
 
 

 

MO renova e moderniza a sua Loja nas 

Caldas da Rainha 
 

Investimento em novo conceito de Loja que melhora a 

experiência de compra dos Clientes da marca na região Oeste 

 

A MO reabre sexta-feira, 3 de julho, a sua Loja no espaço comercial Continente 

Modelo nas Caldas da Rainha, com o objetivo de proporcionar uma experiência de 

compra mais completa e especializada a todos os Clientes da marca na região. 

Com 280 m2 e contando com sete colaboradores, a Loja MO reabre as suas portas 

depois de uma renovação integral, que segue a linha de construção das mais recentes 

Lojas da marca de moda portuguesa.  

A renovada MO nas Caldas da Rainha aposta num layout mais moderno e uma nova 

organização do espaço, que assegura um melhor fluxo de circulação e uma melhor 

segmentação dos artigos, proporcionando ao Cliente uma experiência de compra mais 

rápida e confortável.  

O novo espaço assume-se igualmente como uma unidade eco-eficiente e amiga do 

ambiente, com equipamentos modernos de baixo consumo e iluminação LED.  

Com esta reabertura, a MO procura aliar os pontos fortes deste novo espaço com a 

qualidade e diversidade da sua oferta de vestuário, calçado e acessórios para toda a 

Família a preços muito competitivos – que se juntam a um serviço especializado ao 

Cliente.  

A Loja MO das Caldas da Rainha localiza-se no Continente Modelo daquela cidade, na 

Rua Bernardino António Carvalho Pargana, e está aberta todos os dias das 10h00 às 

21h00.  

#mofashionstore  #celebramosafamilia  

MO celebramos a família 

@Redes Sociais MO: 

https://www.facebook.com/mo.online.pt/ 

www.instagram.com/mo_fashionstore 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/mofashionstore/
https://www.instagram.com/explore/tags/mofamilyathome/
https://www.facebook.com/mo.online.pt/
http://www.instagram.com/mo_fashionstore


 
 

 

Sobre a MO: 

Mais do que uma marca de moda, a MO sente-se parte da família dos seus Clientes e trabalha 

diariamente para proporcionar a moda essencial que irá vestir os momentos em família e recheá-los de 

memórias verdadeiramente inesquecíveis. 

A MO dispõe a sua oferta com base em quatro pilares essenciais: preço acessível, moda atual e 

comercial, conforto e fiabilidade. 

A marca integra o grupo Sonae, que trabalha o retalho têxtil há mais de 25 anos. 

Nas mais de 120 Lojas MO e Loja online a MO disponibiliza aos seus Clientes vestuário, acessórios e 

calçado para senhora, homem e criança, com estilo e a excelentes preços. 

A MO está também presente em Espanha, Itália, Angola, Moçambique e Guatemala.  

 


