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ALDI Portugal celebra o Dia do Pai com presentes originais 

 
Apesar das limitações, existe sempre uma forma de mimar o “melhor” Pai do 

mundo. 

 

 
 

 

Lisboa, Portugal, 15/03/2021 - A pensar no Dia do Pai, que se celebra já na próxima sexta-feira, a 

ALDI Portugal vai disponibilizar uma série de sugestões de presentes, a preços acessíveis, que farão 

as delícias de qualquer pai.  

 

Carteiras clássicas e elegantes, auriculares sem fios e porta cartões com powerbank incorporado, 

prometem surpreender até os pais mais exigentes.  

 

Para os pais mais gulosos e porque as coisas simples, desde que feitas com amor, têm outro sabor, 

a ALDI deixa algumas sugestões de pequeno-almoço que prometem surpreender. 

 

Estas e outras sugestões para o Dia do Pai chegam às lojas ALDI a partir do dia 17. 

 
Para mais informações, consulte o site www.aldi.pt 

 
 
 
 
 

https://www.aldi.pt/receitas/pequeno-almoco.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 88 lojas e mais de 2000 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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