COMUNICADO DE IMPRENSA

Porto de Lisboa celebra 125 anos
A 31 de outubro de 2012, o Porto de Lisboa assinala o seu 125º aniversário e
comemora a data assumindo-se como um importante porto atlântico da fachada
europeia, multifuncional, no qual se conjugam atividades de Carga, de Cruzeiros e
de Náutica de Recreio, sem esquecer toda a sua atividade dominial.
O Porto de Lisboa tem vindo a tentar posicionar-se no seio dos melhores portos
europeus, traçando uma estratégia que sempre tem visado o seu crescimento
sustentado, procurando o equilíbrio económico-financeiro necessário a esse
objetivo. Olhando para as melhores práticas a nível internacional, a gestão do porto
tem-se pautado pela intenção de modernização e de adequação à realidade e à
evolução da atividade portuária. Tentando antecipar e preparar esse futuro, o porto
de Lisboa tem vindo a fazer um grande esforço de investimento na modernização
das suas infraestruturas de forma a conseguir dar resposta às necessidades dos
mercados e dos seus utilizadores.
Os 125 anos do Porto de Lisboa celebram o dia em que o rei D. Luís I lançou ao rio,
em Alcântara, as pedras que simbolizaram a inauguração dos trabalhos de um dos
mais notáveis projetos da vida económica portuguesa: aquelas que foram
conhecidas como “as grandes obras do Porto de Lisboa”. Corria o dia 31 de outubro
de 1887. As obras então iniciadas viriam a revolucionar as condições de atracação
de embarcações e permitir a regularização das margens o rio Tejo.
Hoje, o Porto de Lisboa assume-se como uma das maiores obras nacionais de
âmbito portuário, e um dos maiores portos portugueses, desempenhando um papel
estratégico não só no contexto económico, mas também turístico, no que respeita à
projeção e ao posicionamento internacional da cidade de Lisboa.
Mais informações sobre a história e a evolução do Porto disponíveis aqui, e também
no Facebook: Porto de Lisboa – Ver para Querer.
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