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Zubiarte e Luz del Tajo competem em duas categorias distintas

Shoppings da Sonae Sierra nomeados
para os ICSC Awards
Dois centros comerciais da Sonae Sierra, o Luz de Tajo em Toledo e o Zubiarte em Bilbao,
estão nomeados para os 2006 European Shopping Centre Awards, que serão atribuídos
pelo International Council of Shopping Centre Awards (ICSC Europe) na 31ª Convenção
Europeia, a realizar em Abril do próximo ano, em Copenhaga.
Os centros comercias Luz del Tajo e Zubiarte competem, respectivamente, nas categorias
“Novos Centros Pequenos” e “Novos Centros Grandes”. A nomeação destes dois
empreendimentos constitui um importante reconhecimento que vem consolidar a posição da
Sonae Sierra como a empresa do sector mais premiada internacionalmente, vindo a receber
todos os anos, desde 1997, um prémio do ICSC, além de vários outros galardões atribuídos
por importantes entidades ligadas ao sector.
Inaugurado em Setembro de 2004, o Luz del Tajo, o primeiro centro comercial e de lazer de
Toledo, conta com uma oferta de 130 lojas, entre as quais sete lojas âncora e tem uma área
de influência de 240.000 pessoas a menos de 30 minutos de distância, registando cerca de
6,5 milhões de visitas anuais.
O projecto arquitectónico do Luz del Tajo, da autoria de uma equipa internacional de
especialistas liderada pelo Arquitecto José Quintela da Fonseca, da Sonae Sierra, recria o
espírito da cidade de Toledo através das cores, dos materiais utilizados e do realce dado à
luz natural. Na fase de concepção do projecto foram valorizados os elementos
arquitectónicos que permitiram que o Luz del Tajo esteja perfeitamente integrado na
envolvente da cidade de Toledo.
Situado na região de Abandoibarra, o Zubiarte, inaugurado em Novembro de 2004, é
delimitado pela Ponte de Deusto e pelas novas ruas Lehendakari e Avenida de
Abandoibarra, contando com uma área de influência de 1.150.000 pessoas e registando
uma média de 9 milhões de visitas anuais.
O Zubiarte, cujo projecto arquitectónico é da autoria de Robert A. M. Stern, tem em conta os
estilos de edifícios situados nas proximidades, casos do Museu Guggenheim, do palácio
Euskaldana, da Universidade de Deusto e do Museu de Belas Artes. Este centro tem forma
semicircular e é formado por seis edifícios distintos interligados por passeios em diversos
níveis, tornando-se assim como que um prolongamento da via pública.
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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 ou coproprietária de 36 Centros Comerciais, em Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Brasil com um total de área bruta
locável (ABL) de mais de 1,5 milhões de m2. Actualmente, a Sonae Sierra está a desenvolver mais 14 projectos
em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Brasil com uma ABL total superior a 540.000 m2.

