Albufeira-Portugal, 11 de Janeiro de 2010

Numa altura em que assinala o seu vigésimo aniversário

Sonae Sierra transforma Centro Comercial Modelo
Albufeira em AlbufeiraShopping
•
•
•
•

Obras de renovação representaram investimento de 5 milhões de euros
46 lojas distribuídas por 10.500 m2 de ABL
Nova moderna e sofisticada praça de alimentação
Projecto de renovação do Centro teve como conceito arquitectónico a
temática da praia e do fundo do mar

A Sonae Sierra acaba de inaugurar a renovação do AlbufeiraShopping, um
investimento de 5 milhões de euros num centro que emprega 314 pessoas e que
teve como principal objectivo a evolução e revitalização do antigo Centro
Comercial Modelo de Albufeira, um importante e histórico Centro na região de
Albufeira.
Este centro, o primeiro a ser gerido pela Sonae Sierra e fortemente ancorado no
hipermercado Modelo, passa agora a ter um novo nome e uma imagem mais
moderna e sofisticada.
O grande destaque deste projecto foi a completa renovação e ampliação da praça
de alimentação que conta com insígnias como a Pizza Hut, Burger Ranch, Mundo
do Café, Panomania, Farm, Dulci Café e Maxi Comb, entre outros, e passa a ter
mais luz natural, uma decoração mais moderna e apelativa e a dispor de lugares
diferenciados - 225 lugares no interior e 51 no exterior - tornando-se mais
confortável e funcional para os seus visitantes. De salientar, ainda, a criação de
uma ampla esplanada exterior de serviço à área da restauração, tirando partido
da localização privilegiada do centro junto ao mar e adaptando-o ainda mais à
oferta turística da região.
O AlbufeiraShopping passa a dispor também de 46 lojas distribuídas por 10.500 m2
de ABL e 562 lugares de estacionamento gratuitos. Marcam presença neste centro
renovado o hipermercado Modelo, a Worten, Sportzone e Modalfa com as suas
lojas de grande dimensão. Entre as marcas presentes, destaque para a ampla
oferta de serviços tais como uma agência do Millenium BCP, da Star - Agência de
viagens e ainda, uma agência de câmbios, lojas de comunicações, de material
fotográfico, para-farmácia, lavandaria, serviço de reparações rápidas, entre
outros, destinados a responder às necessidades da população local e às
características turísticas desta zona.

Recorde-se que o projecto de renovação arrancou em Julho de 2009, assinalando
os 20 anos de existência deste centro, com uma localização privilegiada na
região, e cujas reconhecidas qualidades e êxito comercial são demonstrados nos 4
milhões de visitas anuais que o novo AlbufeiraShopping já recebia antes desta
renovação.

O conceito arquitectónico
A renovação deste centro foi desenvolvida tendo por base um conceito
arquitectónico associado à temática da praia e do fundo do mar, devido à
localização geográfica do AlbufeiraShopping.
A renovação do centro passou também por uma maior abertura ao exterior,
através da ampliação da varanda de apoio à antiga praça da alimentação que foi
transformada num terraço e se converteu num novo e agradável espaço de lazer
ao ar livre.
Foi criada também uma fachada envidraçada com duplo pé direito de entrada, de
forma a conferir monumentalidade ao edifício, permitindo uma maior visibilidade
entre pisos e, acima, de tudo levar mais luz natural para o interior do centro,
tornando-o mais agradável e acolhedor.

Sobre a Sonae Sierra

A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em centros comerciais,
apaixonada por introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais e de lazer. A
Empresa é proprietária de 52 Centros Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia,
Roménia e Brasil com um total de área bruta locável (ABL) de mais de 2 milhões de m2. Actualmente,
a Sonae Sierra tem 2 projectos em construção e outros 10 novos projectos em diferentes fases de
desenvolvimento em Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. Em 2008, a Empresa
registou 429 milhões de visitas nos seus centros comerciais.

