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Maia, 23 de julho de 2019 

SONAE ABRE NOVAS LOJAS EM MIRANDELA  

E CRIA MAIS DE 110 POSTOS DE TRABALHO 

Continente Modelo, Worten, Well’s, MO, note!, ZU e BAGGA inauguram novas lojas em 
Mirandela dia 24 de julho, para servir ainda melhor os clientes no distrito de Bragança. 

A Sonae vai reforçar a sua presença em Trás-os-Montes, no distrito de Bragança, com a abertura de 

sete novas lojas das suas insígnias em Mirandela, amanhã, 24 de julho. O novo projeto inclui uma 

loja Continente Modelo e uma galeria comercial onde estarão presentes as insígnias Worten, Well’s, 

MO, note!, ZU e BAGGA.  

As sete lojas geraram a criação de mais de 110 postos de trabalho em Mirandela e ocupam uma área 

total de venda superior a 2.700 m2, traduzindo, uma vez mais, a aposta na expansão e dispersão 

geográfica das insígnias de retalho Sonae em Portugal. Trata-se de um investimento que reforça a 

oferta da melhor proposta de valor do mercado às famílias portuguesas, numa região do interior do 

país, aliando a qualidade aos melhores preços, bem como a criação de mais emprego e bem-estar 

na comunidade local. 

Os novos espaços comerciais beneficiam dos mais recentes e inovadores formatos de loja das 

insígnias da Sonae, que têm contribuído para a preferência de cada vez mais clientes em todo o país 

e para o reforço das suas posições competitivas.  

O novo Continente Modelo de Mirandela apresenta-se como uma loja de referência no setor, capaz 

de oferecer à comunidade uma experiência de compra única, assumindo-se, ainda, como uma loja 

na vanguarda da inovação na vertente ambiental. Esta unidade está dotada dos mais avançados 

sistemas e equipamentos de frio, climatização e iluminação – com destaque para dotação de 

equipamentos 100% LED (de baixo consumo) –, além sistemas de gestão de resíduos, com destaque 

para as soluções de reciclagem.  

O contributo do Continente Modelo de Mirandela para impulsionar a cidadania ambiental junto da 

comunidade local também não foi esquecido, dispondo a loja de equipamento de recolha de óleos 

alimentares usados, pilhas usadas, rolhas de cortiça que serão posteriormente enviados para 

reciclagem, bem como a disponibilização de uma variedade de Sacos Reutilizáveis. Na componente 

social, a Missão Continente irá contribuir através da Fundação Salesianos – Mirandela.  

A galeria comercial acolhe também uma loja Worten de última geração, onde os clientes irão 

encontrar as melhores ofertas de tecnologia e beneficiar de uma experiência de compra omnicanal 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

que abrange uma oferta alargada de produtos tecnológicos, entretenimento e eletrodomésticos, 

mas também gamas ligadas aos novos universos como, por exemplo, Casa & Decoração e, mais 

recentemente, Puericultura. A insígnia distingue-se ainda por um atendimento conhecedor e 

qualificado e por uma variedade de serviços especializados. 

Na Well’s de Mirandela, os clientes vão dispor de uma vasta gama de medicamentos não sujeitos a 

receita médica, as mais reconhecidas marcas de dermocosmética, suplementos alimentares, tudo 

para a saúde da mamã e bebé, ortopedia e higiene oral, sempre com aconselhamento especializado. 

Para cuidar da saúde visual de toda a família, os clientes podem ainda encontrar óculos graduados, 

podendo realizar no local consultas de optometria gratuitas, realizadas por uma equipa técnica 

profissional.  

Na área da moda, os Clientes do novo espaço comercial vão poder contar com a MO, uma marca 

com a missão de simplificar a moda e a vida das famílias, libertando-lhes tempo para celebrarem 

juntas momentos inesquecíveis. Mais do que uma marca de moda, a MO sente-se parte da família 

dos seus Clientes e trabalha diariamente para proporcionar a moda essencial que irá vestir os 

momentos em família e recheá-los de memórias verdadeiramente inesquecíveis. A MO dispõe a sua 

oferta com base em quatro pilares essenciais: preço acessível, moda atual e comercial, conforto e 

fiabilidade. 

A loja note! reúne, num só espaço, uma proposta de valor abrangente com livraria, papelaria, 

publicações, presentes e serviços. Na note! é possível encontrar todas as novidades, comprar 

presentes originais, livros e material escolar, bem como usufruir de um serviço de cópias e 

impressões. São espaços que inspiram e apelam à imaginação e criatividade. A note! é um posto 

autorizado MEGA, onde os pais e as crianças podem trocar os seus vouchers MEGA, com acesso a 

descontos  em grandes marcas, todo o ano letivo. As lojas note! promovem ainda a dinamização da 

cultura local e na relação com a comunidade.  

A ZU garante um serviço completo para animais domésticos, dispondo de um consultório 

veterinário, serviço de banhos e tosquias, treinos e uma alargada gama de produtos das melhores 

marcas para cães e gatos, entre os quais alimentação, seca, húmida, natural, produtos de higiene, 

têxteis, brinquedos e acessórios.  

A nova galeria comercial conta ainda com uma cafetaria BAGGA, com um serviço alargado de 

produtos de cafetaria, padaria e refeições ligeiras, a preços acessíveis. 
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Continente Mirandela 

Quinta dos Aquedutos, Lote 7 

5370-408 Mirandela 


