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Marco de Canaveses e Oliveira do Hospital: ALDI abre mais 

duas lojas antes do Natal 

A ALDI Portugal continua a somar novas aberturas e é já esta semana 

que vai abrir duas novas lojas a norte do país. Marco de Canaveses e 

Oliveira do Hospital preparam-se para receber uma loja do discounter, 

cuja abertura acontece a 14 e 16 de dezembro, respetivamente, em cada 

uma das localidades. No dia de inauguração, é oferecido um vale de 5€ 

aos clientes que realizarem qualquer compra. 

Carnaxide, Portugal, 12.12.2022 – A ALDI vai abrir mais duas lojas que chegam 

mesmo a tempo do Natal. Marco de Canaveses e Oliveira do Hospital foram as 

localidades escolhidas para a abertura de novos espaços e conquistar a meta das 122 

lojas em Portugal. Com aberturas marcadas para dia 14 e 16 de dezembro, 

respetivamente, os habitantes destas regiões vão poder encontrar já esta semana os 

seus produtos de eleição para a consoada (bacalhau, bolo-rei, broa, enchidos) a preços 

baixos e com uma grande diversidade, que se estende também à decoração e aos 

presentes natalícios.  

Estes dois novos espaços são um marco importante para a insígnia, uma vez que serão 

as primeiras lojas ALDI a abrir nos concelhos de Marco de Canaveses e Oliveira do 

Hospital, permitindo-lhe responder às necessidades da população local e oferecer-lhe 

produtos inovadores, com preços em conta, muitos dos quais das suas marcas 

próprias, onde a produção nacional já tem um peso significativo, como é o caso de 

Pleno Sabor®, Alfacinha® ou Tesouros do Mar®. 

Segundo João Braz Teixeira, Managing Director Expansion and Construction da ALDI 

Portugal, “o investimento no concelho de Marco de Canaveses teve por base não só a 

densidade populacional da região, bem como a sua relevância económica e turística, que 

é cada vez mais significativa”, enquanto que a aposta em Oliveira do Hospital foi 

motivada pela possibilidade de “servir a população residente, os trabalhadores de uma 

das maiores zonas industriais da Serra da Estrela, mas também alunos, funcionários e 

utentes das escolas e hospitais mais próximos, uma vez que a nova loja se encontra 

estrategicamente situada junto a uma rotunda, na principal entrada de acesso à cidade.” 

Para que os clientes possam degustar alguns dos produtos mais apetecidos para a 

ceia de Natal, no dia de inauguração, a ALDI vai disponibilizar algumas mesas de 

degustação, onde estes poderão provar a sua broa com presunto, lombo assado ou 

queijo flamengo, ou experimentar o café da sua marca Moreno®, o seu bolo-rei ou 

panetone. E para que possam levar ainda mais produtos para casa, o retalhista oferece 

um vale de 5€ a todos os clientes que fizerem qualquer compra ao longo desse dia, 
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bem como uma planta de boas-vindas. O vale poderá ser descontado a partir do dia 

seguinte, em compras no valor mínimo de 25€. 

Em linha com as anteriores, as novas lojas apresentam uma área total de vendas de 

aproximadamente 1.040 m2 e vão ter uma instalação para painéis solares, dogs 

parking, lugares de mobilidade reduzida, estacionamento para bicicletas e postos de 

carregamento elétrico. Além das comodidades exteriores, no interior da loja, os 

clientes poderão beneficiar de uma zona ampla e espaçosa de fruta e legumes frescos, 

uma zona de pão quente reposto várias vezes ao dia e uma máquina self-service de 

sumo de laranja natural.  

Desde o início de 2022, o retalhista alimentar já inaugurou cerca de duas dezenas de 

novos espaços, consolidando a sua oferta por todo o país e criando emprego local, 

onde investe na formação e nas oportunidades de carreira para os seus colaboradores. 

À semelhança de todas as suas lojas em Portugal, que contam com uma parceria local 

para a doação de bens alimentares, as novas lojas ALDI Marco de Canaveses e ALDI 

Oliveira do Hospital terão uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco 

de Canaveses e com a Fundação de Aurélio Amaro Diniz, respetivamente, com o 

propósito de apoiar as famílias mais carenciadas destas regiões. 

ALDI Marco de Canaveses 

Situada na Avenida Futebol Clube do Porto, a nova loja está aberta todos os dias, das 

8h00 às 21h00. No dia de abertura, vai ser possível encontrar saldos exclusivos, com 

descontos até 75%, limitados ao stock existente. Os clientes vão poder encontrar 

artigos de eletrónica em promoção - como é o caso da Máquina Cafeteira Térmica 

AMBIANO® por 13,50€ (70% de desconto) e a Torradeira em Metal AMBIANO® a 

12,50€ (50% de desconto) – e muitos outros de decoração, jardim e saúde e bem-

estar. 

ALDI Oliveira do Hospital 

Situada na Rua Comendador Manuel Rodrigues Lagos, a nova loja está aberta todos 

os dias, das 8h00 às 21h00. Esta conta com dois acessos, ambos com entrada e saída, 

sendo um na Rua Comendador Manuel Rodrigues Lagos e outro na Rua António 

Monteiro. 

No dia de abertura, vai ser possível encontrar brinquedos de madeira para criança com 

promoções imperdíveis, como os Cubos de Madeira MUNDO DIVER® por 4,80€ e os 

Jogos Matemáticos em Madeira MUNDO DIVER® 3,60€ (ambos com 60% de 

desconto). 

 

https://folhetos.aldi.pt/aberturas-aldi/abertura-marco-de-canaveses/?page=40
https://folhetos.aldi.pt/aberturas-aldi/abertura-marco-de-canaveses/?page=40
https://folhetos.aldi.pt/aberturas-aldi/abertura-marco-de-canaveses/?page=42
https://folhetos.aldi.pt/aberturas-aldi/abertura-oliveira-do-hospital/?page=48
https://folhetos.aldi.pt/aberturas-aldi/abertura-oliveira-do-hospital/?page=48
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Para mais informações, visite www.aldi.pt ou consulte os próximos folhetos das 

respetivas aberturas aqui, onde pode encontrar promoções exclusivas. 

Contactos:   
Departamento de MarCom  
ALDI  
press@aldi.pt 
www.aldi.pt 

http://www.aldi.pt/
https://www.aldi.pt/supermercados-aldi/aberturas.html

