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Once anos de construcción do One World Trade Center 
 

 

 
 No marco da apertura do observatorio da Torre 1 do novo World Trade Center de Nova York 
EarthCam publicou un estafe-lapse dos 11 anos que pasaron para que o novo edificio puidese erguerse na 
Gran Mazá. 

 
 O rañaceos, con 541.3 metros, é o máis alto de Estados Unidos. O miradoiro principal para o 

público está no piso 100 e no 101 hai algúns restaurantes. No nivel 102 colocouse un espazo para eventos. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NbA89YbWoL8
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 One World Trade Center é agora o edificio máis alto nos EE.UU. e a terceira máis alta do mundo, 
aínda que hai un debate sobre se a torre é en realidade unha antena extraíble - unha distinción 
fundamental na medición dos edificios. 
 
 Construído cun custo de 3,9 millóns de dólares, a torre tamén conta coa distinción de ser o edificio 
de oficinas máis caro do mundo. 
 
 Anteriormente coñecida como a Torre da Liberdade, o edificio se encontra na esquina noroeste do 
sitio onde as antigas torres do World Trade Center foron destruídas nos ataques do 11 de setembro de 
2001. 
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 Orixinalmente deseñado por Daniel Libeskind - o arquitecto do plan mestre para toda a Zona Cero - 
a torre sufriu numerosas modificacións antes de que SOM foi contratado para supervisar o seu deseño. 
 
 Cando, finalmente, rematou ofrecerá 241.000 metros cadrados de espazo de oficinas comerciais, 
así como plataformas de observación, instalacións e restaurantes de televisión de radiodifusión. 

 

 
 

 Outro dos edificios no sitio, é o Four World Trade Center, rematado o pasado verán, mentres que a 
Zona Cero é tamén o fogar de dúas fontes afundidas no lugar das antigas Torres Xemelgas. 
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