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MERCADO DE VERÃO LIDL MARCA INÍCIO DA ESTAÇÃO 
 
Num animado evento de final de tarde, o Lidl apresentou a sua oferta de qualidade ao melhor 

preço para o verão. Vinhos, carne nacional, deliciosos gelados, moda e Cien – marca de beleza 

exclusiva considerada Superbrand pela primeira vez – foram as estrelas do dia. 

 

O Lidl Portugal aproveitou o Solstício de Verão, o dia mais longo do ano, para apresentar toda 

a sua oferta dedicada à estação mais quente. 

 

Num animado Mercado de Verão, com diversas barraquinhas temáticas, VIPs, Bloggers e 

restantes convidados puderam conhecer o melhor da oferta Lidl para o verão, que inclui tudo 

o que é necessário para um verão inesquecível. 

 

Entre as várias novidades e atividades, os convidados puderam comprovar a qualidade ao 

melhor preço da oferta Lidl, nomeadamente: 

 

• A abrangência da oferta Cien, marca exclusiva que foi recentemente considerada 

Superbrand pela primeira vez; 

• A carne Jaruco 100% nacional e a oferta de comida preparada Chef Select, entre outras; 

• A oferta Casa do Vinho, exclusiva do Lidl; 

• 4 sabores de néctares Solevita de edição limitada, cujos sabores foram escolhidos 

através de um desafio lançado aos fãs das redes sociais do Lidl Portugal; 

• Os saborosos gelados Gelatelli; 

• A alta proteção da gama Cien Sun; 

• As mais recentes novidades de moda para o mês de julho, nomeadamente uma 

intemporal coleção de linho e a próxima coleção esmara by Heidi Klum; 

• A oferta Não Alimentar para a estação, e que inclui, por exemplo, toalhas de praia, 

pouffs ou as famosas boias unicórnio/flamingo; 

Sintra, junho de 2018 



 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Lidl Portugal  

Departamento de Comunicação: T: 219 102 124 | E: comunicacao@lidl.pt 

Cunha Vaz & Associados: Sofia Duff Burnay/Patrícia Brito | T: 210 120 600 | E: sb@cunhavaz.com/pb@cunhavaz.com 

 

• Um showcooking dirigido pelo Chef Hernâni Ermida com sugestões saudáveis para a 

época; 

• O projeto Turma Imbatível, que promove junto dos mais novos estilos de vida saudáveis 

através de atividades lúdicas e divertidas. 

 

Comece já a criar as suas melhores memórias de verão com a oferta de máxima qualidade ao 

melhor preço do Lidl! 

 

 

O evento contou com a presença de: 

Adelaide de Sousa, António Machado, Bibá Pitta, Francisco Garcia, Frederico Amaral, Joana 

Câncio, Luís Barros, Rita Calçada Bastos, Rui Santos, Sandra Santos, Simão Morgado e Sara 

Fraga, Sofia Correia, Ana Catarina, Cinha Jardim e Irma Dali, entre outros convidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o Lidl: 

O Lidl, empresa de retalho pertencente ao grupo alemão Schwarz, é um dos líderes de mercado a nível europeu. Tem 

representação em 30 países e conta com mais de 10.000 lojas, mais de 150 centros de distribuição em 28 países e cerca de 

225.000 colaboradores. Há mais de 20 anos em Portugal, o Lidl tem atualmente mais de 250 lojas e 4 entrepostos no país, e 

continua a apostar na remodelação das suas lojas, cumprindo a promessa de Mais para Si e fornecendo produtos de máxima 

qualidade ao melhor preço.  

O dinamismo no trabalho do quotidiano, a força como um resultado e o respeito mútuo com colaboradores e parceiros 

caracterizam o trabalho da empresa em todos os países onde está presente. A simplicidade e a orientação de processos 

determinam as operações diárias nas lojas, centros de distribuição regionais e serviços. Para o Lidl a sustentabilidade é cumprir 

a sua promessa de qualidade, todos os dias. A empresa foca-se onde as suas próprias ações têm efeitos reais e por isso centra-

se em cinco áreas de atuação: Sortido, Colaboradores, Ambiente, Parceiros de Negócios e Sociedade.  
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O Grupo Schwarz é o maior retalhista alimentar da Europa desde 2014 e gerou um volume de negócios de 90,2 mil milhões de 

euros no ano fiscal de 2016. 

 

Contactos 

Lidl Portugal: 

Departamento de Comunicação Corporativa | 219 102 124 | comunicacao@lidl.pt 

Cunha Vaz & Associados: 

Sofia Duff Burnay & Patrícia Brito | 210 120 600 |  sb@cunhavaz.com / pb@cunhavaz.com  

 

Site: http://www.lidl.pt  

Facebook: http://www.facebook.com/lidlportugal  

Instagram: http://www.instagram.com/lidlportugal  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-portugal/ 


