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Em dezembro 

DIGRESSÃO DE NATAL DA POPOTA  

PASSA POR CINCO LOCALIDADES DE BRAGA 

 

Matosinhos, 15 de dezembro de 2016 – Este Natal, a Lenda Pop de Natal, Popota, vai fazer uma 

digressão por 46 localidades do país, cinco das quais na região de Braga. Os espetáculos na região 

começam no dia 16 de dezembro, no Continente de Braga Nova Arcada e acabam no dia 18 de 

dezembro, no Continente Bom Dia de Póvoa de Lanhoso. 

 

Este tour é motivado pela apresentação do novo single da “Diva”, que dá corpo à campanha de Natal do 

Continente, e que foi inspirado no tema “Make Up” de Agir. A música é interpretada pela cantora Diana 

Martinez e a letra, adaptada, conta o percurso artístico da Popota, que é ilustrado no videoclip, no qual 

se podem ver os momentos mais marcantes da vida da Lenda Pop do Natal. 

 

“Com apenas dois aninhos já gostava de brilhar e era a estrelinha lá de casa” e “Com 16 anos (…) decidi 

criar o meu canal de Youtube…”, são algumas das revelações desta história, que os fãs da Popota vão 

poder conhecer ao vivo um pouco por todo o país, ao longo desta digressão. 

 

Estes espetáculos vão encher as lojas Continente de cor e animação, proporcionando mais um momento 

para as famílias celebrarem o Natal em festa. Para além disso, os mais pequenos têm assim a 

oportunidade de conhecer a Popota e aprender a coreografia do novo single, mas também recolher um 

autógrafo ou tirar uma fotografia. 

 

Espetáculos na região de Braga: 
 

 

 

 

 

18 16/12/2016 17h-20h Continente Braga Nova Arcada Braga

17 16/12/2016 11h-14h Continente Modelo Braga Braga

22 17/12/2016 17h-20h Continente Bom Dia Vila Praia de Âncora Braga

21 17/12/2016 11h-14h Continente Viana Braga

26 18/12/2016 17h-20h Continente Bom Dia Póvoa de Lanhoso Braga

http://www.continente.pt/

