Lisboa, Portugal, 27 de Novembro de 2008

8ª Avenida e ArrábidaShopping nomeados

Sonae Sierra finalista dos ICSC Awards 2008
Dois centros comerciais e de lazer da Sonae Sierra em Portugal, o 8ª Avenida, em
S. João da Madeira, e o ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia acabam de ser
nomeados para os 2008 European Shopping Centre Awards, a atribuir pelo
International Council of Shopping Centre Awards (ICSC Awards) em Abril de 2009,
em Barcelona.
O 8ª Avenida e ArrábidaShopping competem nas categorias “Novo Centro de Média
Dimensão” e “Remodelação/Expansão”, respectivamente.
“Estamos orgulhosos com esta nomeação, a qual reconhece o resultado do nosso
empenho constante na inovação e na qualidade dos nossos novos projectos, e na
renovação dos nossos centros em operação.”, afirmou Álvaro Portela, CEO da
Sonae Sierra.
Inaugurado em Setembro de 2007, o 8ª Avenida veio dar uma nova dimensão à
oferta de comércio e lazer na região de S. João da Madeira. Com 133 lojas, entre
as quais um supermercado e 14 restaurantes, distribuídas por uma Área Bruta
Locável (ABL) de 28.268 m2, o centro disponibiliza 1700 lugares de estacionamento
gratuito. O 8ª Avenida serve uma população de mais de 300.000 habitantes numa
área de influência de 20 minutos e o seu conceito arquitectónico baseia-se em
códigos regionais de S. João da Madeira, especialmente na indústria da Moda,
estabelecendo assim laços emocionais e de pertença com a comunidade local.
Inaugurado há 12 anos, o ArrábidaShopping passou por um inovador processo de
renovação e expansão que lhe permite ter actualmente uma das melhores ofertas
comerciais e lazer do Grande Porto num total de 199 lojas, distribuídos por 61.418
m2 de ABL, incluindo o maior cinema da região e 3.049 lugares de
estacionamento.
Conhecidos como os galardões mais prestigiados no sector dos centros comerciais e
de lazer, os ICSC Awards premeiam todos os anos os melhores projectos da Europa,
sendo que o júri é composto pelas mais proeminentes figuras internacionais ligadas
a esta área.
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 50 Centros Comerciais, em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia,
Roménia e Brasil com um total de Área Bruta Locável (ABL) de mais de 1,9 milhões de m2.
Actualmente, a Sonae Sierra tem 15 projectos em desenvolvimento e outros 13 novos projectos em
diferentes fases de concretização em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil
com uma ABL total de 1,2 milhões de m2. Em 2007, a Empresa registou 410 milhões de visitas nos
seus centros comerciais.

