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ALDI reabre loja na Ericeira totalmente renovada 

 
No seguimento do processo de modernização das lojas ALDI em Portugal, a Ericeira conta 

agora com uma loja maior e renovada que vem dar resposta às necessidades dos clientes 

ao proporcionar uma melhor experiência de compra. 

Carnaxide, Portugal, 06/04/2022 – Esta 6ªfeira, dia 8 de abril, a Ericeira volta a contar com a sua 

loja ALDI que reabre com um espaço maior e totalmente renovado, alinhada com o layout mais 

recente, utilizado pelo retalhista alimentar, que segue uma linha onde a simplicidade e a 

funcionalidade são privilegiadas. 

Situada na Estrada Nacional 116, a renovada loja vai continuar a servir a população local, todos os 

dias entre as 08h00 e as 21h00. Com uma área de vendas ampliada, o ALDI Ericeira conta agora 

com cerca de 1000m2, e mais duas caixas de check-out para pagamento. Outra das novidades 

desta loja é a localização das frutas e legumes, carne e peixe fresco, que passam a estar na entrada, 

para proporcionar aos clientes uma experiência de compra simples e rápida. Para além destas 

alterações, os clientes do renovado ALDI Ericeira vão contar ainda com uma nova máquina de 

sumo de laranja, mais cómoda e fácil de utilizar, uma maior zona de congelados e produtos de pão 

e pastelaria, onde vão poder encontrar uma maior oferta de produtos e ainda diferentes artigos 

alimentares ou de bazar, sazonais ou relativos a semanas temáticas. 

Paralelamente, os clientes vão poder encontrar uma vasta oferta de produtos de marca própria, 

como é o caso dos produtos GUT BIO®, Pleno Sabor®, Tesouros do Mar®, Moreno®, bem como os 

artigos premiados com o selo “Sabor do Ano 2022”, entre os quais se destacam as almôndegas, o 

falafel e os hambúrgueres vegan da Veggie Day®, o sumo biológico de beterraba e as tostas BIO, 

ambas da GUT BIO® e ainda o pão com leitão, o folhado de pizza e o bife da vazia dos açores. 

Para assinalar esta reabertura, o retalhista alimentar tem várias surpresas para os clientes que 

visitarem o ALDI Ericeira esta sexta-feira, nomeadamente um vale de desconto para os clientes que 

realizarem compras de valor igual ou superior a 25 euros e a oferta simbólica de uma planta aqueles 

que realizem uma compra (consultar o folheto de abertura em: aldi.pt/supermercados-

aldi/aberturas.html). 

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 107 lojas e cerca de 2500 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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