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ALDI chega às 108 lojas em Portugal com segunda aposta em Santa 

Maria da Feira 

O retalhista alimentar prepara-se para inaugurar uma nova loja no norte do país, 

completando 108 lojas em território nacional. A segunda loja em Santa Maria da Feira está 

alinhada com a estratégia de crescimento da empresa, que prevê atingir as 200 lojas no 

país até 2025, e contribui para a criação de emprego local. 

Carnaxide, Portugal, 16/05/2022 – A ALDI continua a crescer em Portugal e vai abrir uma nova 

loja em Santa Maria da Feira, já esta quarta-feira, dia 18 de maio, completando assim as 108 lojas 

no país. Esta é a terceira loja que o retalhista alimentar abre este ano em território nacional, com o 

objetivo de estar cada vez mais próximo dos seus clientes.  

A abertura de novas lojas está alinhada com a estratégia de crescimento da ALDI em Portugal, que 

prevê expandir-se e reforçar a sua presença em novas zonas do país, e chegar às 200 lojas nos 

próximos três anos. O retalhista alimentar inaugurou, recentemente, as lojas da Nazaré e Ourique, 

e mantém-se otimista para este ano, querendo continuar a celebrar as novas aberturas em Portugal.  

Com uma área total de 1.244 m2 e 94 lugares de estacionamento no exterior para clientes, esta é 

a segunda loja ALDI a abrir no concelho de Santa Maria da Feira e vem dar resposta à zona centro 

do município, nomeadamente à União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e 

Espargo, mas também a freguesias como São João de Ver e Escapães. Com esta abertura, a ALDI 

contribui igualmente para a criação de emprego local, com cerca de 20 novos postos de trabalho 

para dar apoio àquelas que serão as necessidades em loja.  

De acordo com João Braz Teixeira, Managing Director Expansão e Obras da ALDI Portugal, 

““estamos muito satisfeitos por irmos inaugurar mais uma loja em Santa Maria da Feira, contribuindo 

para a dinamização deste tão importante concelho, polo da cultura nacional, que já concentra o maior 

número de habitantes no distrito de Aveiro. A poucos minutos da Zona Industrial e da Escola 

Secundária de Santa Maria da Feira, esta nova loja servirá não só a população residente, mas também 

os trabalhadores e estudantes presentes nesta zona. Além disso, fica estrategicamente situada a um 

minuto do acesso à A1 e EN 223, que serve de ligação de Santa Maria da Feira aos concelhos 

limítrofes de São João da Madeira e Ovar.”  

E acrescenta: ”o nosso objetivo é continuar a crescer e a reforçar o nosso parque de lojas, chegando 

a novas localidades, e estar cada vez mais próximos dos nossos clientes. Para este ano, temos 

previstas cerca de 20 novas lojas, à semelhança do que fizemos em 2021.” 

A nova loja em Santa Maria da Feira pretende oferecer aos consumidores uma experiência de 

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

ganha maior destaque. A partir desta semana, os consumidores vão poder encontrar uma grande 

diversidade de produtos alimentares – incluindo os de origem nacional e biológica - com a máxima 

frescura e qualidade aos melhores preços, e ainda produtos exclusivos de bazar. 
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Para assinalar a inauguração da nova loja, o retalhista alimentar vai oferecer um vale de 5 euros e 

uma planta de “boas-vindas” (unidades limitadas) a todos os clientes que realizarem uma compra 

na nova loja ALDI Santa Maria da Feira. 

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 o retalhista discount anuncia que o novo ALDI Santa Maria da Feira vai ter uma 

parceria com a Santa Casa da Misericórdia St.ª M.ª da Feira. 

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

https://www.aldi.pt/supermercados-aldi/aberturas.html. Situada na Rua Dr. Crispim Borges de 

Castro, os clientes poderão visitar a nova loja todos os dias, das 8h às 21h30. 

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 108 lojas e cerca de 2.500 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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