
 

 
O Continente é a marca de retalho alimentar da Sonae MC. Com 30 anos de 

existência, foi a primeira cadeia de hipermercados a instalar-se em Portugal 

e conta atualmente com mais de 270 lojas. As linhas de ação da cadeia são a 

orientação para o consumidor, os preços baixos, uma forte dinâmica 

promocional, a qualidade e a variedade dos produtos e serviços. Saiba mais 

em www.continente.pt 
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Matosinhos, 18 de julho de 2019 

 

 

CONTINENTE APOIA A FESTA DOS TABULEIROS EM TOMAR  

HÁ MAIS DE QUINZE ANOS 

 

 Mais de 600 mil pessoas participaram nesta que é uma das mais antigas celebrações do País, 

que acontece a cada quatro anos  

 

De 28 de Junho a 8 de Julho realizou-se em Tomar a célebre Festa dos Tabuleiros, um festejo popular que, 

a cada quatro anos, reúne centenas de milhar de visitantes na cidade dos Templários para um evento que 

há muito ultrapassou as fronteiras do País e enche de cor e animação as ruas de Tomar.  

 

A Festa dos Tabuleiros é patrocinada há mais de 15 anos pelo Continente através de apoio monetário e 

da divulgação nas respetivas lojas onde são afixados cartazes promocionais do evento, ainda incluindo a 

cedência de produtos alimentares, como 500 kg de carne de porco destinados a famílias carenciadas, 

águas e mais de 300 lanches para escolas e para os participantes dos Jogos Populares dos Rapazes, uma 

das mais concorridas iniciativas do programa desta celebração quadrienal. 

 

O apoio do Continente à Festa dos Tabuleiros reflete não só o respeito da marca pela história e tradição 

da cidade, assim como comprova o seu interesse na promoção de iniciativas de carácter cultural a nível 

local, acontecimentos estes que contribuem fortemente para o reforço da relação de proximidade entre 

o Continente e os seus clientes.  

Conforme expressa Helena Pereira, Diretora de loja Continente Modelo de Tomar, a assinalável afluência 

e o interesse demonstrado pelos visitantes da Festa dos Tabuleiros “vem inquestionavelmente reforçar a 

pertinência da aposta do Continente em iniciativas deste âmbito nas localidades em que marca presença, 

assim cumprindo o seu papel de marca agregadora e sempre próxima das comunidades onde se insere”. 

Visualize o filme aqui: https://www.youtube.com/watch?v=16h1WS3usNo 
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