
 

 
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 200 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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Produtos nacionais foram premiados pela sua qualidade  

SABOR DOS FRESCOS CONTINENTE DISTINGUIDO A NÍVEL INTERNACIONAL 

 

O Continente foi distinguido pela qualidade e sabor nos Great Taste Awards 2017, com dez referências da 

marca própria. A maioria dos premiados são produtos típicos regionais, comprovando, uma vez mais, a 

qualidade superior da produção nacional. 

 

Da gama Continente Seleção foram distinguidos com duas estrelas – atribuídas como “produtos 

excecionais” – o Presunto de Garvão Porco Preto, a Salada Selvagem, o Lombo Porco Preto já fatiado, o 

Requeijão de Ovelha de Azeitão, o Tomate Cherry Sweet e o Copita Porco já fatiado. Entre os produtos 

classificados com uma estrela, intitulados como “simplesmente deliciosos”, foram distinguidos o Queijo 

Beira Baixa Amarelo DOP, o Queijo Ovelha de Seia Amanteigado e o Requeijão de Ovelha de Serpa, 

também da gama Continente Seleção. Ainda nos “simplesmente deliciosos” enquadra-se o Queijo Fresco 

Batido 0% do Continente. 

 

O prémio classifica e distingue 25 dos 500 produtos, divididos por três categorias de estrelas, que vão 

desde “os simplesmente deliciosos”, aos “mais requintados no mercado”, passando pelos “excecionais”. 

O concurso é anual e em duas décadas já avaliou mais de 100 mil referências. Os produtos vencedores 

encontram-se devidamente assinalados para que os consumidores possam identificá-los.  

 

Com origem em 1994 no Reino Unido, o “Great Taste Awards” tem descoberto e premiado produtos 

alimentares de qualidade elevada ao mesmo tempo que os promove junto de profissionais e 

consumidores. A distinção reconhece o que de melhor existe no mercado e informa os consumidores da 

qualidade praticada pelos produtores nacionais.  
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