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Um Ícone do seu Tempo

Com 102 andares, o Empire State Building já não é mais o 
arranha-céus mais alto de Nova Iorque, mas é certamente 
um dos mais importantes. Nenhuma visita à cidade fica 
completa sem uma visita ao terraço panorâmico do edifício 
para admirar as inesquecíveis vistas da cidade. Com um 
design da autoria de Shreve, Lamb & Harmon e concluído 
em 1931, uma grande parte da importância cultural do 
edifício reside na sua história grandiosa. Representando um 
sinal de esperança e otimismo durante a Grande Depressão, 
foi construído em tempo recorde e tornou-se o edifício mais 
alto do mundo, um título que reteve por quase 40 anos.

O Empire State Building também representa o 
aperfeiçoamento e evolução da construção de aço e o 
triunfo tecnológico, apesar do seu design e construção 
terem enfrentado muitos problemas técnicos na altura. Mas 
um espírito de inovação e determinação prevaleceram, e o 
edifício tomou o seu lugar na história cultural e arquitetónica 
como símbolo de poder e grandeza.
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A Criação de um Ícone

Originalmente terra de culturas agrícolas, a proeminente 
família Astor comprou a área em 1827 e construiu o hotel 
Waldorf-Astoria no local, nos fins dos anos noventa. Por fim, o 
homem de negócios John Raskob e o anterior governador Al 
Smith, que mais tarde se juntaram ao grupo de investidores 
da Empire State Inc., compraram e demoliram o hotel 
antiquado e contrataram William Lamb para criar o design 
do edifício.

Ainda antes dos designs estarem concluídos, começaram 
os trabalhos de construção do edifício em 17 de março de 
1930. O ritmo de construção foi espantoso; com uma média 
de construção de quatro andares e meio por semana. Em 
setembro do mesmo ano, estavam construídos 86 andares 
e o mastro foi concluído em novembro.  A totalidade 
da construção estava concluída e o edifício foi aberto 
oficialmente pelo Presidente Hoover a 1 de maio de 1931, 
45 dias antes do tempo previsto.
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Um Símbolo de Nova Iorque

Após a sua construção, o Empire State Building tornou-se 
de imediato uma atração turística, com visitantes que 
vinham ver as vistas espetaculares do terraço panorâmico 
do «Edifício Mais Alto do Mundo.» Tornou-se  um Edifício 
Histórico Nacional em 1986 e foi acrescentado ao Registo 
Nacional de Lugares Históricos no ano seguinte. A Sociedade 
Americana de Engenheiros Civis também o denominou 
de Sete Maravilhas do Mundo Moderno, e em 2007 foi 
classificado como número um na lista de obras favoritas de 
arquitetura pelo Instituto de Arquitetos Americano. Para além 
das suas muitas nomeações e consagrações, o Empire State 
Building é um símbolo cultural de Nova Iorque, com papel de 
destaque em muitos filmes, desde o original King Kong até 
Sintonia de Amor.
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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

21045
Praça de Trafalgar 

21030 
Edifício do Capitólio dos  
Estados Unidos LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.  

©2019 The LEGO Group.

The Empire State Building name and images® are registered trademarks of ESRT Empire State Building, 
L.L.C and are used with permission.
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21039
Xangai

21028 
Cidade de Nova Iorque

21043 
São Francisco

21044 
Paris

21034
Londres

21047
Las Vegas


