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Canetas-tinteiro



A
A caneta,     objeto de desejo

A Planeta DeAgostini apresenta uma coleção de canetas-tinteiro com elegância e qualidade 
incomparáveis que homenageiam grandes personagens da história.

A caneta-tinteiro há muito tempo é um objeto de coleção bastante apreciado 
porque reúne um desenho elegante e a personalidade de quem a usa em cada 
traço de tinta deixado no papel. O deslizar suave da pena sobre o papel, ao 
ritmo de nossos pensamentos, e o tato suave e fi rme do corpo da caneta em 
nossos dedos constituem prazeres inigualáveis com sensação de eternidade. 

A coleção é composta por fascículos bem cuidados, com os quais você descobrirá os aspectos 
que fazem de cada caneta um objeto único e conhecerá mais profundamente os personagens 
que inspiraram suas criações.

Uma obra imprescindível para quem quer se iniciar no colecionismo de canetas ou se 
aprofundar em sua história.

A caneta,     objeto de desejo

•  Canetas exclusivas criadas para esta coleção
•  Materiais e acabamentos de qualidade
•  Penas com ponta de irídio



E
Uma extraordinária  coleção de canetas

Estas magníficas canetas-tinteiro foram inspiradas nos personagens 
mais emblemáticos da cultura e da história universais, os quais  
deram um sentido novo à sua atividade ou que, com suas  
obras, ou ações influenciaram o destino da humanidade.

Cada uma das canetas foi concebida como símbolo do personagem homenageado.  
Os materiais, as formas, as cores e os detalhes expressam a marca de cada um deles.

E agora você tem a oportunidade de adquirir esta extraordinária coleção de  
peças exclusivas!

Uma extraordinária  coleção de canetas
Os personagens que escreveram as páginas mais relevantes 
da História mereciam uma homenagem como esta.



A
Uma obra   editorial completa

A caneta e o personagem ao qual ela é dedicada protagonizam cada 
fascículo da coleção.  Também são apresentados os diferentes aspectos 
que cercam o mundo desses fascinantes instrumentos de escrita.

Cada fascículo traz 
as seguintes seções:

Cada caneta da coleção 
é uma homenagem a um 
personagem signifi cativo da 
cultura e da história. Esta 
seção apresenta os diferentes 
aspectos e elementos da 
caneta, que foram inspirados 
na personalidade e nas 
circunstâncias principais de 
vida de cada personagem.

O personagem e a canetaO personagem e a caneta

Uma obra   editorial completa

Um aspecto especial 
da história das canetas-
-tinteiro é sua publicidade. 
Aqui nos aproximaremos 
da comunicação das 
marcas e veremos, com 
alguma nostalgia, a forma 
como a mensagem evoluiu 
ao longo dos anos.

Nesta seção, são 
abordados temas 
relacionados com 
as canetas-tinteiro: 
uma viagem do início 
às últimas criações; as 
diferentes marcas e seus 
modelos mais marcantes; 
o cuidado e a manutenção 
das canetas; o apogeu 
do colecionismo dessas 
ferramentas de escrita.

O mundo da caneta-tinteiro

A publicidade




