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De eras muito remotas, de regiões 
do universo nunca exploradas, vem 

uma lenda – a lenda de Voltron, 
Defensor do Universo.

Um poderoso robô adorado pelo 
bem, temido pelo mal.

A paz instalou-se através da 
galáxia à medida que a lenda de 

Voltron cresceu.
No planeta Terra, formou-se a 

Aliança da Galáxia. Juntamente 
com os planetas bons do sistema 
solar, mantiveram a paz em todo 
o universo — até que uma nova e 
horrível ameaça pôs a galáxia em 

perigo.

Precisava-se mais 
uma vez de Voltron...
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Conhecida pelas gerações de fãs da ação de fi cção científi ca, 
aventura épica, e combates de robô gigantes, a adorada série de 
televisão animada conhecida por Voltron: Defensor do Universo, 
ganhou vida em resultado da joint venture entre a World Events 
Productions e a Toei Animation. O desenho animado, uma 
adaptação americana da série animada japonesa Beast King 
GoLion, estreou-se em 1984 e seguia as aventuras de uma equipa 
de audaciosos exploradores espaciais da Aliança da Galáxia, a 
quem foi dado o comando de cinco enormes leões robôs para 
que estes pudessem proteger o planeta Arus.

Quando o perigo em forma de monstros colossais chamados 
Robeasts enviados do maléfi co Planeta Doom ameaçou o mundo 
pacífi co, os cinco leões lançaram-se do Castelo dos Leões e 
juntaram-se para formar Voltron, um guerreiro robótico titânico 
que era a única coisa sufi cientemente poderosa para desafi ar 
os Robeasts e destruí-los com o seu supremo ataque de Espada 
Incandescente.

Mais de 124 episódios e um especial de TV, a força Voltron de 
Keith, Lance, Pidge, Hunk e Princesa Allura venceu as hostilidades 
e salvou muitas vezes a galáxia das tramas do Rei Zarkon, do seu 
fi lho, o Príncipe Lotor, e da sua bruxa real Haggar. 

E agora o poder de Voltron: Defensor do Universo cabe-te a 
ti construir!

DEFENSOR
DO

UNIVERSO
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PILOTO DE LEÃO PRETO
Keith usa um uniforme vermelho e pilota o leão 
preto que forma a cabeça e o tronco do Voltron. 
É um chefe de equipa nato, e possui todas as 
características de um clássico jovem herói. 
Corajoso, expedito e prático, Keith é um piloto e 
lutador hábil que desenvolve as estratégias de 
combate para a força Voltron.
O leão preto é o maior e mais poderoso de 
todos os leões robóticos e o guardião do 
Castelo dos Leões. Tal como os outros leões, 
pode voar, viajar pelo espaço e evocar uma 
arma ou espada de energia para o ajudar em 
combate.

COMANDANTE KEITH
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PILOTO DO LEÃO AMARELO
Um combinação de força muscular e determinação, Hunk 
veste um uniforme cor de laranja e pilota o leão amarelo 
que forma a perna esquerda do Voltron. O possante leão 
amarelo habita numa gruta do deserto rochosa em forma 
de leão, e pode lutar com uma espada tipo punhal e um 
canhão colocado nas costas.

HUNK

PILOTO DO LEÃO AZUL
Estacionado debaixo de água, o leão azul é pilotado pela Princesa 
Allura, a governante do planeta Arus. Como membro fundamental 
da força Voltron, a Princesa Allura veste um uniforme cor-de-rosa 
e pilota o leão azul que forma a perna direita do Voltron. Allura 
veio substituir o piloto original do leão azul, Sven, quando este 
inicialmente fi cou ferido em combate durante aventuras da equipa.

PILOTO DO LEÃO VERMELHO
Enquanto segundo comandante da força Voltron, Lance 
usa um uniforme azul e pilota o leão vermelho que forma 
o braço direito de Voltron. O leão vermelho é tão rápido e 
feroz quanto o seu impetuoso e excelente piloto. Entre as 
missões, habita dentro de um vulcão. Consegue manejar 
um canhão de três canos e uma espada curva.

PILOTO DO LEÃO VERDE
Sendo o membro mais jovem e pequeno da força Voltron, Pidge 
veste um uniforme verde e pilota o leão verde que forma o braço 
esquerdo do Voltron. O leão verde encontra-se estacionado dentro 
de uma árvore gigante em Arus, mas quando é necessário irrompe 
rapidamente e traz o seu pequeno, mas brilhante piloto para ação. 
Pode usar uma espada curva e um canhão montado em torreão.

PRINCESA ALLURA

LANCE

PIDGE
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RATOS ESPACIAIS

ZARKON

A BRUXA HAGGAR E O GATO

PRÍNCIPE LOTOR

Os cinco ratos espaciais vivem no Castelo dos Leões e são amigos da 
Princesa Allura desde a sua infância. Eles fazem o seu melhor para ajudar 
a equipa Voltron, mas acabam frequentemente por ter contrariedades 
cómicas. Tão valentes quanto patetas, estes heróis pequenininhos têm os 
seus próprios uniformes da força Voltron e um minúsculo Voltron rato que 
se pode transformar num avião rato voador.

O ameaçador Rei Zarkon é o governante do Planeta Doom, parte do 
Império Drule. É um guerreiro e um tirano poderoso que ambiciona 
conquistar não só Arus, mas toda a galáxia, incluindo a Terra. Não 
tolera falhas dos seus subordinados, e usa Robeasts e frotas de naves 
espaciais para lançar os seus ataques em mundos desprevenidos. 
Mantém o seu ambicioso fi lho, o Príncipe Lotor, debaixo de olho.

Haggar é a bruxa real cruel e manhosa do Rei Zarkon. Ela usa a sua 
poderosa magia negra para criar muitos dos gigantes Robeasts que 
Voltron combate, e foi um dos seus terríveis feitiços que dividiu pela 
primeira vez Voltron em cinco leões, há muitos anos. O seu gato azul 
Cova dá-lhe assistência, ajudando-a a praticar a magia e serve de 
espião disfarçado da bruxa.

Filho do Rei Zarkon e herdeiro, Lotor é o príncipe do Planeta Doom e 
o inimigo mais perigoso da Força de Leão Voltron. É um comandante 
militar inteligente e estrategista, mas há duas coisas que ele deseja 
mais do que a vitória em combate: o trono do seu pai e pedir a mão 
da Princesa Allura em casamento. Ele fará tudo para atingir os seus 
objetivos, desde trair Zarkon,até forjar alianças temporárias com os seus 
maiores inimigos.
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Leandro «Lendy» Tayag é oriundo das Filipinas 
e vive na Malásia. É um engenheiro de sofware 
com paixão tanto por robôs gigantes como por 
construção LEGO® – por isso ele era o fã ideal para 
criar o set Voltron LEGO Ideas!

«Sempre fui um grande fã dos super robôs dos anos 
70 e 80. Os meus pais compraram-me um Voltron 
brinquedo em criança, e nunca mais o larguei até 
hoje.»

Que desafi os especiais enfrentou para criar este 
modelo e submetê-lo a LEGO Ideas?

«O desafi o em si foi conseguir fazer na perfeição os 
pormenores. Não me lembro quantas vezes 
tive de refazer as cabeças dos leões, tentando 
fazê-las parecer o mais possível com as do 
desenho animado. As pernas do leão também 
foram trabalhosas, pois tinha de ter a certeza que 
se podiam dobrar bem quando combinadas com o 
Voltron e também ser agradáveis à vista nas suas 
formas de leão.»

Quanto tempo lhe levou a concluir o modelo?

«Na realidade iniciei o modelo inicial há dois anos, 
mas não conseguia obter a forma exata da cabeça, 
por isso pus o modelo de lado. Se bem me lembro, 
trabalhei aproximadamente duas horas por noite 
após o trabalho, ao longo de quase três semanas.»

Esperar para ver se a sua criação atingiria os 10.000 
votos não foi fácil. «Em determinados momentos, 
foi na realidade um dar cabo de nervos, no bom 
sentido, especialmente quando foi apresentado no 
podcast Voltron em que entrevistaram o Presidente 
da WEP, Bob Koplar, (detentor da licença Voltron). 
Foi fantástico saber que ele tinha conhecimento 
do meu modelo submetido a LEGO Ideas e que 
tinha gostado. De referir que, estava a caminho da 
LEGOLAND® Malásia no momento em que atingiu os 
10.000 votos apoiantes.» 

E quando Lendy descobriu que o seu modelo tinha 
sido aprovado para lançamento na qualidade de set 
ofi cial LEGO Ideas, foi ainda melhor! «É um pouco 
um cliché, mas foi um Sonho Tornado Realidade! 
Fiquei um pouco estupefacto, pois não esperava 
ouvir essa notícia. Estou ainda na fase de tomada 
de consciência. Parece quase surrealista que isto 
está mesmo a acontecer. Um fantástico presente de 
aniversário para a minha esposa e o meu fi lho!» 

Como conselho para os construtores que 
ambicionam submeter as suas criações a 
LEGO Ideas, Lendy diz: «Trabalhem em algo de 
que gostem mesmo muito e pelo qual tenham uma 
grande paixão. E encontrem um assunto com uma 
boa base de fãs.»

LENDA DO FÃ DESIGNER

Leandro “Lendy” Tayag (Fã Designer)
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«Este Voltron LEGO® vai além dos limites do possível 
dentro do sistema de construção LEGO. O Chefe de 
Design Samuel Liltorp Johnson e eu começámos com 
uma versão inicial aproximada que usava articulações 
LEGO standard, mas quando se constrói um robô deste 
tamanho, as mesmas não conseguem aguentar o peso 
do modelo. As articulações dos tornozelos necessitavam 
permitir aos leões azul e amarelo transformarem-se nas 
pernas do Voltron, mas manterem-se unidas quando 
o Voltron é formado. Criei uma técnica de articulação 
especial e um contraforte de apoio central para 
dispersar o peso pelos pés, dando ao Voltron uma base 
rígida para se manter em pé.»

«Fazer com que os braços do Voltron se movessem 
signifi cava criar uma articulação que pudesse aguentar 
um leão verde ou vermelho completo com os respetivos 
acessórios. Criámos mais de 30 construções de ombro 
diferentes que foram testadas pelo nosso departamento 
de qualidade. A do modelo fi nal usa o atrito de uma 
articulação esférica multiplicada através de uma 
razão de transmissão de engrenagem, criando uma 
articulação incrivelmente forte, mas todavia suave.» 

O designer gráfi co Mark Tranter criou os novos 
elementos gráfi cos do Voltron, incluindo a parte inferior 
da face do Voltron que é gravada num elemento LEGO 
que nunca foi decorado. A folha de etiquetas incluída dá 
a possibilidade aos fãs do Voltron de decidir se querem 
colocar números em cada um dos leões, um pormenor 
que muda nos diferentes episódios da série original de 
desenhos animados.

«Tal como o modelo mudou, o mesmo aconteceu com 
o nível dos gráfi cos,» diz Mark. «Tínhamos modelos que 
requeriam elementos gravados extra, tal como uma face 
totalmente gravada, emblema no peito e pormenores 
no cinto. Alguns destes implicariam que o design fosse 
dividido por diversos elementos. Estas partes do modelo 
acabaram por ser possíveis construir com peças, o que 
eu acho que lhes dá um aspeto excelente e se adequa 
mais à estética do modelo.»

Quando a equipa de design LEGO® Ideas começou o processo 
de transformação do modelo submetido por Lendy em set ofi cial 
LEGO, parecia uma proeza impossível. O modelo tinha contra si 
o peso, escala e complexidade, tudo junto. «Desde o início, que 
estava claro que isto não se comparava a nenhum outro produto 
anterior LEGO,» afi rma Niek van Slagmaat, designer de modelos 
LEGO. «O caminho para um modelo que fosse estável, durável 
e capaz de ser traduzido em instruções de construção foi longo 
e não foi isento de difi culdades. Mas, apenas passado um ano, 
criámos o maior robô LEGO alguma vez lançado!»

A HISTÓRIA DO 
DESIGN LEGO® 

O PROCESSO DE DESIGN

Foram desenvolvidos 
diversos tamanhos para ver 

o que era possível.
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A HISTÓRIA DO 
DESIGN LEGO® 

« Por ser um robô gigante, este modelo significa, 
pessoalmente, muito para mim e estou satisfeito pelo 
resultado final após ter trabalhado nele durante tanto 
tempo. O produto final é o resultado do trabalho de muitas 

pessoas, o que é muito conveniente para o Voltron!»

-Niek van Slagmaat 

SAM NIEK MARK

HANS HENRIK JEAN-MARC

VAMOS LIGAR-NOS À

FORÇA LEGO®!

Designers na foto (a partir do centro no 
sentido dos ponteiros do relógio)
Niek van Slagmaat (Designer de Modelo)
Mark Tranter (Designer Gràfi co)
Jean-Marc Lanoix-Warrer (Responsàvel pelo 
Desenvolvimento das Instruções de Construção)
Hans Henrik Sidenius (Orientador de Design de Modelo)
Samuel Liltorp Johnson (Chefe de Design)
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LEGO.com/ideas ©Disney

PARTILHA 
A TUA IDEIA

OBTÉM APOIO

AVALIAÇÃO LEGO®

NOVO PRODUTO 
LEGO 



Gosta deste set LEGO® Ideas?
O Grupo LEGO gostaria de saber a sua opinião sobre o novo 
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®.

Aplicam-se termos e condições.

LEGO e o logótipo LEGO são marcas comerciais do LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 
TM & © World Events Productions, Ltd. Sob licença de Classic Media, LLC.


