
Pra escrever uma história que 
vale a pena ser contada, a 
uni-ball criou canetas que não 
deixam os momentos passarem 
em branco.

VIVA SUA VIAGEM.
ESCREVA SUA HISTÓRIA.

PENSANDO NISSO, A AZUL 
LINHAS AÉREAS SE JUNTOU À 
UNI-BALL PRA OFERECER AOS 
SENHORES PASSAGEIROS UM 
PRESENTE MUITO ESPECIAL: 
UM MAPA PERSONALIZADO 
COM DICAS DE LISBOA E UMA 
CANETA SIGNO 307. TUDO 
PRA DEIXAR A SUA VIAGEM 
AINDA MAIS INCRÍVEL.

Saiba mais sobre essa parceria no site:
www.uniball.com.br/azul

Acompanhe nas redes sociais: 

 /uniballbrasil     /uniballbrasil

ESCOLHA SEU DESTINO 
COM A AZUL, ESCREVA 
SUA HISTÓRIA COM 
UNI-BALL.

Aventure-se, divirta-se e aproveite 
cada minuto da sua estadia na 
capital portuguesa. 

A uni-ball é pra quem busca canetas com 
estilo sem abrir mão da funcionalidade.
Cada produto une a mais avançada tec-
nologia japonesa ao design moderno, o 
que transforma as canetas em mais que 
acessórios de escrita.

SE VOCÊ FAZ ACONTECER, 
A UNI-BALL É PARA VOCÊ.

Estamos há 130 anos ao lado de quem 
usa o presente para criar o próprio 
futuro. Então, desenhe seu caminho; a 
gente sabe que é com atitude que se 
muda o mundo.

uni-ball eye: a caneta anti-fraude

Com tinta exclusiva e à prova d’água, é especialmente 

pensada para quem busca autenticidade.

uni-ball air: se adapta a você

A ponta dela é única, escreve em qualquer ângulo 

e permite traçado variável.

uni-ball Jetstream: secagem ultrarrápida

Escreveu, secou. O pigmento exclusivo da uni-ball 

não borra e é ideal para canhotos.

uni-ball vision elite: aguenta qualquer pressão

Tem carga pressurizada feita para resistir às alterações 

atmosféricas sem vazar durante as viagens.

PARA CADA ESTILO,  UMA UNI-BALL

Em suas mãos, tecnologia japonesa focada na funcionalidade.  
Grip emborrachado, tinta de secagem rápida e conforto na 
escrita: tudo pra você rabiscar esse mapa e garantir os melhores 
momentos da viagem.

SIGNO 307
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MERCADO DE SANTA CLARA
Campo de Santa Clara, s/nº

OCEANÁRIO DE LISBOA
Esplanada Dom Carlos I, s/nº

MUSEU NACIONAL DO AZULEJO
R. Me. Deus, 4

CASA FERNANDO PESSOA
R. Coelho da Rocha, 16

TIME OUT MARKET LISBOA
Av. 24 de Julho, 49

PORTUGAL

LISBOA A capital portuguesa é cheia 
de pontos maravilhosos para 
visitar. Então se aventure e 
aproveite: rabisque seu mapa 
à vontade e viva Lisboa!
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Quero ir!

Quero ir!

Quero ir!

Quero ir!

PARQUE DAS NAÇÕES
Quero ir!

Quero ir!

FUNDAÇÃO JOSÉ SARAMAGO
Rua dos Bacalhoeiros, 10 

Quero ir!
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LX Factory
R. Rodrigues de Faria, 103

Quero ir!
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07 As palavras e pensamentos críticos de 
um dos escritores mais renomados da 
literatura portuguesa (e mundial!) não 
pode ficar de fora de sua viagem. Vá e se 
surpreenda! 

06
Uma fábrica de experiências onde intervir, 
pensar, produzir e apresentar ideias é mais 
que bem-vindo. Uma fração que já foi es-
condida da cidade que agora convida quem 
deseja se aventurar e desafiar a criatividade.

08
Os melhores restaurantes e artistas 
reunidos num mercado que tem como 
prerrogativa “o melhor da cidade sob 
um único teto”. Não precisa dizer mais 
nada, não é?

01
No coração da cidade, o parque traz atrações 
o ano todo para quem passa por ali. Além 
disso, conta com um teleférico que traz uma 
visão panorâmica de toda a região. Espetacu-
lar é pouco.

02
O Oceanário é um local especial por diversos 
motivos, desde as exposições, cuidado com 
os animais, até a arquitetura. Por isso é o 
espaço de cultura mais visitado de Portugal. 
Maravilhoso, pra dizer o mínimo.

04
O escritor conhecido por suas diversas 
personas teve sua última morada trans-
formada em um ponto de cultura que 
transpira história e cultura. 

03
Se história é o que você procura, o Mu-
seu do Azulejo é um ponto imperdível. 
Ali estão mais de 500 anos de memórias 
num espaço para a expressão artística 
mais conhecida da cultura local.

05
O maior mercado de rua toma vida e 
cores na capital portuguesa, com artigos 
novos, usados, antiguidades e diversos 
souvenirs. Mesmo se não for pra comprar, 
vale a pena conhecer!

Alameda dos Oceanos, 221


