
PRESS RELEASE 

21.11.2022   |   ALDI Retail Página 1/2 

ALDI chega a São João da Madeira com vários descontos e 

promoções 

Esta quarta-feira, a ALDI Portugal assinala a abertura da sua 116ª loja 

em Portugal e a segunda no distrito de Aveiro. Com esta inauguração, 

o discounter criou cerca de 20 novos postos de trabalho na região.   

Carnaxide, Portugal, 21.11.2022 – O retalhista alimentar volta a apostar no distrito 

de Aveiro, com a inauguração de uma loja em São João da Madeira, depois da abertura 

de Santa Maria da Feira em maio deste ano. Com esta loja, a ALDI conta agora com 

116 estabelecimentos em Portugal, dando assim continuidade ao seu plano de 

expansão. 

Para celebrar a inauguração da sua 116ª loja, o retalhista alimentar vai abrir portas com  

saldos exclusivos em produtos de desporto, decoração, jardinagem, alguns dos quais 

com mais de 70% de desconto. A bomba de jardim FERREX® por apenas 19.60€ (com 

72% de desconto) ou o Banco e Secretária Regulável em madeira para crianças a 

14,75€ (com 75% de desconto), são algumas das oportunidades que os clientes que 

visitem a loja de São João da Madeira poderão aproveitar.  

Ao longo do dia 23 de novembro, os clientes vão ter acesso a várias ofertas, como um 

vale de 5€ e uma planta de “boas-vindas” (unidades limitadas) ao realizarem qualquer 

compra em loja. Para que os visitantes possam saborear a singularidade, a frescura e 

a qualidade de algumas das suas marcas, o discounter vai ter algumas mesas de 

degustação com produtos da Gut Bio®, Moreno® e Pleno Sabor®.  

Com uma área total de vendas de 1.040 m2, o novo ALDI São João da Madeira 

promete trazer aos habitantes da cidade uma experiência de compra simples e rápida, 

através de um layout atual e convidativo. Para além do serviço de padaria e da máquina 

de corte de pão, esta loja conta ainda com uma máquina de sumo de laranja natural 

espremido na hora, produzido a partir de laranjas frescas do Algarve. 

A nova loja disponibiliza 79 lugares de estacionamento (incluindo os de mobilidade 

reduzida), dois postos de carregamento elétricos, dogs parking e estacionamento para 

bicicletas. No âmbito das obras de urbanização deste projeto, foi criado um acesso 

pedonal entre a Avenida Dr. Renato Araújo (onde se situa loja) e a Rua Enedina Garcia. 

Para além disto, e na parte superior da nova loja, foi construído um edifício com três 

pisos de escritórios, que vão estar disponíveis para arrendamento. 

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

compromisso do Grupo ALDI Nord na promoção do desenvolvimento sustentável, um 
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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 a nova loja 

vai ter uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira que, 

atualmente, apoia mais de 100 famílias com carências alimentares entre São João da 

Madeira e Oliveira de Azeméis, através da doação de alimentos. 

Para mais informações, visite www.aldi.pt ou consulte o folheto de abertura com 

saldos exclusivos aqui.  
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