
Tóquio cheio de atratividade fora da vistatokyo data

Tóquio é um caleidoscópio de características atraentes.
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Muitos ficaram surpresos que o 
povo de Tóquio não entrou em 
pânico durante o terremoto de 
2011, mas seguiu as instruções 
com calma e partiu para casa.

O “Washoku” (cultura de 

comida tradicional japonesa) 

é um património cultural 

imaterial da UNESCO. Se 

diz que Tóquio ter 3.620 

bares de sushi.

A longevidade média de 

moradores de Tóquio 

é 79,0 anos para os 

homens e 85,5 anos 

para as mulheres.

Tóquio tem quatro estações distintas, 
com flores de cerejeira, a praia, folhas 

de outono, e da neve.

É um lugar confortável para viver com 
temperaturas médias em torno de 

16,4°C (61,52 ° F).

As pessoas encontram e 

entregam à polícia uma 

média de 9,38 milhões 

de ienes em dinheiro por 

dia!

Bons costumesComida Saúde Temporadas Paz do espírito

13.389.594

População total Pirâmide populacional
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23 bairros (ku), 

26 cidades “Cities” (shi), 

5 cidades “Towns” (cho), 

8 8 aldeias (mura)

Municípios

2.190,90 km2

Área

Parques com vegetação luxuriante, onde o tempo flui tranquilamente, são escondidos entre os edifícios altos e as vias 

expressas.

As tradições e a cultura que datam do Período Edo ainda podem-se entrever nas ruas, mesmo nesta era digital.

A metrópole líder mundial de Tóquio tem muitas faces, que dificultam a descrição simple.

Estes aspectos da cidade estão em constante mudança com 13 milhões de pessoas que vivem aqui.

Este folheto mostra a cidade de Tóquio de hoje vista a partir de várias perspectivas, incluindo funções urbanas, 

indústria, cultura, meio ambiente e vida cotidiana.

Esperamos que o nosso folheto lhe dará a oportunidade de pensar sobre a direção em que esta cidade está dirigindo.
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A VISTA DA CIDADE DE TÓQUIO está disponível nos seguintes idiomas no Site oficial do Governo Metropolitano de Tóquio: 

Chinês, Inglês, Francês, Alemão, Japonês, Coreano, Português e Espanhol.

http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/ABOUT/CITY_VIEW/


