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A L D I  P o r t u g a l  a b r e  a  s e g u n d a  l o j a  e m  C o i m b ra  
 

A ALDI Supermercados está em expansão por todo o país e no próximo dia 11 de julho inaugura 
a sua 2ª loja no distrito de Coimbra, um dia que vai trazer surpresas a todos os clientes. 

A ALDI Supermercados iniciou a sua expansão a norte, no final do ano passado e, neste momento, conta já 
com 60 lojas, em todo o país. A forte aposta na expansão da marca é clara, tanto nas cidades onde não está 
presente, como naquelas onde pretende reforçar a sua presença. Depois da estreia no distrito de Coimbra, há 
cerca de um ano, em Santo António dos Olivais, a cadeia de supermercados ALDI decidiu fortalecer a sua 
presença, com a abertura da sua 61ª loja em Portugal, na região de Sta. Clara, no próximo dia 11 de julho.  

A loja ALDI de Coimbra Sta. Clara localiza-se na Avenida Guarda Inglesa, junto ao Estádio Universitário e 
promete manter a elevada qualidade e constantes preços baixos, a que os conimbricenses já estão habituados. 
Com um posicionamento assente numa relação excecional de qualidade-preço, o ALDI oferece um sortido de 
produtos diferentes e exclusivos, de elevada qualidade e preços acessíveis, sustentado numa grande variedade 
de marcas próprias. Do sortido de produtos destacam-se: os artigos Frescos como Frutas e Legumes, Carne 
fresca de origem nacional, Pastelaria e Pão fresco (cozido várias vezes ao dia). Apresenta, também, um conjunto 
alargado de produtos Biológicos, Sem Lactose, ou Sem Glúten, na sua maioria de marca própria ALDI. 

Nesta grande abertura a ALDI irá proporcionar à população um dia especial, cheio de ofertas e surpresas. A 
partir das 8h30, os primeiros clientes que visitarem a loja recebem sempre uma oferta e, ao realizar as suas 
compras, poderão ainda ganhar um dos fantásticos prémios ALDI, por exemplo, um cliente que faça uma 
compra igual ou superior a 100€ ganha, imediatamente, um vale de 30€ em compras. Os clientes terão também 
oportunidade de experimentar produtos ALDI, através das apetitosas degustações que irão decorrer, ao longo 
do dia, no interior da loja. 

E para que ninguém tenha dificuldade em chegar à loja, a ALDI irá disponibilizar, de 11/07 a 15/07, entre as 
8h30 e as 18h30, o ALDI BUS, um autocarro totalmente gratuito que irá transportar todos aqueles que queiram 
conhecer a loja, de 30 em 30 minutos, entre as seguintes paragens: Avenida Emídio Navarro, Rua João Machado 
(Hotel Tivoli) e Avenida Sá da Bandeira (Associação Académica de Coimbra). 

Esta abertura contará ainda com a presença da Rádio Regional, que fará o acompanhamento e divulgação deste 
evento, à comunidade local, através de reportagens, entrevistas e outros conteúdos.  

No âmbito da Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e do compromisso do grupo ALDI Nord 
para a promoção do desenvolvimento sustentável, a loja ALDI Coimbra Sta. Clara estabeleceu uma parceria 
com a associação Casa do Pai, para a realização de doações alimentares. Esta IPSS desempenha a sua 
intervenção na promoção da inclusão social, através das suas respostas sociais de Centro de Dia, Serviço de 
Apoio Domiciliário e Estrutura Residencial para Idosos. 
Para mais informações, consulte o site www.aldi.pt. 

Sobre a ALDI 
A cadeia ALDI conta, atualmente, com 61 lojas em Portugal e assume ter um plano de expansão ambicioso 
para 2018, admitindo que pretende inaugurar um número considerável de novas lojas e chegar a cidades onde 
ainda não está presente.  
Com um posicionamento assente na oferta de produtos frescos e saudáveis, o ALDI apresenta uma gama 
alargada de produtos biológicos, vegetarianos e vegan, sem glúten e sem lactose. Para corresponder às 
necessidades do mercado português, é dada preferência aos produtores nacionais em várias categorias, como 
na fruta e legumes ou na carne fresca que, neste caso, é de origem 100% nacional.  
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