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ALDI abre loja em Abrantes 

A ALDI Portugal prepara-se para chegar ao concelho de Abrantes, com 

a abertura de uma nova loja já esta quarta-feira, dia 22 de fevereiro. O 

novo espaço vem complementar a oferta comercial do Retail Park de 

Abrantes, que ainda não possuía um supermercado, e permitiu a criação 

local de cerca de 20 postos de trabalho. 

Carnaxide, Portugal, 20.02.2023 – A ALDI Portugal vai abrir a primeira loja no 

concelho de Abrantes esta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, situada na nova e ampliada 

zona do Retail Park de Abrantes, tendo sido uma das insígnias a integrar o projeto de 

expansão desta superfície, que contou com a criação de acessos e zonas verdes. A 

nova loja vem, assim, complementar a oferta comercial deste espaço, que ainda não 

possuía um supermercado, e permitiu a contratação local de cerca de 20 novos 

colaboradores. 

Com uma área total de vendas de 1.040 m2, a nova loja nasce para servir a população 

de Abrantes e para lhe garantir uma maior oferta e conveniência nas suas compras do 

dia-a-dia. Esta é a primeira loja ALDI na cidade, sendo que as lojas ALDI mais próximas 

estão atualmente situadas no Entroncamento e em Torres Novas, a cerca de 30 

quilómetros.  

De acordo com João Braz Teixeira, Managing Director Expansion and Construction da 

ALDI Portugal, “a nova loja ALDI vem trazer diferenciação ao mercado de Abrantes, com 

uma nova oferta discount, e está situada numa zona estratégica do concelho, que conta 

com bastante afluência por parte da população local. Composto por vários espaços de 

comércio, restauração e serviços, o Retail Park de Abrantes é um espaço único na cidade, 

e a nova loja ALDI era o que faltava para garantir que os clientes conseguem fazer as 

suas compras de supermercado, quando visitam este espaço.”  

E acrescenta: “Com uma população superior a 34.000 habitantes, Abrantes possui um 

património histórico e gastronómico significativo, que se estende à Fortaleza de Abrantes 

ou ao doce tradicional, que não só atraem muitos visitantes, como lhe dão visibilidade 

nacional e além-fronteiras. A nossa proposta de valor passa por garantirmos maior 

conveniência a todos os habitantes, além de oferecermos produtos frescos, de elevada 

qualidade, a um preço baixo.” 

Com o propósito de continuar a contribuir para apoiar a comunidade local, a loja de 

Abrantes irá doar os seus excedentes alimentares ao Centro Social de Alferrarede, que 

fornece apoio alimentar a cerca de 75 utentes do seu Centro de Dia e Serviço de Apoio 

Domiciliário; a cerca de quatro famílias carenciadas da região; e a aproximadamente 

200 crianças dos serviços de Creche e Pré-escolar, que compõem a instituição. 
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Para conhecer o novo espaço e celebrar a recém-chegada loja ao concelho, o Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, João Gomes, será um dos convidados 

a marcar presença na cerimónia de inauguração, ao longo da manhã de quarta-feira 

(22 de fevereiro). 

A ALDI conta atualmente com 125 lojas em Portugal e, de acordo com os seus 

objetivos de expansão, pretende abrir 25 lojas em 2023, alargando a sua oferta por 

todo o país. 

 

A nova loja em Abrantes: a não perder 

O dia de abertura será marcado por descontos exclusivos em artigos de bazar (muitos 

com descontos até 75%) e pela oferta de um vale de 5€ para ser descontado numa 

próxima visita. Neste dia, os clientes poderão encontrar na loja ALDI Abrantes a 

Frigideira para Fogão e Forno HOME CREATION® por 16,00€ (com 60% de desconto) 

ou o Aspirador Portátil FERREX® por 15,00€ (com 50% de desconto).  

A experiência em loja será enriquecida com as comodidades que os clientes já 

conhecem e apreciam, como é o caso da máquina self-service de sumo de laranja 

100% natural, com laranjas frescas do Algarve; a premiada secção de pastelaria e 

padaria (“Escolha do Consumidor”), com pão quente cozido e reposto várias vezes ao 

dia; uma zona composta de frescos na entrada de loja, onde grande parte já é de 

origem nacional; e ainda artigos de bazar exclusivos a preços muito competitivos, onde 

se inclui a pequena eletrónica, artigos de decoração e jardim, têxteis para o lar e muitos 

outros. 

A nova loja inclui um parqueamento completo com postos de carregamento elétrico, 

dogs parking e estacionamento para bicicletas. Além das dinâmicas promocionais do 

dia de abertura, os clientes poderão beneficiar de novos produtos temáticos todas as 

semanas, bem como de outras campanhas em vigor nas melhores marcas ALDI. 

Para mais informações, visite www.aldi.pt ou consulte as promoções exclusivas de 

abertura aqui. 
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