
 

 
 
 
 
 

 
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 

Para mais informações, contacte: 

Diogo Oliveira | SSI M. +351 933 881 515 //  

E. doliveira@sustainablesociety.global 

Joana Marinho | SSI M. +351 933 881 514 // 

E. jmarinho@sustainablesociety.global 

 

Matosinhos, 23 de maio de 2019 

 

De 24 a 26 de maio 

CONTINENTE ONLINE DISPONIBILIZA MAIS DE 2.500 PRODUTOS COM 

DESCONTOS IMEDIATOS  

 O “Red Weekend” regressa ao Continente Online com milhares de artigos com descontos imediatos 

em grandes marcas até 50%. 

 Brinquedos e produtos para crianças, Pet Care, Vinhos, Peixaria, Mercearia, Limpeza do Lar e produtos 

Bio e Saudável são as categorias em destaque na iniciativa. 

 

Entre os dias 24 a 26 de maio, o Continente Online vai disponibilizar, em exclusivo, mais de 2.500 produtos 

com descontos até aos 50%. Esta iniciativa decorre no âmbito da campanha Red Weekend, que a loja online 

do Continente realiza trimestralmente, com objetivo de oferecer às famílias a oportunidade de comprarem 

tudo o que precisam, aos melhores preços.  

 

As principais categorias de produtos abrangidas por esta campanha são os produtos para animais (Pet 

Care), Vinhos, Peixaria, Mercearia, Limpeza do Lar e produtos Bio e Saudável. E como o Dia Mundial da 

Criança está mesmo a chegar, na campanha Red Weekend é possível encontrar ainda artigos para crianças 

e brinquedos com ótimos preços para surpreender os seus filhos. 

 

Para além dos descontos, os clientes com compras superiores a 100€ poderão usufruir ainda de uma oferta 

de 20€ numa futura compra, com o valor mínimo de 100€, entre os dias 31 de maio e 30 de junho. 

 

Com o Continente Online ganha tempo e, para além das frequentes promoções exclusivas, são 

disponibilizados os serviços Click&Go e EntregaZero, que facilitam ainda mais a realização de compras 

online. Com o Click&Go, os utilizadores podem fazer as compras no Continente Online e levantá-las num 

dos 86 locais à escolha, no horário que lhes for mais conveniente. A Entrega Zero permite aos interessados 

beneficiarem de entregas ilimitadas durante 1 ano ou 100 dias, sem custos adicionais, assim como usufruir 

de antecipações de campanha e campanhas exclusivas. 
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Para usufruir da campanha basta aceder a www.continente.pt ou à App Continente.  

 

O que rende é ir ao Continente. 
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