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Sendo a quarta maior cidade da Califórnia e o eixo cultural, 
comercial e financeiro da Califórnia do norte, a mistura 
eclética de arquitetura de São Francisco exibe tanto a sua 
geografia como a sua riqueza histórica. Foi há mais de 
cinquenta anos que São Francisco viveu o seu revolucionário 
«Verão do Amor», tendo-se desenvolvido muito desde 
então; esta cidade junto à baía oferece prazeres culturais 
e arquitetónicos superabundantes aos seus habitantes e 
visitantes.

«São Francisco só tem um 
inconveniente: é difícil de deixar.» 

Rudyard Kipling

São Francisco
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Localizado no centro da zona financeira de São Francisco, 
este arranha-céus icónico é o edifício mais alto da cidade e 
o maior em área de solo ocupada. Até à fusão em 1998 com 
o NationsBank, era a sede do Bank of America e tinha como 
objetivo ser uma demonstração de prosperidade, poder e 
importância. Wurster, Bernardi and Emmons e Skidmore, 
Owings and Merrill projetaram o edifício revestido a cornalina, 
em consulta com o arquiteto Pietro Belluschi.

555 California Street
(inicialmente conhecido como Bank of 
America Center)



54

«Painted Ladies»

«Painted Ladies» refere-se ao fenómeno arquitetónico de 
São Francisco de casas do estilo Vitoriano ou Eduardiano 
pintadas de cores vivas; o nome advém de um ensaio de 
1978 sobre fotografia dos escritores Elizabeth Pomada e 
Michael Larsen. A transformação destas casas, inicialmente 
pintadas de cores sóbrias, em edifícios alegres e coloridos, 
acredita-se ter tido origem num artista local que pintou a sua 
própria casa Vitoriana em tons de azul e verde vivos em 1960, 
dando assim início ao que foi conhecido como «movimento 
colorista» que continua até aos nossos dias.
Em algumas partes da cidade, as «Painted Ladies» contrastam 
totalmente com os arranha-céus do centro da cidade.
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Com 48 andares, o Transamerica Pyramid é o segundo edifício  
mais alto na linha de horizonte de São Francisco e é um dos 
símbolos da cidade. Mandado construir pela The Transamerica 
Corporation, o edifício extremamente anguloso foi projetado 
pelo arquiteto William Pereira, e construído pela Hathaway 
Dinwiddie, tendo a construção sido concluída em 1972. Durante 
o Natal e em ocasiões especiais, um brilhante feixe de luz 
conhecido como a «Jóia da Coroa» ilumina o pico da pirâmide.

Transamerica Pyramid



76 7

Localizada na zona “SoMa” da cidade, a Salesforce Tower é 
o edifício mais alto no horizonte de São Francisco. Projetada 
por César Pelli e inaugurada em 2018, a altíssima torre de 
326 m de altura e 61 andares tem uma forma elegante de 
obelisco com arestas de metal horizontais que servem de 
proteção contra o sol. O edifício foi criado com uma ênfase 
no design sustentável, incluindo um sistema de reciclagem 
de água e ventilação de ar altamente eficiente. As proteções 
solares no exterior maximizam a luz mas reduzem o aumento 
solar, enquanto que as espirais que fazem as trocas de calor 
na fundação utilizam a temperatura constante da terra para 
ajudar a refrescar o edifício. 

Salesforce Tower
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A Lillian Coit Memorial Tower é uma torre memorial situada 
no Pioneer Park na Telegraph Hill, na proximidade de São 
Francisco. Este monumento de arte déco foi projetado pelos 
arquitetos Arthur Brown Jr e Henry Howard e inaugurado 
em 1933. A torre foi construída em homenagem a Lillian 
Hitchcock Coit, personagem local e um defensor e benfeitor 
dos bombeiros. As suas doações a São Francisco também 
incluíram a criação de uma estátua de três bombeiros em 
Washington Square Park.

Coit Tower
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A fortificação litoral em alvenaria, Fort Point, data do período 
da Guerra Civil Americana altura em que foi construída pelo 
exército dos Estados Unidos para defender São Francisco 
dos navios de guerra inimigos. A agora protegida Fort 
Point National Historic Site, é uma fortificação que nunca 
conheceu hostilidades durante a Guerra Civil, tendo sido nos 
anos subsequentes usada para quartéis militares, treino e 
armazenamento.

Fort Point
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A Ponte Golden Gate é uma das mais conhecidas e belas 
do mundo e um dos símbolos de São Francisco. Com a sua 
magnífica localização, cor icónica e linhas graciosas, esta 
ponte suspensa é uma maravilha do design e da engenharia 
e a atração turística mais popular da cidade. Projetada por 
Irving Morrow, Charles Alton Ellis e Joseph Strauss, a ponte 
foi criada para facilitar a ligação entre São Francisco e Marin 
County, mas devido a interesses diversos entre os acionistas, 
levou mais de uma década para ser iniciada. A construção 
levou quatro anos a ser concluída e foi finalmente aberta em 
1937 durante uma semana oficial de celebrações.

Ponte Golden Gate
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Localizada a 2 km da costa de São Francisco na sua baía, 
Alcatraz foi desenvolvida com instalações para um farol e 
uma fortificação militar e foi usada como prisão entre 1934 e 
1963. Atualmente faz parte da Área de Recriação Nacional da 
Golden Gate e está aberta para visitas.

Ilha de Alcatraz
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Aplicam-se termos e condições.

Ao completar o nosso pequeno inquérito, 
habilita-se automaticamente a um sorteio para 
ganhar um prémio LEGO®.

O Grupo LEGO gostaria de saber a sua opinião sobre 
o produto que acabou de comprar. A sua avaliação 
vai ajudar no desenvolvimento futuro da série a que 
pertence este produto. Visite:

LEGO.com/productfeedback

LEGO® Architecture – gosta?
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LEGO® Architecture

A série LEGO® Architecture captura de forma criativa a 
essência dos edifícios de referência mais icónicos do mundo, 
enquanto lhe oferece uma agradável e envolvente experiência 
de construção LEGO.

Quer o seu interesse seja viagens, design, história ou arquitetura, 
estes sets são uma recordação física de uma grande viagem 
ao estrangeiro, de um edifício famoso que conhece bem ou de 
uma cidade que ainda sonha visitar.

Todos os sets LEGO Architecture são concebidos para ser 
exibidos. Muito mais do que apenas uma foto, construir e exibir 
o modelo na sua secretária, na estante de livros ou na prateleira, 
permite-lhe ser transportado cada vez que o admira.

Siga-nos em

Adam Reed Tucker colaborou no desenvolvimento da linha 
de produtos LEGO Architecture.
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21042 
Estátua da 
Liberdade

21041 
Grande Muralha da China

Celebre o mundo da arquitetura e colecione 
todos os modelos

21030
Edifício do Capitólio 
dos Estados Unidos
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21039
Xangai

21028 
Cidade de Nova Iorque

21034
Londres

21047
Las Vegas
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Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor
LEGO.com/service or dial

00800 5346 5555 :
1-800-422-5346 :

Fotos -

© GettyImages

Referências
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FACTS AND STATEMENTS

Rede de Segurança
O Half Way to Hell Club era um clube 

exclusivo, criado por homens que caíram 
da ponte Golden Gate durante a sua 

construção em 1936 e 1937 e que foram 
salvos pelas redes de segurança.

Controvérsia Artística
Mais de 27 diferentes artistas decoraram a 

Coit Tower com frescos que representavam 
a vida na Califórnia nos anos 30. Na 

altura, houve alguma controvérsia sobre 
o conteúdo «radical» dos murais e alguns 
dos elementos mais contenciosos foram 

pintados por cima antes dos frescos abrirem 
finalmente ao público em 1934.

A Cor do Dinheiro
As «Painted Ladies» consistem em milhares 

de casas pintadas de forma semelhante; 
com as suas cores faustosas e muito 

elaboradas decorações, simbolizam o novo 
dinheiro que veio com a era da corrida ao 

ouro.

Vista da ponte
Os planos originais da ponte Golden Gate, 
requeriam a remoção do forte, mas este foi 
salvo por um novo projeto do Engenheiro-

Chefe Joseph Strauss, por ser «um 
excelente exemplo da arte de alvenaria.» 

Oferece uma vista magnífica da ponte 
Golden Gate e baía.

Luz sobre a «Rocha»
A ilha também tem um farol para ajudar 
a orientar os navios para longe das suas 
rochas durante a noite; este foi o primeiro 
farol operacional na costa oeste dos EUA 
quando foi iluminado em 1854.

Limpeza
Devido à forma do edifício, a maioria das 
janelas pode girar 360 graus para poderem 
ser lavadas por dentro.

Arte do Topo
A coroa do edifício incluirá uma peça de 
arte eletrónica de nove andares baseada 
em vídeos abstratos, filmados todos os dias 
na cidade.
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LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. 
©2019 The LEGO Group.

The Transamerica Pyramid Building is a registered service mark of Transamerica 
Corporation and is being used with permission.

Siga LEGO® Architecture em


