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Matosinhos, 1 de abril de 2019 

O CONTINENTE FOI À PROCURA DA HISTÓRIA DO COELHINHO DA PÁSCOA  

 

Para celebrar uma das datas festivas mais importantes para os portugueses, o Continente lança uma 

nova campanha cheia de fantasia e inspiração, onde se propõe a descobrir a verdadeira história do 

Coelhinho da Páscoa. 

Através de um filme animado, a nova campanha explora as diversas teorias sobre a história do 

Coelhinho, interrogando-se das razões que tornam este animal a mascote da Páscoa: ter-se-ia 

apaixonado por uma galinha e juntos tiveram muitos coelhinhos que punham ovos de chocolate? Seria 

um artista solitário que adorava pintar ovos na sua casa de campo? Ou teria vindo parar à Terra de ovni 

para deixar ovos e amêndoas de todas as cores?  

A resposta fica sempre em aberto e pode ser preenchida pela imaginação de cada um. Há, no entanto, 

um facto que se repete em qualquer uma das versões: todos os produtos tradicionais da quadra podem 

ser encontrados na Feira da Páscoa do Continente e sempre aos melhores preços.  

A história do Coelhinho começa, assim, num filme para a televisão, mas continua a ser explorada no 

folheto dedicado à Páscoa que propõe novos capítulos relacionados com cada categoria de produtos.  

Esta estratégia de storytelling permite criar um ambiente mágico que leva todos os portugueses a 

embarcar numa viagem fantástica pelo mundo da Páscoa enquanto compram os melhores produtos 

tradicionais – desde a pastelaria com os seus folares, amêndoas e chocolates, aos queijos e às bolas – 

para passarem momentos inesquecíveis à mesa com a sua família. 
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A campanha é da autoria da Fuel e conta com a produção da Show Off.  

Veja o vídeo aqui: https://youtu.be/qIpFaRHJEg0 

 

Ficha técnica: 

TÍTULO: A Verdadeira História Do Coelhinho da Páscoa 

DURAÇÃO: 30” 

ANUNCIANTE: Continente    

PRODUTO: Páscoa 

AGÊNCIA: Fuel 

DIREÇÃO CRIATIVA: Ricardo Marques/Andreia Ribeiro 

COPYWRITER: Rita Carmo 

D. ARTE/ILUSTRADOR: Salvador Pombo 

HEAD PRODUCTION: Pedro Silva 

TV PRODUCER: Vasco Pamplona 

DIRECTORA CONTAS: Rita Nazário  

ACCOUNT: Matilde Rodrigues 

PRODUTORA: Show Off 

REALIZADOR: Luciano Ottani 

D. PRODUÇÃO: António Corrêa d’Almeida / Leonor Coelho 

ESTÚDIO DE SOM: Indigo 

MÚSICA: Manuel Faria 

LOCUÇÃO: Pedro Acabado 

PÓS-PRODUÇÃO: Mola Post 
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