PORTO CRUISE TERMINAL
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Exterior

Outdoor

Situado a 700 metros da costa, o edifício

Located 700 meters away from the coast, the

destaca-se pela sua configuração e unicidade.

building stands out for its configuration and

As linhas curvas que aligeiram a sua dimensão e

uniqueness. Its curved lines that attenuate its

a forma como a luz do sol incide e reflete nos

dimension and the reflection of the sun on the

azulejos hexagonais, tornam este local único.

hexagonal tiles, make this place unique.
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Piso 0

Receção

Floor 0

Reception

Neste piso encontra-se um átrio comum com 300

On this floor, it is located a 300 sqm meters

m2, iluminado por luz natural, a partir do qual o

full day light lobby, from which the building

edifício se desenvolve em espiral, acompanhado

rises in a spiral flow, including a ramp

por uma rampa até à cobertura.

leading to the cover.
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Piso 1

Floor 1

Sala de Embarque

Boarding Room

Com uma área de 1.050 m2, a sala de embarque

This 1.050 sqm room, stands out for its

prima

versatility. It

pela

sua

versatilidade.

Destina-se

is

primarily

intended

for

fundamentalmente a operações de cruzeiros e

passengers and cruises, but can also works as

embarque e desembarque de passageiros e

a large room to receive corporate events and

tripulantes. Complementarmente, acolhe eventos

photo sessions.

corporativos e sessões fotográficas.
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Piso 3

Sala de Eventos | Terraço

Floor 3

Events Room | Terrace

É um local privilegiado, que dispõe de uma área

It is a prime location, for hosting corporate events

de exposição de 650 m2. Neste espaço social e

and photo shoots, offering a 650 sqm exhibition

público por excelência, situa-se a sala nobre que

area. In this social and public floor, there is the

se destaca pela sua beleza, funcionalidade e

noble hall faced to the ocean, that stares by its

polivalência.

beauty, functionality and versatility.

Como contraponto à predominância do branco e

Contrasting with the predominance of white and

das superfícies envidraçadas, destacam-se dois

glazed surfaces, two distinct areas stand out in

espaços distintos: um pequeno auditório e um

the main room: a small auditorium and an unique

espaço individualizado que funciona como zona

space that can works as a lounge area.

lounge.
Outdoor, the 900 sqm terrace shows one of the

No exterior, o terraço de 900 m2, ostenta um

dashing spaces of the building, with a 14 meters

dos espaços mais arrojados da construção, com

inclined wall, opening to an unique view over the

uma parede inclinada de 14 metros a abrir para

ocean and the city.

uma vista única sobre o oceano e a cidade.
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O edifício do Terminal de Cruzeiros do Porto de

Porto Cruise

Terminal

building,

designed

Leixões, da autoria do arquiteto Luís Pedro Silva,

Portuguese architect Luís Pedro Silva, has already

recebeu já importantes prémios e distinções, tanto

received several national and international awards

na área da operação de cruzeiros, como na área da

and distinctions:

arquitetura e design:
•

Seatrade Cuise Awards 2015 (finalista)

•

Seatrade Cuise Awards 2015 (finalist)

•

Prémio SIL 2015 (vencedor)

•

Prémio SIL 2015 (winner)

•

Prémio Construir 2016 (vencedor)

•

Prémio Construir 2016 (winner)

•

World Building of the Year 2016 (nomeado)

•

World Building of the Year 2016 (nominated)

•

AZ Awards 2016 (vencedor)

•

AZ Awards 2016 (winner)

•

Building oh the Year 2017 (vencedor)

•

Building oh the Year 2017 (winner)
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1 Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões | Porto Cruise Terminal
2

Acesso viaturas dos convidados no dia do evento | Car access to the building

3

Estacionamento no dia do evento/convidados | Outdoor parking area

Endereço | Address
Porto Cruise Terminal – Avenida General Norton de Matos,
Matosinhos
Coordenadas WGS84
Lat.: 41°10'37.00"N

Long.: 8°42'7.00"W

Contactos
APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e
Viana do Castelo, SA
Av. da Liberdade . 4450 – 718
Leça da Palmeira . Portugal
Tel.: +351 229 990 700

cruise.porto@apdl.pt

