
 

 
 
 
 

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: 

Sílvia Correia | GCI 

M. +351 938 802 243 // E. scorreia@gci.pt   

Joana Marinho | GCI 

M. +351 933 881 514 // E. jmarinho@gci.pt 

 

 

 

Matosinhos, 18 de janeiro de 2019 

QUAL É A HISTÓRIA DO SEU BEBÉ? 

 

 Este sábado há Baby Stories no Continente de Oeiras  
 

Este sábado, dia 19 de janeiro, o Continente de 

Oeiras recebe a iniciativa Baby Stories no interior 

da loja. A iniciativa lançada no âmbito da Feira do 

Bebé que está a decorrer, tem como mote “Qual 

é a história do seu bebé?” e convida agora todos 

os pais a irem à loja de Oeiras e fotografarem o seu 

bebé para criarem uma baby story personalizada, 

em tempo real.  

 

A Baby Story é uma ação especial que está a decorrer online para todos os pais, através da qual estes 

podem receber uma fotografia ilustrada dos seus bebés. Uma iniciativa que tem sido recebida com muito 

entusiasmo por todos os papás e mamãs, sucesso que incentivou o Continente a materializar a ação em 

loja. O Continente de Oeiras tem, por isso, um espaço reservado onde, depois de captar uma fotografia 

do bebé, o ilustrador cria, em tempo real, uma Baby Story que é impressa e oferecida no momento numa 

moldura aos pais. O resultado final promete surpreender todos os pais que este sábado, dia 19 de janeiro, 

passarem na loja, das 11h às 13h e das 14h30 às 18h30.  

 

Caso não tenha oportunidade de se dirigir ao Continente de Oeiras este sábado, não se preocupe. Pode 

criar a Baby Story para o seu bebé partilhando a fotografia no website Universo do Bebé - 

http://universodobebe.continente.pt/babystories - até ao dia 28 de janeiro, o último dia da Feira que está 

a decorrer em todas as lojas Continente e onde todas as famílias podem aproveitar descontos em 

produtos para bebé. 
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