Informação à imprensa 4 de Janeiro de 2007
No âmbito do projecto para o novo centro comercial das Caldas da Rainha

Sonae Sierra assina protocolo de cooperação
com Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro
A figura do artista Rafael Bordallo Pinheiro como tema de inspiração para Centro
Comercial

●

A Sonae Sierra, especialista internacional em centros comerciais, acaba de assinar um
protocolo de cooperação com as Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, Lda, que visa associar
a imagem e os produtos da fábrica fundada em 1884 ao centro comercial das Caldas da
Rainha, actualmente em fase de licenciamento.
O acordo prevê a utilização da figura do artista Rafael Bordallo Pinheiro como tema central
do centro comercial bem como o uso de materiais da fábrica na sua decoração.
A Sonae Sierra prevê ainda condições especiais para um espaço destinado ao comércio de
produtos da Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, permitindo uma maior divulgação da
marca junto da comunidade e oferecendo um contributo importante para a consolidação
económica da fábrica.
O protocolo assinado hoje insere-se na política de responsabilidade corporativa da Sonae
Sierra, traduzindo o seu esforço de integração na comunidade local, seja na vertente
cultural, seja na perspectiva económica de promoção da indústria tradicional.
A fábrica Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro, Lda, é, hoje, uma das imagens de marca da
cidade das Caldas da Rainha. Fundada em 1884, a então Fábrica de Caldas da Rainha,
popularizou-se pela oferta de uma infinidade de peças de utilidade e decoração que
actualmente mantém o rigor e o design do seu mestre, o artista Rafael Bordallo Pinheiro.
O projecto do centro comercial da Sonae Sierra é da autoria do arquitecto José Quintela da
Fonseca e inclui a ligação ao Modelo das Caldas da Rainha já existente. O novo espaço
comercial terá três pisos de comércio e lazer e dois pisos subterrâneos para
estacionamento.
Este equipamento irá contribuir para reforçar a centralidade e a atracção das Caldas da
Rainha na região em que está inserida. Além de promover uma melhoria muito significativa
na oferta comercial e de lazer, o novo centro terá também um impacto significativo nas
oportunidades de emprego, gerando novos postos de trabalho nas Caldas da Rainha.

A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é uma empresa internacional especialista em centros
comerciais, apaixonada por introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais e de
lazer. A Empresa é proprietária ou co-proprietária de 41 Centros Comerciais em Portugal, Espanha,
Itália, Alemanha, Grécia e Brasil com um total de área bruta locável (ABL) de mais de 1.6 milhões de
m2. Actualmente, a Sonae Sierra está a desenvolver 14 projectos em Portugal, Espanha, Itália,
Alemanha, Grécia e Brasil com uma ABL total superior a 500.000 m2. Em 2005, os seus centros
comerciais registaram mais de 400 milhões de visitas.

