COMUNICADO DE IMPRENSA

Obras ficarão reunidas em livro

Porto de Lisboa expõe trabalhos
do concurso para o Terminal de Cruzeiros de Lisboa
A Administração do Porto de Lisboa (APL) vai lançar no dia 4 de Novembro,
pelas 17h00, na Gare Marítima de Alcântara, o livro Terminal de Cruzeiros
de Lisboa, e inaugurar, em simultâneo, uma exposição relativa ao concurso
para a elaboração do projecto para o futuro Terminal de Cruzeiros. O livro,
editado

pela

Caleidoscópio,

reúne

os

trabalhos

apresentados

pelos

concorrentes.
Ao coligir em livro os trabalhos apresentados ao Concurso Público de
Concepção para a Elaboração do Projecto do Terminal de Cruzeiros de Lisboa
(decorrido em Maio), a editora Caleidoscópio associa-se à APL na vontade de
dar a conhecer estes trabalhos, pela elevada qualidade que revelam.
A exposição e o livro integram 36 propostas, nacionais e internacionais, que
apresentam soluções diversas e de grande valor para a concepção do novo
terminal.
Em Julho, um Júri constituído por representantes da Administração do Porto
de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa, da Ordem dos Arquitectos e da
Associação

Portuguesa

dos

Arquitectos

Paisagistas

escolheu,

por

unanimidade, a proposta do arquitecto João Luís Carrilho da Graça. O
projecto apresenta um edifício volumetricamente compacto, que permite
libertar o espaço envolvente, reclamando-o para o uso público, que oferece
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à cidade e aos bairros adjacentes um espaço verde de referência, com
capacidade de comportar diferentes actividades.
Na ocasião, o Júri destacou, pela qualidade revelada, mais quatro projectos
da autoria dos gabinetes de Gonçalo Byrne com Manuel Aires Mateus,
Guillermo Vazquez Consuegra, ARX Portugal e Zaha Hadid, que poderão ser
apreciados no livro e na exposição.
O futuro Terminal de Cruzeiros de Lisboa, localizado na zona de Santa
Apolónia, ficará concluído em 2013 e resulta de um investimento global de
mais de 25,5 milhões de euros.
A exposição estará patente ao público até ao dia 18 de Novembro, de
segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 17h00, e ao sábado, das 14h00
ás 18h00.
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