
https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-lona-efeito-desgastado-sem-atacadores
https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-tipo-alpercatas-tela-bordado-suico
https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/sandalias-chinelos


que bom ter-te
Olaá sol´

Bluchers de linho com base de juta
(T. 20-30) 24,95 € Alpercatas de lona com elástico (T. 21-36) 18,95 €
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Os nossos pequeninos estão mais que 
preparados para aproveitar ao máximo os 
teus raios e o teu calor para brincar ao ar 
livre e criar novas aventuras.

Sem dúvida que temos muita energia
no corpo para gastar em todos os
programas tão giros que temos em mente. 
Os miúdos não param! E para acompanhar
o ritmo, temos que equipá-los com o
melhor da Nova Coleção de Primavera 
Verão da Pisamonas.

Descubra as novidades que vão encantar 
miúdos e graúdos: bluchers com detalhes 
em juta, novas e lindas sandálias numa 
grande variedade de tamanhos, as
sapatilhas mais coloridas e frescas que 
combinam com qualquer look... e muitas 
sandálias de borracha para irem à praia
e à piscina cheios de estilo!

Na Pisamonas gostamos muito de
acompanhar os seus filhos desde que
nascem, dão os seus primeiros passos e 
até se tornarem crescidos! Por isso,
o nosso intervalo de tamanhos vai desde
o número 16 até a tamanhos de adulto!

Nova estação, novos modelos,
intemporais e clássicos, novas cores...
e novos estampados! Borboletas, gelados, 
âncoras, cavalos-marinhos, flores e
quadrados vichy. Não saberá qual
escolher!

https://www.pisamonas.pt/bluchers-lino-cordones-y-base-yute
https://www.pisamonas.pt/alpargatas-criancas-com-elastico


para recordar

com tira

lanches

aderente
Sapatilhas de lona reciclada com tiras aderente (T. 22-30)
26,95 €

Sapatilhas de lona com detalhe em pele (T. 20-30)
desde 29,95 €

Merceditas de linho decotadas com fecho aderente (T. 26-36)
desde 28,95 €

Merceditas com laço vichy
e fecho aderente (T.19-26)
23,95 €

Merceditas às bolinhas com sola alpercata (T. 20-32)
desde 23,95 €

https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-lona-fecho-aderente-detalhe-pele
https://www.pisamonas.pt/merceditas-laco-vichy-tira-aderente
https://www.pisamonas.pt/merceditas-sola-alpercata-bolinhas-tira-aderente
https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-lona-reciclada-rpet-tiras-aderentes
https://www.pisamonas.pt/merceditas-decotadas-detalhe-botao-fecho-aderente


onde vamos de

Sapatilhas com âncoras e atacadores de cores (T. 21-30)
24,95 €

Sapatilhas com fecho aderente de camurça (T. 20-32)
desde 34,95 €

ferias?´ campo...

...ou cidade?

Sapatilhas de lona com sola alpercata (T. 20-34)
desde 23,95 €

Sapatilhas olhos com duplo fecho aderente (T. 19-26)
desde 29,95 €

Bluchers de linho com base de juta (T. 20-30)
24,95 €

https://www.pisamonas.pt/bluchers-lino-cordones-y-base-yute
https://www.pisamonas.pt/bluchers-lino-cordones-y-base-yute
https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-riscas-laterais-fecho-aderente-camurca
https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-olhos-duplo-fecho-aderente
https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-ancoras-atacadores-de-cores


com os meus primos

Bluchers com biqueira de juta e atacador elástico
(T. 23-38) desde 27,95 €

Sabrinas eco de lona reciclada com debruado (T. 32-38)
26,95 €

Bluchers de lona com sola de juta bicolor (T. 23-38)
desde 26,95 €

travessuras

Merceditas de linho com laço em cru (T. 25-36)
desde 25,95 €

https://www.pisamonas.pt/blucher-menino-biqueira-juta-atacador-elastico
https://www.pisamonas.pt/sabrinas-eco-lona-reciclada-com-debruado
https://www.pisamonas.pt/blucher-crianca-lona-sola-juta-bicolor
https://www.pisamonas.pt/sabrinas-tiras-cetim-fecho-pulseira


Sapatilhas de linho com atacadores (T.25-34)
desde 25,95 €

Merceditas de lona com sola fina (T.18-23) 
19,95 €

Bluchers com estampado de margaridas e sola de juta (T. 22-30) 
desde 27,95 €

Alpercatas com estampados e fivela (T. 20-28) 
22,95 €

espírito

novos

livre

estampados

https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-linho-com-atacadores
https://www.pisamonas.pt/bluchers-margaridas-atacadores-e-sola-juta
https://www.pisamonas.pt/merceditas-lona-sola-fina-tira-aderente
https://www.pisamonas.pt/alpercatas-menina-fivela-com-estampados


Ténis vichy e camurça com tira 
aderente dupla (T. 22-30)
29,95 €

Sapatilhas brancas sem atacadores 
e com sola cores (T. 19-26) 
21,95 €

Merceditas com laço vichy e tira 
aderente (T. 19-26)
23,95 €

everywhere !
vichy

Sapatilhas vichy sem atacadores (T. 19-26)
21,95 €

Merceditas com biqueira de borracha e fecho aderente (T. 24-31)
desde 23,95 €

ligamos aos
avos?´

https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-vichy-e-camurca-tira-aderente-dupla
https://www.pisamonas.pt/merceditas-laco-vichy-tira-aderente
https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-brancas-sem-atacadores-sola-cores
https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-vichy-sem-atacadores
https://www.pisamonas.pt/merceditas-biqueira-borracha-fecho-aderente


Sapatilhas com efeito desgastado sem atacadores (T. 24-43) 
desde 24,95 €

as melhores
memorias´

https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-lona-efeito-desgastado-sem-atacadores


quem está livre
  livre está

um
do
li
tá

Sapatilhas de lona com elástico (T. 24-32)
desde 29,95 €

Sapatilhas de linho e nobutex (T. 21-29)
desde 31,95 €

Sandálias de dedo em pele com fivelas (T. 35-41)
42,95 €

Sapatilhas vichy com atacadores e biqueira borracha
(T. 22-30) 23,95 €

partida, lagarta
fugida!

https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/sandalias-chinelos
https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-vichy-atacadores-e-biqueira-borracha
https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-linho-e-nobutex-fecho-aderente
https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-lona-elastico-detalhe-calcanhar


Menorquinas estampadas com tira aderente (T. 22-32)
desde 29,95 €

quem quer um
geladinho?

Menorquinas de napa (T. 25-40)
desde 24,95 €

Menorquinas de napa com tira aderente (T. 19-34)
desde 25,95 €

https://www.pisamonas.pt/menorquinas-estampadas-criancas-tira-aderente
https://www.pisamonas.pt/menorquinas-estampadas-criancas-tira-aderente
https://www.pisamonas.pt/sandalias-crianca-menorquinas-napa-tiras-aderentes
https://www.pisamonas.es/menorquinas-ninos-avarcas-napa


Alpercatas de lona reciclada com tira tipo pele (T. 22-30)
27,95 €

Sapatilhas de lona às bolinhas metalizadas (T. 19-26)
19,95 €

Sandálias de pala romana em pele (T. 29-39)
39,95 €

Alpercatas com folhos e tira aderente tipo pele (T. 23-32)
desde 28,95 €

coisas de

súper
meninas

maleaveis´

Sandálias de pele com tira
central e tachas (T. 35-41)

44,95 €

Sandálias de camurça
com pala multicolor (T. 25-34)

desde 34,95 €

Sabrinas de pele elásticas com pulseira (T. 30-41)
desde 38,95 €

https://www.pisamonas.pt/sapatilhas-atacadores-bolinhas-metalizadas-cores
https://www.pisamonas.pt/alpercatas-lona-reciclada-e-tira-pele
https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/alpercatas
https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/sandalias-chinelos
https://www.pisamonas.pt/sabrinas-pele-elastico-fecho-pulseira
https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/sandalias-chinelos
https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/sandalias-chinelos


lo más
fresco

Sandálias de pele com 
círculos (T. 30-38)
39,95 €

Sandálias de pele
com sola bio (T. 28-36)
desde 38,95 €

Sandálias de napa com
sola bio ergonómica (T. 24-35) 
desde 35,95 €

Alpercatas de espiga (T. 34-45)
24,95 €

Alpercatas de lona com elástico (T. 21-36) 18,95 €

gostamos tanto do
calorzinho

https://www.pisamonas.pt/sandalia-tiras-bicolor-sola-bio-ergonomica
https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/sandalias-chinelos
https://www.pisamonas.pt/alpargatas-criancas-com-elastico
https://www.pisamonas.pt/alpargatas-espiga-tamanhos-grandes
https://www.pisamonas.pt/sapatos-menino/sandalias-chinelos


que não faltem as preferidas!
malas prontas

Alpercatas de linho com laço rústico (T. 25-34) 
32,95 €

Alpercatas com cunha e tiras entrelaçadas (T. 28-41)  
desde 32,95 €

Alpercatas com folhos e tira aderente (T. 18-22)  
27,95 €

Sandálias de camurça 
tipo gladiador (T. 29-38)  

desde 38,95 €

https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/alpercatas
https://www.pisamonas.pt/calcado-bebe/sandalias
https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/sandalias-chinelos
https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/alpercatas


Sandálias de borracha com tira aderente (T. 20-32)
24,95 €

Sandálias de borracha com estrelas (T. 24-38)
26,95 €

Chinelos com tira larga em cores empoeiradas (T. 36-41)
29,95 €

Sandálias de borracha com glitter
(T. 36-41) 29,95 €

Sapatilhas tipo neopreno
com desenhos (T. 20-30)
19,95 €

Sandálias de borracha com tira aderente tobby solid (T. 19-29)
22,95 €

para a água
patinho!

https://www.pisamonas.pt/sapatilha-fechada-tipo-neopreno-desenhos
https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/sandalias-chinelos-praia
https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/sandalias-chinelos-praia
https://www.pisamonas.pt/sandalias-de-borracha-tira-aderente-tobby-solid
https://www.pisamonas.pt/sandalias-de-borracha-glitter-para-mulher
https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/sandalias-chinelos-praia


www.pisamonas.pt

Braga · Lisboa · Porto

https://www.pisamonas.pt/calcado-menina/sandalias-chinelos

