
 

 
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: 

Pedro del Rio | SSI | M. +351 933 881 514  

E. pdelrio@sustainablesociety.global 

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

E. doliveira@sustainablesociety.global 

 

 

Matosinhos, 20 de agosto de 2019 

 

UEFA EURO 2020  

JÁ HÁ BILHETES PARA O PORTUGAL-LUXEMBURGO  

 

Estão desde ontem à venda, nas lojas Continente, ingressos para o jogo de qualificação do Campeonato 

Europeu de Futebol entre Portugal e Luxemburgo. Os clientes Cartão Continente podem usufruir de 

preços especiais entre 10 euros e 15 euros, com respetivo desconto de 50% em Cartão Continente. 

 

Agendado para as 19h45 do dia 11 de outubro, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, prevê-se casa 

cheia neste jogo decisivo do Grupo B de qualificação para o EURO 2020 – campeonato que, pela primeira 

vez na história, vai distribuir-se por 12 cidades de diferentes países – entre as equipas de Portugal e do 

Luxemburgo. 

Os adeptos da Seleção Nacional podem aproveitar a parceria entre o Continente e a Federação 

Portuguesa de Futebol, para adquirir ingressos nas lojas com serviço de bilheteira*, com as seguintes 

categorias de preços:  

 Categoria 1 - 15,00€ (50% desconto em Cartão Continente) 

 Categoria 2 - 12,50€ (50% desconto em Cartão Continente) 

 Categoria 3 - 10,00€ (50% desconto em Cartão Continente) 
 

Patrocinador oficial da Seleção Nacional, o Continente continua assim a incentivar a fome de vencer dos 

portugueses. 

*Bilhetes disponíveis nas lojas:  

Continente Amadora  

Continente Barreiro  

Continente Braga Minho Center  

Continente Braga Modelo  

Continente Braga Nova Arcada  

Continente C. Comercial Madeira Shopping  

Continente Cascais  

Continente Fórum Coimbra  

Continente Shopping Coimbra  

http://www.continente.pt/
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Continente Colombo 

Continente GaiaShopping  

Continente Leiria  

Continente LoureShopping  

Continente Loures (Sto. António Cavaleiros) 

Continente Matosinhos (NorteShopping) 

Continente Montijo  

Continente Oeiras  

Continente Portimão  

Continente Santarém  

Continente Seixal  

Continente Telheiras  

Continente Vasco da Gama  
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