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Uma nova
forma de viver

Braga

Chama-se Nova Arcada e apresenta-se como um novo espaço para a partilha de
momentos em família e novas experiências com amigos. É, no fundo, muito mais do
que um Centro Comercial.
Inaugurado em março de 2016, o Nova Arcada é muito mais do que um simples Centro Comercial. Gerido pelo grupo Sonae
Sierra desde 2014, este corresponde, tal como salienta o diretor, Pedro Leite, ao resultado de um projeto assumido sob a égide de
“uma nova nomenclatura, estratégia e posicionamento”, assente na harmonia entre duas vertentes: “o segmento familiar e a componente da cultura e lazer”. Dito por outras palavras, subjacente à filosofia de um espaço que tem vindo a conquistar um leque cada vez
mais vasto de visitantes, havia a ambição de ser “mais do que apenas uma catedral do consumo”, assumindo-se também como um
lugar em que pessoas de diferentes idades pudessem “encontrar momentos diferentes, que estivessem para além das necessidades
pessoais do dia-a-dia ou do mês”, esclarece o porta-voz.
Importa, a este respeito, lembrar que o nome de um Centro Comercial com estas características não nasce do acaso, mas sim
do intuito de “apelar à sensibilidade das pessoas”. A Arcada de Braga corresponde, efetivamente, ao ponto de encontro para famílias,
amigos e conhecidos, afigurando-se enquanto um importantíssimo núcleo na vida e dia-a-dia da cidade. Neste contexto, e sem
pretensão de substituir qualquer elemento simbólico da região, tem sido um objetivo do Nova Arcada afirmar-se enquanto “um novo
ponto de encontro que permita acrescentar algo de novo à cidade”, incentivando o turismo em torno do território.
Mas a diferenciação de um infraestrutura como esta afirma-se também pelas características de um espaço que permite a confraternização ao ar livre, não sendo incomum encontrar – por entre os espaços comerciais – quem aproveite a luminosidade e o cariz
acolhedor deste ambiente para estudar, trabalhar ou organizar reuniões empresariais. Fazendo, de resto, jus ao seu nome, o Nova
Arcada constitui também um local privilegiado para o contacto com atividades de lazer e cultura. É, posto isto, frequente a realização
de eventos como exposições fotográficas, workshops e demais atividades, tendo em vista uma experiência singular e memorável
para toda a família que em muito extravase o mero consumo, especialmente numa conjuntura em que – na ótica de Pedro Leite – “os
Centros Comerciais têm de se transformar”.
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Lojas e serviços que marcam a
diferença
Propagado por um espaço de 68.500 metros quadrados e
integrando atualmente um total de 109 lojas abertas (o equivalente a uma taxa de ocupação superior a 95%), o Nova Arcada
corresponde a “um dos maiores Centros Comerciais do país, o
que é muito importante para uma cidade como Braga”, enfatiza
o responsável, antes de sublinhar a beleza e diferenciação da
arquitetura de um edifício que, de forma gradual, tem atraído o
interesse e a fidelidade de clientes que se alastram para lá da
cidade e do distrito, indo ao encontro da população de toda a
região Minho e, inclusivamente, do público oriundo da Galiza.
De facto, “2018 será o nosso segundo ano civil completo
e estamos a entrar numa fase de melhoria da nossa oferta comercial”, revela Pedro Leite, antes de acrescentar que “todos os
meses sentimos dois fatores em crescimento: o tráfego mensal
e as vendas”. Claro está que para a conquista de um crescente
reconhecimento público se afigura essencial a aposta numa aliciante e diversificada cadeia de lojas e equipamentos. Destaca-se,
neste respeito, o facto de o Nova Arcada conter “uma loja IKEA
completamente integrada no Centro Comercial”, o que constitui
uma “solução muito atípica” para a famosa cadeia de mobiliário
e “uma experiência única a nível mundial” a que não são alheios
os mais curiosos.
Igualmente digno de nota é o complexo de cinema com 12
salas de última geração que, para além dos elevados níveis de
conforto e de qualidade de projeção, reproduz o som numa envolvência de 360 graus, oferecendo “uma experiência extraordinária”,
comparável a outras como a singularidade dos múltiplos espaços
reservados para as crianças que se espalham pelos diferentes
pisos do Nova Arcada ou, por outro lado, a esplanada e a praça

de restauração que – pela sua estética diferenciada – promovem
o tipo de vivências e oportunidades de convívio que não se costumam associar aos tradicionais Centros Comerciais.
Importa, neste contexto, lembrar a presença de casas de
restauração que vão desde a tradicional cozinha portuguesa a
conceituadas cadeias como a “primeira loja da KFC aberta na
região do Minho” ou a presença de uma loja Continente de “última
geração com uma imagem e layout renovados”. Já para os que
mais se preocupam com a saúde e bem-estar, convém lembrar
o serviço diferenciador e personalizado do ginásio Kalorias. É, de
resto, ao sabor da diferenciação que o Nova Arcada continuará
a desenvolver novas valências e serviços, demonstando que “o
lazer e o consumo” e “as experiências tão diferenciadas como a
oferta” se potencializam em harmonia.

Apoio ao Sporting Clube de
Braga
Se há um organismo bracarense que, ao longo dos últimos
anos, tem protagonizado uma interessante rota ascendente, tal
corresponderá ao Sporting Clube de Braga, uma organização
desportiva que, de sucesso em sucesso, tem reforçado o posicionamento da própria cidade. Claro está que, paralelamente
aos méritos dentro das quatro linhas, não tem sido pouco o
apoio que a SAD arsenalista tem vindo a obter junto do tecido
empresarial e de instituições como a Câmara Municipal. A seu
modo, também o Nova Arcada tem procurado dinamizar o clube da região, através de uma simples mas simbólica parceria:
“temos um serviço de autocarros que utilizamos em dias de
jogos. As pessoas podem estacionar os seus carros no Nova
Arcada, tendo transporte assegurado antes e depois do jogo”,
revela Pedro Leite.

