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Localizado no ponto de interseção da Europa, 
Ásia e África, o Dubai é uma mistura vibrante de 
cultura árabe tradicional e uma metrópole futurista. 
Alicerce de um eixo internacional moderno para o 
comércio, transporte e turismo, também contém 
algumas das manifestações arquitetónicas mais 
audazes do mundo.

Dubai

«...um lugar onde se reúnem pessoas 
de todo o mundo» 

HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum



Elevando-se acima do centro financeiro do Dubai, 
as Torres Jumeirah Emirates encontram-se entre 
as mais emblemáticas da cidade. A maior das 
duas torres alberga um complexo de escritórios, 
enquanto a mais pequena é um luxuoso hotel 
com 56 andares e 400 quartos. O exterior das 
estruturas triangulares é inspirado em temas 
islâmicos tradicionais.

Torres Jumeirah Emirates 



A Dubai Frame

O mais recente marco arquitetónico do Dubai é 
a impressionante Dubai Frame. Mede 150 m de 
altura e 93 m de largura, a estrutura emoldura 
metaforicamente o desenvolvimento do passado e 
presente da cidade, oferecendo ao mesmo tempo 
uma vista panorâmica do Emirado. 

A Fonte do Dubai

A Fonte do Dubai é a maior experiência coreográfica 
do mundo realizada com um fonte. Situada no 
lago artificial de 12 ha, Burj Khalifa, dispara água 

a 152 m de altura em sincronia com um arranjo de 
música clássica, moderna e árabe. 



Burj Khalifa

Com uma vertiginosa altura de 828 m acima do 
centro do Dubai, Burj Khalifa é o edifício mais 
alto do mundo desde a sua conclusão em 2010. 
Descrito como uma «cidade vertical», os arquitetos 
incorporaram muitos motivos e elementos da 
arquitetura islâmica tradicional no seu design 
ultramoderno. 

«A corrida pela excelência não tem linha 
de chegada.» 

HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum



Burj Al Arab

A silhueta distinta em forma de vela do Burj Al Arab 
Jumeirah tornou-se um ícone do Dubai moderno. 
Construído sobre uma ilha artificial triangular, o 
hotel  de 321 m de altura dispõe de um heliporto 
e um restaurante aquário subaquático ao qual se 
chega mediante uma viagem submarina simulada. 



Torres Jumeirah 
Emirates

A mais alta das duas 
torres tem 309 m de 
altura.

Factos e Citações

Torres Jumeirah 
Emirates

Os elevadores no átrio 
do hotel de 30 m de 
altura movem-se a  4 
metros por segundo.

A Dubai Frame 

Espera-se que cerca 
de 2 milhões de turistas 
visitarão a Dubai Frame 
por ano.

A Dubai Frame 

Mais de 15.000 m2 de 
aço inoxidável dourado 
cobrem a Dubai Frame.

A Dubai Frame 

A Dubai Frame só pode 
receber 200 visitantes 
por hora.

A Fonte do Dubai

A Fonte do Dubai pode 
disparar 83.000 litros 
de água para o ar de 
uma só vez.

Burj Khalifa

São necessários 36 
trabalhadores durante 
3 a 4 meses para limpar 
a totalidade da fachada 
exterior.

Burj Khalifa

Foi necessária uma 
quantidade recorde 
de 330.000 metros 
cúbicos de betão na 
construção do Burj 
Khalifa.

Burj Khalifa

A torre levou 22 milhões 
de horas a construir.

Burj Al Arab

O hotel Burj Al Arab 
abriu as portas em 
1999.

Burj Al Arab

A forma de vela do 
hotel é inspirada 
num dhow, uma 
embarcação árabe 
tradicional. 

Burj Al Arab

O hotel ostenta o mais 
alto átrio do mundo 
com quase 180 m de 
altura.



LEGO® Architecture

– gosta?

Aplicam-se termos e condições.

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



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 por 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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Celebre o mundo da arquitetura e 
colecione todos os modelos 
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