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ALDI tem várias sugestões de brinquedos para encantar todas as 

crianças 

Já é possível encontrar inúmeros produtos dedicados especialmente aos mais novos em 

todas as lojas ALDI. De 25 de maio a 4 de junho, os corredores do retalhista alimentar vão 

ganhar vida com novos brinquedos, roupa e utensílios, tudo aos melhores preços e com 

marcas que conquistam corações: Barbie, Patrulha Pata, Jurassic World, Transformers e 

muito mais. 

Carnaxide, Portugal, 27/05/2022 – A ALDI nunca se esquece dos mais pequenos e este ano não 

é exceção. A pensar em todas as crianças, e para tornar o seu dia verdadeiramente especial, o 

retalhista alimentar vai disponibilizar um conjunto de produtos temáticos adequados aos mais 

novos, com destaque para os jogos aquáticos e brinquedos de marcas como Barbie, Patrulha Pata, 

ou Jurassic World. 

As primeiras oportunidades de stock limitado já começaram a ser disponibilizadas em loja esta 

quarta-feira, dia 25 de maio, onde surgem em destaque vários artigos a preços exclusivos, entre os 

quais acessórios de baloiço (12.99€/unidade), bicicletas de aprendizagem (34.99€/unidade), puzzles 

e jogos de madeira (entre os 3.99€ e os 12.99€), triciclos (19.99€/unidade) e também várias bonecas 

e peluches (entre 5.99€ e 19.99€).  

A partir do dia 28 de maio, os produtos ganham uma vertente mais techy, com a chegada às lojas 

de uma câmara digital para criança (16.99€) e de uma mini-impressora térmica (25.99€), ideais para 

os mais exploradores. 

Mas as surpresas não ficam por aqui. A partir do dia 1 de junho, as lojas ALDI vão contar com 

vários produtos têxteis pensados para os mais novos (desde 1.99€) e inúmeros brinquedos para 

celebrar a chegada do bom tempo e proporcionar muita diversão a toda a família: jogos aquáticos 

de voleibol; um percurso aquático, um saco de boxe e um cesto de basquetebol insufláveis (ambos 

a 19.99€); e, ainda, um conjunto de boias (por apenas 24.99€).  

Estas e outras ofertas, bem como todos os destaques promovidos pela ALDI, podem ser 

consultados no folheto semanal disponível online. Para mais informações, consulte o site 

www.aldi.pt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aldi.pt/folhetos-aldi.html
http://www.aldi.pt/
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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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