Comité Olímpico Internacional
atribui medalha de bronze ao
Pavilhão Multidesportivo de Luanda.
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O Pavilhão Multidesportivo de Luanda continua a fazer um percurso
internacional notável. O arquitecto Miguel Berger recebeu das mão dos representantes
do Comité Olímpico e Paralímpico Internacional. A medalha de Bronze do
IOC/IAKS Award 2015 -(International Olimpic Comity – International Association for
Sports and Leisure Facilities). A gala de atribuição dos prémios teve lugar, no passado
dia 27 de Outubro, no Centro de Congressos de Colónia, na Alemanha.

Este reconhecimento internacional sai reforçado, pelo facto de ser um evento que só
acontece de dois em dois anos, e que este ano teve a participação de inúmeras
instalações extraordinárias, como os estádios do Mundial de Futebol do Brasil, ou os
pavilhões dos jogos Olímpicos de Londres, para nomear alguns dos eventos mundiais
mais mediáticos.
Participaram neste concurso 130 projectos de 30 países, sendo que o Continente
Africano estava representado por dois projectos, o Multidesportivo de Luanda, e
o Skatepark de Nairobi, no Quénia.
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Ao todo, e na categoria de pavilhão, foram apenas atribuídas 3 medalhas, uma de prata
para Bolshaya Ledovaya Arena, na Rússia e duas de Bronze, uma para o
Multidesportivo de Luanda e outra para o Bossard Arena, na Suiça. Desta forma,
e sem atribuição de ouro nesta categoria, podemos afirmar que Luanda ocupa
durante dois anos o segundo lugar ex aequo com a Suíça. O Pavilhão de
Luanda é reconhecidamente uma Infraestrutura desportiva de nível mundial,
e a única no continente a ser premiada.
“clica nos logos!”
Veja o vídeo no Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=2eZAjMVTUCw	
  
	
  

Veja as fotos do evento
no Flikr:
https://www.flickr.com/photos/iaks/albums/72157660455190445	
  

Finalista e Menção Honrosa no Festival Mundial de Arquitectura Singapura WAF

2014

Em Janeiro aparece na CNN, sob o tema: “Welcome to the new temples of pleasure”
http://edition.cnn.com/2014/12/15/sport/sport-‐stadium-‐architecture/index.html	
  
	
  
	
  

Veja o Projecto completo em:
	
  
http://www.archdaily.com/562981/luanda-‐multisports-‐pavilion-‐berger-‐arquitectos	
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