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Oriundo de Manchester, Inglaterra, o designer Andrew estabele-
cido nos EUA cria ilustrações para videojogos. Nos tempos livres, 
também se dedica à arte e à fotografia. Mas a sua grande paixão 
é construir sets LEGO®, os oficiais e os seus próprios modelos.

Como e quando é que começou a construir com peças LEGO®?
Lembro-me de ficar maravilhado com todos os pormenores e fun-
cionalidades do set 8860 Carro Technic do meu irmão, produzido 
por volta de 1985. Eu gostava de construir carros, robôs e naves 
espaciais. Tal como acontece com a maioria dos fãs LEGO, houve 
um período em que outras coisas se sobrepuseram, mas por volta 
de 2013, regressei e encontrei LEGO CUUSOO, agora conhecido 
por LEGO Ideas.

O que é que o inspirou para fazer este modelo Flintstones?
Tenho boas recordações de ver os Flintstones quando era pe-
queno, e mesmo agora em adulto continuo a gostar. Queria dar 
vida a estas memórias num modelo LEGO que fosse divertido 
para as crianças, nostálgico para os adultos e que se traduzisse 
bem num set LEGO.
Adoro ver como The Flintstones tem a maior parte da tecnologia 
que nós possuímos, tal como gira-discos, mas feita de uma forma 
primitiva, sendo o bico de um pássaro que faz girar o disco de 
música; e a erva é comida e não cortada.

Qual foi o maior desafio do design com que se deparou  
neste modelo?
O desafio do design neste set foi conseguir capturar os efeitos 
de diversão e todos os pormenores da série. Levou cerca de 88 
horas no total e usei cerca de 770 peças LEGO no total, incluindo 
minifiguras.

Como é que se sentiu ao alcançar os 10.000 votos e ver o mode-
lo tornar-se o próximo set LEGO Ideas?
Levou cerca de 14 meses a conseguir alcançar os 10.000 votos e 
o suporte baixava e subia dependendo do tempo que eu passa-
va a promovê-lo. Quando atingi os 9996 votos, tive de ir a uma re-
união, mas na minha mente, eu estava a gritar «Yabadaba… Duh!!!»

Designers da LEGO  
que me inspiram:

O anterior Designer da LEGO Adrian 
Florea:  
ele tem algumas partes muito criati-
vas no seu Flickr.

Mike Psiaki: 
foi o codesigner oficial de Saturno V 
e é um bom construtor técnico.

Sam Johnson: 
fez um excelente trabalho ao tomar 
conta do meu projeto Doctor Who e 
transformá-lo num set oficial.

Fãs Designers que  
me inspiram:

Tyler Clites AKA Legohaulic: 
tem imensos modelos espetaculares 
e divertidos no seu Flickr, e o seu 
modelo de Stitch é excelente.

Alex Jones AKA Orion Pax: 
 tem uma espantosa quantidade de 
modelos fabulosos no seu Flickr.  

Jason Allemann AKA JK Brickworks: 
dá vida à LEGO através  
do movimento.

Websites que visito:

New Elementary: 
blogs que aprofundam a temática de 
novos elementos e formas criativas 
de os usar.

Brickset: 
tem imensas notícias da LEGO atua-
lizadas diariamente.

Brothers Brick: 
pelos modelos admiráveis e espan-
tosos.

Fã designer:  

«Os Flintstones são intem-
porais, parecidos com blo-
cos, divertidos e coloridos 
tal como a LEGO!»

Elementos LEGO®  
favoritos: 

. Peças SNOT  . Suportes. Juntas esféricas. Inclinações curvas

Venha Conhecer o Fã Designer Mais Factos:

Andrew Clark

Factos:



Ricardo Silva
Yabadaba… DUH!! Essa foi a minha reação quando me pediram 
para trabalhar neste projeto. Claro que eu também queria! Quando 
vi este modelo aparecer em LEGO® Ideas, fiz figas para que tivesse 
sucesso. Os Flintstones preencheram uma grande parte da minha 
infância e eu adorava ver os desenhos animados na TV.

O meu trabalho consiste em assegurar que o modelo é uma boa 
experiência de construção, é estável durante o jogo e tem um as-
peto icónico, e também garantir que permanecemos fiéis à visão 
original dos fãs no modelo.
 
O modelo completo era por si só cativante, mas eu adorei todos 
os pormenores que o fã designer, Andrew, construiu no carro, a 
caixa de correio e o sofá, o televisor, o candeeiro e o telefone. Ten-
tei manter uma grande parte desses pormenores e até consegui 
acrescentar alguns pormenores extra.

Uma das partes mais difíceis de melhorar foi o telhado da casa. É 
uma enorme extensão de peças cinzentas e fica situado num ângu-
lo, por isso necessitava de atenção especial.

Foi uma colaboração fantástica e estou muito satisfeito com o re-
sultado do modelo.

Crystal «Bam» Fontan

Eu estava num êxtase total por ter a oportunidade de trabalhar no 
set The Flintstones de LEGO Ideas!
Cresci a ver a série The Flintstones, por isso fiquei muito entusias-
mada por ver como podia dar vida a estas personagens em forma-
to de minifigura! Bedrock já é por si um sítio muito colorido, por isso 
sabia que teria excelentes oportunidades de dar cor ao modelo.

O desafio foi imaginar como fazer a fusão do estilo animado de The 
Flintstones com o estilo LEGO. O fã designer, Andrew, é um fã muito 

apaixonado da LEGO, por isso era muito importante fazer o seu 
sonho tornar-se realidade. Ele tinhas sugestões fantásticas e 
foi uma grande ajuda!

Foi sem dúvida difícil criar as minifiguras para as personagens 
de The Flintstones. Quero dizer... como é que se fazem sem os 
seus narizes icónicos?! Acho que conseguimos encontrar uma 
excelente solução e foi uma honra dar vida a estas persona-
gens na forma de minifiguras LEGO.

A minha parte favorita do modelo é a cortina com estampado 
de pele de tigre! O combinado de cores da casa cinzenta, da 
porta azul e cortinas cor de laranja é ESTRONDOSA!;)

Venha conhecer os Designers da LEGO®: 

Ricardo Silva e  
Crystal «Bam» Fontan Designers da LEGO



Sobre os Flintstones: 
A 30 de setembro de 1960, Fred e Wilma Flintstone chegam aos ecrãs de televisão da Améri-
ca em horário nobre, representando um casal fictício da Idade da Pedra que se debate com 
dilemas e problemas da era moderna. Apesar das opiniões iniciais negativas dos críticos 
de TV, a série tornou-se rapidamente um sucesso; um desenho animado alegre e divertido 
bastante apelativo para todas as idades, por isso adultos e crianças podiam assistir à série 
juntos.
O humor era largamente baseado na justaposição dos dilemas quotidianos neste cenário de 
Idade da Pedra, em que um estilo de vida americano, suburbano de meados de século foi 
criativamente adequado à «tecnologia» da época; os carros funcionavam com seres humanos 
a correr, e os eletrodomésticos tais como a máquina de lavar, aspirador e eliminadores de lixo 
da época funcionavam através do uso de animais. Na cidade de «Bedrock», aparelhos tais 
como o rádio ou até mesmo o televisor eram feitos de... pedras. As duas famílias da série, os 
Flintstones e os Rubbles, faziam todas as coisas que uma família típica faria, tal como jogar 
golf, bowling, jogar na máquina de flipper, usar os telefones e ouvir discos, mas também  
tinham um dinossauro como animal doméstico...

Este set LEGO® Flintstones foi criado em homenagem ao clássico de televisão, respeitando a 
criatividade, diversão e humor da série. Esperemos que se divirtam tanto como nós.



Sabia que... Factos Biográficos:
Os Flintstones receberam inicialmente o 
nome de Flagstones e depois de Gladstones. 
Bedrock fazia referência nos primeiros 
episódios a Rockville.

The Flintstones foi a série animada com 
maior êxito financeiro, até aparecerem os 
Simpsons.

O nome de solteira de Wilma Flintstone era 
Wilma Slaghoopal e o de Betty Rubble era 
Betty Jean McBricker.

Os episódios da série The Flintstones tiveram 
que enfrentar os problemas da época, al-
guns mais sérios que outros. Uma sequência 
de episódios centrou-se na dificuldade de 
engravidar de Rubbles, mas que acabou de 
forma feliz com adoção de Bamm-Bamm.

Fred sonha com o dia em que pode deixar o 
seu trabalho de operador de dinossauro na 
pedreira e viver com riqueza e luxo.

Wilma e a sua melhor amiga, Betty Rubble, 
por vezes decidem fazer saídas loucas. Fe-
lizmente que o espírito pragmático de Wilma 
prevalece e evita que as duas mulheres se 
metam em verdadeiros sarilhos.

Barney é o marido devoto de Betty e pai de 
Bamm-Bamm, e apesar de todos os conflitos 
com Fred, um amigo fiel.

Mais calma do que Wilma, Betty Rubble tem 
um pouco a tendência para arranjar sarilhos 
e adora o espírito de aventura da sua melhor 
amiga.
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Gosta deste set LEGO® Ideas?
O LEGO Group gostaria de saber a sua opinião sobre o produto 
novo que acabou de comprar. A sua opinião vai ajudar a moldar o 
desenvolvimento futuro deste 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.


