
 

 
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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ESTILISTA LUIS BUCHINHO DESENHA AS NOVAS FARDAS DO CONTINENTE  

 

Cláudia Vieira apresentou, esta sexta-feira, as Novas Fardas do Continente. Com uma linha mais atual e 

elegante, os uniformes foram exibidos pelos colaboradores da marca e pelos modelos Joana Freitas e 

Ricardo Guedes. 

 

O lançamento da nova coleção foi assinalado por um desfile oficial na loja Continente do Centro Comercial 

Colombo, em Lisboa, que contou com as presenças de várias figuras públicas, entre as quais, Bibá Pitta, 

Isabel Figueira, Andreia Dinis, Helena Isabel, Alexandre dos Santos, Marco Costa, Catarina Gouveia e José 

Figueiras. 

 

Vinte e um “modelos” da equipa do Continente juntaram-se a Joana Freitas e Ricardo Guedes mostrando 

a elegância e o conforto associados aos seis looks apresentados. Durante o desfile, esteve em destaque a 

qualidade dos materiais - um aspeto essencial para garantir o bem-estar dos colaboradores no 

desempenho das suas funções diárias. 

 

Desenhadas por Luís Buchinho - estilista português de renome nacional e internacional com um percurso 

de décadas no universo da moda - e totalmente fabricadas em Portugal, as Novas Fardas do Continente 

refletem a aposta da marca no talento e apoio à produção nacional. No âmbito desta medida foram 

produzidas mais de 224.000 peças de fardamento para mais de 19.000 colaboradores das lojas Continente 

e Continente Modelo. 

http://www.continente.pt/

