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Uma Parte do Tecido Urbano Londrino

Pense num «local histórico em Londres» e a Praça de Trafalgar 
virá rapidamente à sua mente.  Uma praça pública na cidade 
de Westminster, é um espaço que tem desempenhado um 
papel importante na história e cultura de Londres desde o 
século XIII.

Originalmente chamada Royal Mews, a área voltou a ser 
desenvolvida pelo arquiteto John Nash como espaço público 
para a cultura e as artes e recebeu o nome de Trafalgar 
Square (Praça Trafalgar) em 1830, para comemorar a vitória 
naval britânica na Batalha de Trafalgar.

A Praça de Trafalgar continua a servir de arena para a 
democracia nacional, protestos e manifestações. Porém, é 
também lugar de celebrações festivas de Natal e Ano Novo, 
onde as pessoas se juntam à volta de uma árvore gigante 
que tem sido doada pela Noruega ano após ano desde 1947.
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A Galeria Nacional alberga coleções de pintura importantes 
de meados do século XIII até 1900. William Wilkins foi o autor 
do design e construiu o imponente edifício entre 1832 e 1838 
no local do anterior Royal Mews; a localização foi importante 
pois permitia a todas as classes e regiões circundantes ter 
acesso à arte.

Apesar da fachada dianteira permanecer quase inalterada, 
o edifício em si mudou e evoluiu muito desde então, para 
incluir  o desenvolvimento da extensão ocidental pós-
moderna da ala Sainsbury.

A Galeria Nacional
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Este monumento foi criado pelo arquiteto William Railton 
em honra do Almirante Horatio Nelson que liderou a vitória 
britânica e morreu na Batalha de Trafalgar. A icónica 
coluna coríntia foi concluída em 1854, mas os quatro leões 
majestosos que guardam a escultura foram instalados 
muitos anos mais tarde, em 1867.

A Coluna de Nelson
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Charles Barry criou originalmente as fontes como forma 
de equilíbrio do brilho e calor refletido pelas grandes 
quantidades de superfície de asfalto na praça. As peças 
centrais foram substituídas nos anos trinta pelos memoriais 
aos oficiais da marinha, Lord Jellicoe e Lord Beatty, tendo 
sido as peças centrais anteriores doadas ao governo 
canadiano.

As Fontes
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O plinto oriental tem uma estátua de bronze de George IV 
(apelidado «o primeiro gentleman de Inglaterra») a cavalo, 
criada pelo escultor Francis Chantrey e instalada em 1844. 
Em 1855 o plinto no canto sudoeste recebeu a estátua do 
veterano do exército britânico, Charles James Napier, da 
autoria do escultor George Gammon Adams. A estátua de Sir 
Henry Havelock, da autoria de William Behnes, foi colocada 
no plinto sudoeste em 1861.

Após muitos anos de debate sobre o destino do «Quarto 
Plinto» vazio, o mesmo tem sido desde então usado para 
exposição rotativa temporária de trabalhos de arte moderna, 
uma iniciativa da Royal Society of Arts.

Os Plintos e as Esculturas
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Aplicam-se termos e condições.
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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.

LEGO.com/productfeedback

LEGO® Architecture – gosta?

Aplicam-se termos e condições.
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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 is the co-developer of the LEGO  
Architecture product line.
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Celebre o mundo da arquitetura e  
colecione todos os modelos

21042 
Estátua da 
Liberdade

21041 
Grande Muralha da China

21046 
Empire State 
Building

21030 
Edifício do Capitólio  
dos Estados Unidos
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21039
Xangai

21028 
Cidade de Nova Iorque

21043 
São Francisco

21044 
Paris

21034
Londres

21047
Las Vegas

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.  
©2019 The LEGO Group.


