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ALDI Portugal inaugura nova loja em Canelas 

 
O retalhista alimentar continua a alargar a sua rede de lojas, desta vez com a 

abertura do 4º espaço em Vila Nova de Gaia. 
 

Lisboa, Portugal, 03/05/2021 – Na próxima 4ªfeira, dia 5 de maio, a ALDI Portugal vai abrir a sua 

91ª loja, em Canelas, a vila gaiense que é reconhecida pela sua importância literária devido às fortes 

ligações que alguns dos mais famosos escritores portugueses como Eça de Queirós, Antero de 

Quental e Camilo Castelo Branco, tiveram com esta localidade.  

 

Neste dia, e para celebrar a abertura de mais uma loja ALDI em Portugal, por cada 30€ em compras, 

na nova loja de Canelas, os clientes recebem um cabaz com produtos ALDI (unidades limitadas). 

Para além disto, e como a ALDI procura fazer a diferença, durante 4 semanas, os clientes da loja 

ALDI Canelas vão poder gozar de um desconto especial e exclusivo, aplicado a um conjunto de 

produtos alimentares das suas marcas próprias (como laticínios, charcutaria, peixe e marisco, 

refeições prontas ou vinhos) e que estão disponíveis, para consulta, no folheto de abertura da loja 

em: aldi.pt/supermercados-aldi/aberturas.html  

Para além de ser a 91º loja em Portugal, a nova loja ALDI Canelas, vem juntar-se aos outros espaços 

ALDI que já existiam no concelho de Vila Nova de Gaia: Coimbrões, Vilar do Paraíso e Mafamude.  

Para João Braz Teixeira, Managing Director de Expansão da ALDI Portugal, “a ALDI apostou em 

Canelas porque é uma freguesia que possui não só uma população considerável, como também 

conta com uma das maiores zonas industriais do concelho. Para além disto, e tendo em conta que 

Vila Nova de Gaia é o maior concelho da região norte com cerca de 301.496 habitantes, acreditamos 

que esta loja não será a última que vamos inaugurar no concelho.” 

A nova loja ALDI Canelas vai contar com uma área de vendas de 1040m2 e um layout atual e 

moderno, seguindo o conceito de loja “ANIKO” (ALDI Nord Instore Concept), com uma estrutura 

pensada para facilitar e proporcionar uma experiência de compra mais simples e agradável, através 

de espaços amplos e luminosos e uma identificação clara dos produtos.  

 

Aqui, os clientes vão encontrar frescura e sabores exclusivos, numa vasta gama de produtos de 

marca própria e de origem nacional de elevada qualidade a preços acessíveis. Esta loja conta com 

o serviço de padaria self-service, onde diariamente serão disponibilizadas dezenas de variedades 

de pão e pastelaria, máquina de corte de pão e outra de sumo de laranja natural espremido na hora. 

Para além destes serviços, o novo ALDI Canelas disponibiliza cerca de 80 lugares de 

estacionamento aos clientes que visitarem a loja. 

 

No âmbito da Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e do compromisso do grupo 

ALDI Nord para com a promoção do desenvolvimento sustentável, um dos objetivos do grupo é a 

concretização de doações alimentares em todas as lojas ALDI em Portugal. É nesse contexto que a  
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loja ALDI Canelas anuncia a realização de parceria com a Associação de Solidariedade Humanitária 

de Canelas.  

 

A ALDI Portugal continua a trabalhar no seu plano de expansão para 2021, através da inauguração 

da loja de Canelas, que vai criar cerca de 20 novos postos de trabalho. Com esta aposta, a ALDI 

volta a reforçar a sua presença no mercado português, contando com 91 lojas de Norte a Sul do 

país. 

 
Para mais informações, consulte o site www.aldi.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SOBRE A ALDI 
A ALDI Portugal iniciou a sua atividade em 2006 e conta, atualmente, com 91 lojas e mais de 2000 colaboradores que 

contribuem, diariamente, para o sucesso do Grupo. Com um posicionamento assente na forte oferta de produtos frescos e 

marcas exclusivas, a ALDI apresenta uma gama alargada na área da frescura, produtos biológicos, vegetarianos e vegan, 

sem glúten e sem lactose, de elevada qualidade a preços competitivos. Para corresponder às necessidades do mercado 

português, a ALDI Portugal dá preferência aos produtores nacionais em várias categorias, como nas frutas e legumes ou no 

peixe e carne fresca, onde a maior parte dos produtos são de origem nacional. 

 

O Grupo ALDI Nord é um dos principais retalhistas internacionais. O retalhista discount procura concentrar-se no essencial e 

oferecer aos seus clientes, em nove países europeus, produtos de elevada qualidade ao menor preço possível. A chave para 

o sucesso contínuo do Grupo de Empresas ALDI Nord assenta nas suas equipas, que contam com mais de 77 000 

colaboradores ALDI na Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Polónia, Portugal e Espanha.  
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