
 

 
O Continente é a marca de retalho alimentar da Sonae MC. Com mais de 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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Matosinhos, 17 de junho de 2019 

 

A VIDA É MAIS SAUDÁVEL NA NOVA FEIRA DO CONTINENTE 

 

Os produtos biológicos, equilibrados, autênticos e sustentáveis estão em destaque nas lojas 

Continente entre os dias 11 e 24 de junho, a propósito da Feira Vida Saudável - uma iniciativa 

que visa promover a adoção de estilos de vida mais equilibrados e saudáveis. 

 

A autenticidade dos produtos, a sustentabilidade, bem como os seus benefícios para a saúde 

assumem-se como os temas em destaque nesta feira, que reflete as novas tendências de 

consumo e se baseia nos atuais hábitos alimentares dos portugueses.  

 

Num espaço dedicado a uma alimentação mais equilibrada, natural e sustentável, a ampla 

variedade de produtos inclui descontos em artigos já bem conhecidos e apreciados pelos 

portugueses, como as granolas e os mueslis biológicos da marca Continente Bio (15% de 

desconto), toda a marca Fitness com 35% de desconto, em especial os novos Cereais de Aveia 

Bio Fitness, as bebidas vegetais da Rude Health (25% de desconto), o tofu, o seitan e o tempeh 

da Seara (25% de desconto), a manteiga de amendoim da Prozis (15% de desconto), 25% de 

desconto nos produtos das marcas Cem Porcento e Bicentury, o azeite extra virgem superior da 

marca exclusiva 5 Soldos por apenas 2,79€, 10% nos iogurtes skyr líquidos e sólidos da marca 

Continente Equilíbrio, e ainda as bananas biológicas embaladas, por apenas 1,39€/kg. 

Com esta iniciativa, o Continente dá assim mais um passo na democratização do acesso aos 

produtos biológicos e saudáveis e na promoção de um estilo de vida equilibrado, num momento 

em que os portugueses estão cada vez mais conscientes da sua alimentação e do impacto que 

esta tem na saúde e no ambiente. 
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