendo parte da personalidade de quem 
o tem consigo. Trata-se de uma ferramenta 
compacta e inteligente, que ajuda a expressar 
as opiniões e os gostos de cada um.

> Um ícone cultural: Um caderno Moleskine® 
relaciona o seu proprietário com a arte, a 
literatura e a cultura em geral.

> Alta qualidade: Os Cadernos Moleskine® 
seguem um elaborado processo de fabrico e 
oferecem acabamentos perfeitos.

> Ações de identidade corporativa
> Meios de comunicação
> Conferências e seminários
> Programas de formação

> Ações de comunicação interna
> Presentes de empresa
> Programas de incentivos

UMA LENDA QUE PERDURA NO TEMPO EVENTOS MAIS MEMORÁVEIS

PARA TODAS AS OCASIÕES

EDIÇÕES PERSONALIZADAS

MUNDO MOLESKINE
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              Quadricromia
 Termogravado
 Hot stamping máx. 1 cor
 Serigrafia máx. 1 cor
 Impressão digital, 1 cara

Este caderno clássico foi pensado para levá-lo a toda a parte graças ao seu 
cómodo tamanho. Ideal para escrever anotações, pensamentos, etc. Feito com 
uma capa de cartão com os cantos arredondados, papel branco ou pautado 
(70 g, 192 folhas), um marcador de leitura, fita elástica e um bolso interior 
expansível que contém a história do Moleskine®.

Dimensiones: 9 cm L x 14 cm A x 1,5 cm F
Material: Cartão, plástico PU e papel (96 folhas, 70 g/m2)

Produtos em stock. Consulte-nos para mais opções por encomenda

15054  CADERNO POCKET CLASSIC FOLHAS PAUTADAS
15055  CADERNO POCKET CLASSIC FOLHAS BRANCAS

CLASSIC NOTEBOOKS 
HARD COVER

A NOSSA SELEÇÃO EM STOCK

CORES
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              Cuadricromia
 Termogravado
 Hot stamping máx. 1 cor
 Serigrafia máx. 1 cor
 Impressão digital, 1 cara

Produtos em stock. Consulte-nos para mais opções por encomenda

Este caderno, atualmente convertido já num clássico, é um dos best-
sellers da Moleskine®. Feito com uma capa de cartão com os cantos 
arredondados, papel branco ou pautado (70 g, 240 folhas), um marcador 
de leitura, fita elástica e um bolso interior expansível que contém a história 
do Moleskine®.

Dimensiones: 13 cm L x 21 cm A x 1,5 cm F
Material: Cartão, plástico PU e papel (120 folhas, 70g/m2)

15056  CADERNO LARGE CLASSIC FOLHAS PAUTADAS
15057  CADERNO LARGE CLASSIC FOLHAS BRANCAS

A NOSSA SELEÇÃO EM STOCK

CORES
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Os cadernos Cahier têm as capas de cartulina resistente com as 
custuras visiveis na lombada. As últimas 16 folhas puedem-se 
separar. No interior encontra-se um amplio bolso ideal para 
folhas e recortes, que contem a historia de Moleskine.

15076
Dimensiones:  9 cm L x 14 cm A
Material: Papel (32 folhas pautadas, 70g/m2)

15067
Dimensiones:  13 cm L x 21 cm A
Material: Papel (40 folhas pautadas, 70g/m2)

Produtos em stock. Consulte-nos para mais opções por encomenda

15076  CAHIER POCKET FOLHAS PAUTADAS
15067  CAHIER LARGE FOLHAS PAUTADAS

Serigrafia, máx. 1 cor
Termogravado
Hot Stamping máx. 1 cor

CAHIER JOURNALS

A NOSSA SELEÇÃO EM STOCK

CORES



1> 
2>  

15065 15094 3015096

15096

15065

15094

2 11

25
 cm

 

19 cm 

2 11
21

 cm
 

13 cm 

2 11

14
 cm

 

9 cm 

Produtos em stock. Consulte-nos para mais opções por encomenda

Este caderno possui uma capa flexível, mas resistente, que se 
adapta aos movimentos do corpo e que cabe na maior parte 
dos bolsos. É o companheiro de viagem ideal para escrever 
apontamentos, pensamentos e informações. Este caderno 
Moleskine foi encadernado com costura na lombada, possui uma 
capa flexível com cantos arredondados e um compartimento 
interior expansível com a história da Moleskine.

15096
Dimensiones:  9 cm L x 14 cm A
Material: Plástico PU e papel (96 folhas pautadas, 70g/m2)

15065
Dimensiones:  13 cm L x 21 cm A
Material: Plástico PU e papel (96 folhas pautadas, 70g/m2)

15094 
Dimensiones:  19 cm L x 25 cm A
Material: Plástico PU e papel (96 folhas pautadas, 70g/m2)

15096  CADERNO POCKET SOFT COVER FOLHAS PAUTADAS
15065  CADERNO LARGE SOFT COVER FOLHAS PAUTADAS
15094  CADERNO XL SOFT COVER FOLHAS PAUTADAS

Serigrafia máx. 1 cor
Termogravado 

CORES

CLASSIC NOTEBOOKS 
SOFT COVER

A NOSSA SELEÇÃO EM STOCK



* Cores em stock. Mais cores e possibilidades por encomenda

> Cores disponíveis para cadernos: ver páginas anteriores.

>  Cores disponíveis para escrever: Esferográfica*: cilindro negro, verde-escuro, 
amarelo, azul, bordeaux, vermelho, branco, lilás. Tinta negra em todos os casos. 
Roller*: cilindro e tinta negra.

¡CRIE O SEU PRÓPRIO 
MOLESKINE® WRITING SET! 

O ACESSÓRIO IDEAL  
PARA O SEU MOLESKINE®

BUNDLES

MAIS OPÇÕES MOLESKINE ®



15088 30

A Paper Tablet proporciona a liberdade para captar as suas ideias escritas à 
mão em papel, aproveitando as vantagens da criatividade digital. Os cantos 
arredondados da capa proporcionam uma imagem de tablet eletrónico, 
ao passo que o papel mais grosso de 100 g/m² se converte na superfície 
ideal para anotações e esboços. A Paper Tablet utiliza tecnologia invisível 
Ncoded em cada página, permitindo que a esferográfica Smart Writing Set 
Pen+ reconheça o código a utilização e transfira todas as anotações feitas 
à mão no papel para o seu dispositivo em tempo real. Permite digitalizar 
de forma fácil, editar, organizar e partilhar notas e esboços improvisados, 
convertendo-se na integração contínua entre o papel e o mundo digital.

Dimensiones: 25,5 cm L x 25,5 cm A x 3 cm F
Material: Plástico ABS, papel (88 folhas, Ncoded, 100g/m2)

15088  SMART WRITING SET 

CORES

INCLUI MANUAL DE INSTRUÇÕES  
E A HISTÓRIA DA MOLESKINE!

SMART WRITING SET

MAIS OPÇÕES MOLESKINE ®
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CLASSIC COLLECTION

O design emblemático Moleskine Legendary Notebook surge agora em 
bolsas para os nómadas urbanos: bolsas retangulares e negras que permitem 
transportar objetos pessoais, pensamentos e ideias.

Para um público dedicado ao mundo do design, altamente qualificado, 
dinâmico e fiel à marca.

MAIS OPÇÕES MOLESKINE ®

CORES
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* Ver disponibilidade consoante modelo.

MYCLOUD COLLECTION

A Moleskine apresenta bol-
sas pensadas para uma uti-
lização urbana e adequadas 
para transportar dispositi-
vos eletrónicos de forma or-
ganizada e segura.

É a plataforma que liga o 
seu mundo analógico ao 
mundo digital!

CORES *

15089

MAIS OPÇÕES MOLESKINE ®



As imagens visam contextualizar o produto.
Reservamo-nos o direito de alterar a configuração e as diferentes combinações sem notificação prévia.


