
 
 

 

Alerta, saldos: a MO tem descontos até 60% em 
artigos para toda a família 

 

Os preços mais baixos são válidos de 25 de junho a 10 de agosto nas 

lojas físicas e online da marca de moda portuguesa. 

 

Começam hoje os saldos na MO com uma campanha de 

descontos imediatos em artigos selecionados para toda a 

família.  

 

Os saldos são válidos até 10 de agosto de 2020, e estão em 

vigor em todas as lojas físicas da marca de moda portuguesa, 

assim como na sua loja online (https://mo-online.com/pt),  

 

A campanha da MO apresenta centenas de sugestões com 

descontos diretos até 60%, constituindo uma excelente 

oportunidade para todas as famílias que querem reforçar ou 

renovar as suas coleções de roupa.    

 

Em destaque está uma ampla oferta de vestuário, calçado, 

acessórios, para Mulher, Homem, Menina e Menino, 

reforçando o compromisso de proximidade assumido com as 

Famílias portuguesas, com soluções adequadas aos gostos e às necessidades de cada 

Cliente, sempre a preços altamente competitivos. 

 

Para Mulher, nota para descontos em vestidos desde os 6€, casacos desde os 12€, 

calças desde os 3€, blusas desde os 9€, calçado desde os 5€ e acessórios, como 

carteiras, malas, cintos, lenços e guarda-chuvas, a partir dos 2€.  

 

 

 

https://mo-online.com/pt/saldos/
https://mo-online.com/pt


 
 

 

 
 

Para Homem, realce para uma oferta de casacos a partir dos 7€, tricotados desde os 

5€, camisas desde os 7€, calçado desde os 9€, acessórios como chapéus, cintos, 

cachecóis a partir de 3€, e polos e t-shirts desde os 2€.  

 

 

 

 
Para Menina e Menino, a MO disponibiliza casacos a partir dos 5€, t-shirts, camisas ou 

polos desde os 3€ ou calçado variado a partir dos 3€, entre outras ofertas.  

 

Disponibilizando os melhores artigos para toda a família a preços ainda mais acessíveis, 

a MO garante uma significativa poupança a quem visitar os pontos de venda da marca. 

 

 Pode ver as várias propostas de saldos na loja online da MO em: 

https://mo-online.com/pt/saldos/ 

 

 Download de imagens de produto em: https://we.tl/t-1Ewrf228jh 
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#mofashionstore  #celebramosafamilia  

MO celebramos a família 

@Redes Sociais MO: 

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

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.  

 

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