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O mais novo shopping de Porto Alegre está localizado na Avenida Bento Gonçalves, junto ao
condomínio Terra Nova.

O residências possui 1250 apartamentos. Passarão a residir na área geográfica da Paróquia
Santo Antônio cerca de quatro mil pessoas. As primeiras famílias já estão instaladas nas novas
residências.

Na noite do dia 9 de agosto aconteceu a cerimônia de inauguração do Nature Mall. O ambiente
é requintado e muito agradável. Lojas de conveniências, alimentação, serviços, bancos. Enfim,
utilidades que o povo necessita. São treze lojas e 132 salas comerciais com serviços de
advocacia, odontologia e atendimento médico.

Mais de mil pessoas devem circular diariamente pelo local. O belo cenário de inauguração
apresentava músicas clássicas, mulheres bem vestidas com seus casacos longos, e uma
recepção de alto nível. Estavam presentes muitos dirigentes de instituições do Bairro Santo
Antônio.

Quando o diretor do Nex Group, Carlos Schettert, abriu a solenidade foram ouvidas
autoridades municipais e lojistas.

Mas, o momento mais esperado era a bênção do Frei Turra e a invocação da proteção de
Santo Antônio.
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O Pároco disse que “estamos torcendo pelo êxito daqueles que investem aqui suas
esperanças. Santo Antônio está permanentemente olhando e abençoando aos que aqui
trabalham”. O frei pediu aos investidores “que este empreendimento seja colaborador do
desenvolvimento da cidade e da comunidade do bairro Santo Antônio”.

Ao concluir a bênção, uma senhora, proprietária de uma loja de serviços, abordou Frei Turra e
disse: “Ele chegou primeiro. Já tem uma imagem de Santo Antônio aqui no shopping. Ela está
na minha loja”. A bênção, a proteção, o amparo já havia chegado antes mesmo da
inauguração. A empresa construtora e os dirigentes do condomínio demonstraram grande
interesse de um relação próxima da igreja e da comunidade. Forma apresentados ao Frei Turra
muitos convites para uma visita ao condomínio.
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