
Velhas fumaças 
 
 
As revistas brasileiras de 1948 publicaram uma grande campanha dos Cigarros 
Continental, líderes de venda naquela época, cujo conceito seria considerado hoje um 
verdadeiro acinte. Para registrar esta liderança em vendas, Continental compara a 
quantidade de cigarros fumados no Brasil num só dia com edifícios, distâncias e áreas 
de floresta. Há um verdadeiro orgulho dos fabricantes de Continental pelos 
impressionantes números de consumo. Por exemplo: os anúncios afirmam que se 
esviam em fumaça o equivalente a 350 quilômetros de cigarros por dia, o que significa 
(diz um dos anúncios) constrir uma Catedral como a de Reims a ada 25 dias. Vale 
realmente como curiosidade. É um volume colossal. Nos novos tempos seria impossível 
a publicação de uma campanha com este texto. Outra curiosidade são as duas opções 
do Continental - liso e com ponteira. Naquela época não existia o filtro. O espírito da 
campanha transformou-se mais tarde no slogan dos Cigarros Continental, que durou 
décadas: Preferência Nacional. Um registro de sua liderança de mercado. A 
embalagem continuou a mesma, por mais de 40 anos, com pequenas adaptações. 
 
 
 
Ano 32 - Nº 5 - Outubro - 1948 - 83 - EU SEI TUDO 
 
CURIOSIDADES Continental 
 
A CATEDRAL DE REIMS, na França, é considerada um dos mais belos monumentos da 
arquitetura gótica. Medindo 81 metros de altura nas torres e ocupando uma área de 
quase 7.000 metros quadrados, foi iniciada em 1211 e levou 300 anos a construir. 
 
O BRASIL consome diàriamente 350 quilômetros de cigarros Continental. Empilhadas 
lateralmente as carteiras dos cigarros fumados diàriamente em todo Brasil, em menos 
de 25 dias formariam um edificio do tamanho da Catedral de Reims. Prefira tambem o 
cigarro cuja alta qualiade é atestada por tão vasta preferência. 
 
 
 
Cada cigarro Souza Cruz é sempre o melhor em sua classe 
 
CIA. DE CIGARROS Souza Cruz 
 
Cigarros Continental 
 
LISO E COM PONTEIRA 
 
 
 
32º Ano - N. 3 - Agosto - 1948 77 EU SEI TUDO 
 
 
 
CURIOSIDADES Continental 
 
 
 



No Brasil fumam-se por dia milhões de cigarros Continental. Se você fumasse uma 
carteira por dia e tivesse de fumar todos esses cigarros, teria que viver até o ano de 
2.6101 
 
CONTINENTAL é o cigarro de qualidade mais popular em todo o Brasil. Ligados ponta 
com ponta, os cigarros CONTINENTAL fumados num só dia atingiriam 350 quilómetros. 
Prefira também o cigarro cuja qualidade é atestada por tão larga preferência. 
 
CADA CIGARRO SOUZA CRUZ É SEMPRE 
 
O MELHOR EM SUA CLASSE 
 
Cia. de Cigarros Souza Cruz 
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Ano 32 - Nº 4 - Setembro - 1948 - 85 - EU SEI TUDO 
 
CURIOSIDADES Continental 
 
O AMAZONAS percorre 5.800 quilômetros de sua nascente à foz, sendo o terceiro rio 
em extensão de todo o mundo e o que carrega em si o maior volume de águas. No 
Brasil são fumados diáriamente 350 quilômetros de cigarros Continental. Para cobrir a 
extensão percorrida pelo Amazonas bastaria ligar os cigarros Continental fumados em 
16 dias apenas em todo o Brasil. 
 
A ENORME preferência que se nota em todo o Brasil pelos cigarros Continental é o 
mais eloquente atestado de sua superior qualidade. Prefira também CONTINENTAL. 
 
Cada cigarro Souza Cruz é sempre o melhor em sua classe 
 
CIA. DE CIGARROS Souza Cruz 
 
Cigarros Continental  
 
LISO E COM PONTEIRA 
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