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 Venha conhecer  
o fa designer 
Poderá não esperar que alguém de Idaho, no interior dos EUA, seja um 
designer de barcos, mas isso foi exatamente aquilo em que Jake Sadovich 
se tornou quando enviou o seu modelo de Barco dentro de uma Garrafa 
para o website de LEGO® Ideas! Um fã da LEGO desde que se consegue 
lembrar, Jake foi inspirado por um autêntico barco dentro de uma garrafa 
que tinha construído alguns anos antes, quando decidiu aceitar o desafio 
de recriar a famosa combinação de design gráfico e puzzle em peças LEGO.

Como é que se sentiu quando viu o modelo atingir o número mágico de 
10.000 votos para poder ser avaliado e considerado um set oficial LEGO? 
«Foi fantástico e um pouco estranho. Entusiasmo ao atingir os 10.000 
votos, em apenas 48 dias! Um grande sentimento de satisfação por tantas 
pessoas terem gostado da minha criação e, gratidão pelo tempo que 
despenderam para a apoiar e tornar isto possível.» 

O conselho do Jake para outros construtores LEGO que queiram criar um 
projeto de sucesso LEGO Ideias: «Construa apenas as coisas que lhe dão 
prazer construir. Eu apenas construi este modelo para ver se conseguia. 
Foi só depois de o ter mostrado e recebido muitas reações positivas que 
comecei a sonhar submetê-lo para apreciação em LEGO Ideas.»
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 Venha conhecer os 
designers do modelo
Ajudar a transformar a ideia do Jake num set oficial era um projeto 
que fazia sentido para o Designer do Modelo LEGO®, Tiago Catarino. 
«Descobri rapidamente que fazer um barco LEGO dentro de uma 
garrafa deve ser um desafio tão grande como fazê-lo na vida 
real! No entanto, gostei de todas as fases do processo e fiquei 
muito entusiasmado por fazer parte do projeto. Os barcos e o mar 
significam muito para mim, historicamente falando, os portugueses 
foram dos maiores exploradores dos mares nos séculos XV e XVI.»

«O modelo original do Jake inspirou-me muito, tentei o mais possível 
manter os pormenores que tornaram a sua ideia um enorme sucesso 
no website LEGO Ideas. Havia espaço para executar algumas técnicas 
de construção loucas e usar subtilmente, em alguns elementos, cores 
atraentes, bem como recuperar algumas cores bastante antigas que 
esperamos que agradem aos fãs!»

O designer gráfico LEGO, Mark Tranter, também teve uma experiência 
nostálgica. «Foi fantástico trabalhar na nova vela. Queríamos que se 
parecesse com a bandeira que o Jake usou no seu modelo, com o 
velho emblema do leão de LEGO Castle. Assim, foi muito divertido 
desenhar um monstro marinho com este aspeto em mente e tentar 
dar-lhe uma sensação clássica LEGO, mas com um estilo LEGO mais 
moderno. Estou muito contente com o resultado.»
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LEGO.com/ideas

OBTÉM APOIO

PARTILHA A TUA IDEIA AVALIAÇÃO LEGO®
NOVO  

PRODUTO LEGO®



O LEGO Group gostaria de saber a sua opinião sobre o produto 
novo que acabou de comprar. A sua opinião 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.

Gosta deste set LEGO® Ideas?
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