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ALDI chega à Quinta do Anjo, Palmela 

A ALDI Portugal vai abrir a 111ª loja no país na freguesia da Quinta do 

Anjo, em Palmela. A nova loja abre amanhã, dia 26 de agosto, e os 

clientes vão poder encontrar os produtos mais frescos aos melhores 

preços, bem como novidades exclusivas que marcam esta abertura. 

Carnaxide, Portugal, 25.08.2022 – A ALDI Portugal prossegue com o seu plano de 

expansão, depois de ter celebrado este verão a abertura de duas lojas no Norte do país 

– Leça do Balio (julho) e Nespereira, Guimarães (agosto). Para assinalar o marco das 

111 lojas em Portugal e das 15 lojas no distrito de Setúbal, o retalhista alimentar 

escolheu a freguesia da Quinta do Anjo, em Palmela, como nova localização, onde os 

clientes poderão beneficiar da qualidade das marcas e produtos ALDI a preços muito 

apelativos, já a partir de amanhã. 

Com uma área total de vendas de 1.000 m2, a nova loja vem permitir uma experiência 

de compra simples e rápida, através de um layout moderno e convidativo, onde a zona 

dos frescos ganha maior destaque, posicionando-se logo à entrada. Entre as várias 

comodidades que oferece, esta loja apresenta 72 lugares de estacionamento (incluindo 

os de mobilidade reduzida), dois postos de carregamento elétrico, dogs parking e 

estacionamento para bicicletas, com seis lugares.  

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

Portugal, “a nova loja beneficia de uma localização privilegiada e central, que junta os 

concelhos de Palmela, Setúbal e Sesimbra. O facto de estarmos situados numa zona 

limítrofe do concelho de Palmela vai também permitir-nos dar resposta às necessidades 

da população da Quinta do Conde, em Sesimbra, e Azeitão, em Setúbal.” 

Com esta nova abertura, a ALDI Portugal totaliza 7 lojas na zona Norte, 15 na zona do 

Grande Porto, 21 na zona Centro, 31 na Grande Lisboa, 15 em Setúbal, 5 no Alentejo 

e 17 na zona Sul. Para continuar a fomentar uma maior proximidade com os seus 

clientes, além dos grandes centros urbanos e litoral, a ALDI procura expandir-se para 

novas regiões no interior do país, contribuindo igualmente para a criação de emprego. 

Para a abertura da nova loja na Quinta do Anjo, o retalhista alimentar contratou 20 

novos colaboradores. 

“Estamos muito entusiasmados por poder celebrar mais uma abertura no distrito de 

Setúbal e por conseguir levar à freguesia da Quinta do Anjo o melhor que temos: uma 

grande oferta de produtos frescos, semanas temáticas com produtos de gastronomia 

mundial, uma garrafeira exclusiva regional e artigos de bazar a preços baixos”, enfatiza 

João Braz Teixeira. 
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Para assinalar a inauguração da nova loja, o retalhista alimentar vai ter várias 

dinâmicas em loja ao longo do dia de amanhã (26 de agosto), como a oferta de um 

vale de 5 euros e uma planta de “boas-vindas” (unidades limitadas) aos clientes que 

realizarem qualquer compra na nova loja ALDI Quinta do Anjo. Para que os visitantes 

possam experimentar a unicidade, a frescura e a qualidade de algumas das suas 

marcas próprias, o retalhista alimentar vai disponibilizar também algumas mesas de 

degustação. 

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

compromisso do Grupo ALDI Nord na promoção do desenvolvimento sustentável, um 

dos objetivos do grupo é a concretização de doações alimentares em todas as lojas 

ALDI em Portugal. É neste contexto que o retalhista discount anuncia que o novo ALDI 

Quinta do Anjo vai ter uma parceria com a Associação Centro JovemTejo. 

Consulte esta e outras informações no folheto de abertura, disponível em 

https://folhetos.aldi.pt/aberturas-aldi/Abertura-quinta-do-anjo/. Situada na Vila Amélia, 

Lugar Quinta da Torre, os clientes poderão visitar a nova loja todos os dias, das 8h às 

21h. 

Para mais informações, visite www.aldi.pt. 
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