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Tendo como cenário de fundo o espetacular Monte 
Fuji, a capital do Japão mistura com sucesso 
a tradição antiga e o estilo ultramoderno na 
extraordinária e muito movimentada metrópole. 
Cheia de cultura, comércio e pessoas, Tóquio 
também possui alguma da arquitetura mais 
deslumbrante do mundo. 

Tóquio

«Viver em pleno coração de Tóquio é 
como viver nas montanhas 

– no meio de tanta gente, quase não se 
vê ninguém.» 

Yūko Tsushima



Construída em aço pré-fabricado e com uma altura de 
333 m, esta estrutura emblemática é uma das atrações 
mais populares da cidade desde que foi concluída 
em 1958. Para além de transmitirem os sinais das 
estações de rádio e TV de Tóquio, os instrumentos 
instalados no extremo superior também monitorizam 
a qualidade do ar da cidade sobrepovoada. 

Torre de Tóquio



Torre Mode  
Gakuen Cocoon

Situada no bairro de arranha-céus de Nishi-Shinjuku, 
este edifício de 204 m de altura alberga 3 faculdades 
e mais de 10.000 estudantes. A sua forma curva 
distinta, vidros azuis escuros e teia entrelaçada de 
linhas diagonais brancas cria um ambiente convidativo 
ao estudo para os estudantes. 

Parque Chidorigafuchi 

O parque é um caminho estreito que se estende 
ao longo do fosso do Palácio Imperial da cidade. 
Muitos habitantes e turistas afluem à zona no início 
da primavera para presenciar o espetáculo das 
cerejeiras em flor durante a breve hanami (estação 
de contemplação das flores). 



TOKYO SKYTREE

«Tóquio é um local onde se pode  
viver feliz sozinho e ser autossuficiente.»

Olivia Sudjic

TOKYO SKYTREE é o novo símbolo da cidade de 
Tóquio. Apesar de ser ultramoderna tanto na sua 
aparência como na construção, a arquitetura da 
TOKYO SKYTREE é semelhante ao design clássico 
do pagode tradicional japonês de 5 andares. 
Aberta ao público em maio de 2012, a TOKYO 
SKYTREE é a torre autoportante mais alta do 
mundo, elevando-se  634 m acima do solo.



Cruzamento de Shibuya 

Este cruzamento emblemático no coração do centro 
de comércio de Shibuya é o mais movimentado 
do Japão (e possivelmente do mudo). Em horas 
de ponta, cerca de 3000 pessoas atravessam de 
repente o cruzamento, vindos de diversas direções. 
À noite a área ganha vida com as luzes coloridas 
dos letreiros de néon e ecrãs gigantes. 

Tokyo Big Sight

Com vista sobre a baía de Tóquio e oficialmente 
conhecido como Centro Internacional de 
Exposições de Tóquio, o Tokyo Big Sight atrai mais 
de 16 milhões de visitantes por ano. Caracteriza-se 
principalmente pela  sua torre de conferências 
de vidro e titânio com 58 m de altura e forma de 
pirâmide invertida. 



Factos e Citações

Parque Chidorigafuchi 

A estação da floração 
tem lugar entre os finais 
de março e início de 
maio.

Cruzamento de 
Shibuya 

O cruzamento está 
situado em frente da 
movimentada estação 
de comboio de 
Shibuya.

Tokyo Big Sight

O interior da torre de 
8 andares possui uma 
sala de receção com 
1100 lugares.

Tokyo Big Sight

Na base da torre foram 
colocadas oito peças 
de arte de grande 
formato.

Tokyo Big Sight

A torre abriu em 1996 
e custou 198,5 mil 
milhões de ienes a 
construir.

Torre Mode Gakuen 
Cocoon 

A torre é o segundo 
edifício de ensino mais 
alto do mundo.

Torre Mode Gakuen 
Cocoon 

O design foi escolhido 
entre mais de 150 
propostas.

Monte Fuji

O Monte Fuji é a 
montanha mais alta no 
Japão e tem 3.776 m 
de altura.

Monte Fuji

O Monte Fuji fica 
localizado apenas a 
96 km da cidade de 
Tóquio.

Monte Fuji

O Monte Fuji é um 
vulcão ativo. A última 
erupção foi em 1707.

TOKYO SKYTREE

O exterior branco-
azulado é baseado 
numa cor tradicional 
japonesa.

TOKYO SKYTREE

O nome foi escolhido 
em 2008 mediante 
uma sondagem a nível 
nacional, entre 6 nomes 
propostos pelo público 
em 2007.

Torre de Tóquio

A torre tem plataformas 
panorâmicas situadas 
a uma altura de 150 m 
e 250 m.

Torre de Tóquio

A torre pode resistir a 
ventos até 90 m/s.

Torre de Tóquio

Mais de 450 lâmpadas 
iluminam a torre à noite.

Torre de Tóquio

São necessários  
34.000 litros de tinta 
para cobrir a superfície 
da torre.

Parque Chidorigafuchi 

As Sakura (cerejeiras) 
do parque são as mais 
famosas no Japão.

Cruzamento de 
Shibuya 

Sete artérias 
encontram-se no 
Cruzamento de 
Shibuya.

Torre Mode Gakuen 
Cocoon 

A torre tem 50 andares 
acima do nível do solo 
e 3 subterrâneos.

Torre Mode Gakuen 
Cocoon 

A torre alberga as 
faculdades de design, 
tecnologia e medicina.

TOKYO SKYTREE

Foram necessários 
1.325 dias para concluir 
a construção da torre.
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