Comunicado de Imprensa – 30 de dezembro de 2015

Nova edição Cartão Dá Rock do
Continente vai permitir que mais
portugueses vivam grandes
momentos no Rock in Rio-Lisboa
2016
Depois do sucesso de vendas da edição especial Cartão “Dá Rock” do Continente, que esgotou
em menos de 1 mês, o Continente e o Rock in Rio-Lisboa lançam uma nova edição que garante
o acesso a um dos cinco dias de evento à escolha e permite ainda acumular 25% do valor em
Cartão Continente. A nova edição do Cartão “Dá Rock” está disponível a partir de dia 2 de
janeiro nas lojas Continente* e em www.continente.pt, sem custos de entrega.

Recorde-se que o Cartão “Dá Rock” garante o acesso a um dos cinco dias de evento e não
necessita

ser

trocado

por

um

bilhete.

Para

ativá-lo

basta

aceder

a

www.rockinrio.continente.pt (a partir da data de venda oficial dos bilhetes – anunciada em
breve –, até 31 de março de 2016) e apresentar o Cartão à entrada da Cidade do Rock. A
campanha é limitada ao stock existente.
A 7.ª edição do Rock in Rio-Lisboa será dedicada à comemoração dos 30 anos do evento e está
marcada para os dias 20, 21, 26, 27 e 28 de maio de 2016, no Parque da Bela Vista. Do cartaz
fazem, já, parte Queen+Adam Lambert (que atuam a 20 de maio), Hollywood Vampires (no
Palco Mundo a 27 de maio) e Maroon 5 (com uma atuação especial marcada para o dia 28 de
maio). Além destes artistas a organização do festival anunciou, também, o espetáculo “Rock in

Rio – O Musical”, um espetáculo teatral completo, repleto de emoções, grandes números
musicais e coreografias e que abrirá o Palco Mundo nos cinco dias de evento.
Com esta campanha, o Continente, patrocinador oficial do Rock in Rio-Lisboa, reforça o seu
compromisso no apoio às famílias portuguesas, proporcionando-lhes ofertas de valor aliada a
momentos de grande diversão e entretenimento.

*Lojas Continente: Amadora, Cascais, Coimbrashopping, Loureshopping, Santo António Cavaleiros,
Oeiras, Fórum Coimbra, Matosinhos, Gaiashopping, Antas, Viana, Maia Jardim, Aveiro, Braga, Seixal,
Colombo, Vasco da Gama, Guia, Portimão, Beja, Évora, Montijo, Telheiras, Barreiro, Viseu, Leiria.

Para mais informações, por favor, contatar:
Contactos Continente:
GCI | Joana Marinho
Email: jmarinho@gci.pt
Telm: 93 882 61 74
GCI | Cátia Mesquita
Email: cmesquital@gci.pt
Telm. 21 359 15 30

