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Steamboat Will ie
Sem dúvida que o desenho animado de 
1928 da Disney Steamboat Willie  repre-
senta uma série de significantes primeiros 
do ponto de vista cultural e histórico:  o 
pr imeiro desenho animado com som to-
talmente sincronizado,  o pr imeiro com 
banda sonora totalmente pós-produzida , 
entre os primeiros fi lmes a ter um guião 
de rodagem e a ser f inalmente distr ibuído 
e também a primeira aparição pública do 
rato atrevido que acabaria por se tornar 
uma das personalidades mais adoradas do 
mundo.

No fim de contas,  Steamboat Willie  foi  uma 
realização pioneira no mundo cinemato-
gráfico.

Mas mais do que isso,  esta curta-metra-
gem a preto e branco do desenho animado 
representa a cr iatividade e determinação 
de Walt Disney; duas qualidades que tam-
bém se encaixam no espír ito que subjaz a 
LEGO ® Ideas.



Disney estava convencido que o som traria uma autêntica 
sensação de magia e humor ao desenho animado.. .  e  na 
realidade isso aconteceu. O seu saber contar histórias e 
atração pela inovação técnica tr iunfaram e conduziram 
Walt Disney e Mickey Mouse à fama internacional.  90 
anos mais tarde,  a Walt Disney Company continua a ser 
a melhor do mundo a contar histórias,  na inovação e no 
desenho animado. 

Temos orgulho em apresentar este modelo e esperamos 
que produza um pouco dessa sensação de magia que 
Steamboat Willie  produziu quando apareceu pela primei-
ra vez no ecrã .



Venha Conhecer os Designers 
Máté Szabó,  Fã Designer,  Budapeste,  Hungria

Máté é um animador profissional que adora tirar fotografias,  fazer 
vídeos e claro,  cr iações LEGO ®.  Veja a sua página de Instagram:  
@szabolego.

«Eu adorava brincar com peças LEGO em criança e ainda gosto da ma-
neira como o sistema funciona. Ensina-me muito como é pensar num 
contex to maior.

Sou inspirado pelas personagens Disney, desenhos animados e f i lmes 
e queria prestar o meu tr ibuto aos artistas br ilhantes que cr iaram 
estas obras-primas.  Quando vi  o Mickey Mouse clássico da série de 
Minifiguras Disney, comecei a pensar em Steamboat Willie .

Quando cr iei  o modelo,  voltei  a ver a curta-metragem tantas vezes 
quantas pude e procurei desenhos para uma maior precisão.  Mas 
também tive de reduzir a quantidade de elementos no modelo e torná-
- lo mais simplista .  A parte mais difícil  de fazer foi  o casco do barco, 
tentei  fazê-lo o mais redondo possível.  Levou cerca de 3 meses para 
completar o modelo,  trabalhando nele duas horas por dia .

Foi  uma honra fantástica atingir o número mágico de 10.000 votos. 
A parte mais difícil  veio após ter atingido o mar-
co dos 5.000 votos.  Foi  um verdadeiro 
empurrão,  porque só tínhamos 44 dias 
até o prazo terminar.  Gostaria muito 
de agradecer a todos os que estiveram 
envolvidos.

Para a comunidade de LEGO Ideas, o 
meu conselho é para serem 
vocês mesmos e criarem 
algo em que estejam interes-
sados e que adorem. É isso.»

Os favoritos  
de Máté…

...set LEGO ®:
 
Main Street (6765), 
tem muitas possibi -
l idades para brincar 
e muitas surpresas 
escondidas.

…elemento:
 
A placa de constru-
ção LEGO 1x1 Re-
donda com Espiga 
Aberta (85861),  por-
que pode l igar eixos 
e placas e outro tipo 
de peças.

. . .Designer LEGO:
 
Os designers de O 
Lobo Marinho do 
Barbas,  Michael 
Fuller,  Jordan David 
Scott e Chris Stamp.

…Fã/comunidade 
designer:

Entre outros,  Kevin 
Szeto,  o cr iador da 
versão LEGO Ideas 
de Yellow Submarine 
dos Beatles.



John Ho, Designer LEGO® 

«Vi o Steamboat Willie  na universidade e fiquei espantado pelo 
facto de ser o primeiro desenho animado Disney com som sin-

cronizado e a primeira vez que o Mickey Mouse aparecia no 
ecrã. Espero poder dar esse momento de espanto e maravi-
lha a todos os que constroem este modelo.

O meu trabalho é converter o magnífico projeto do fã de LEGO 
Ideas num grande produto LEGO® para uma construção agradá-
vel com pormenores únicos e experiência de construção diver-
tida. Muitos pormenores do original estão criativamente repre-

sentados neste modelo. O desafio era manter esses fabulosos pormenores, 
acrescentando ao mesmo tempo uma funcionalidade. É tão divertido empurrar o 

modelo de um lado para o outro e ver as pás da hélice e chaminés de fumo moverem-se!

Steamboat Willie  é um marco enormemente importante na história da animação Disney, por 
isso fazer a sua representação em peças LEGO foi uma honra que fez com que cada dia de tra-
balho fosse sentido como único e especial.»

Crystal Bam Fontan, Designer Gráfica da LEGO

«Steamboat Willie  é assim um clássico intemporal e o Mickey será sempre um favorito 
dos fãs, por isso participar no desenvolvimento deste set foi uma enorme honra! 

Enquanto designer gráfica LEGO, o meu trabalho é tentar realizar os sonhos dos fãs 
designers, tanto quanto posso através da representação gráfica. Máté Szabó conse-
guiu realmente acrescentar uma grande quantidade de pormenores ao modelo 
submetido.

Com este set acrescentámos a Minnie e os múltiplos elementos 
decorados. A parte mais difícil foi fazer com que as minifiguras 
do Mickey e da Minnie se destacassem, dado que são as persona-

gens principais. Decidi acrescentar mais vivacidade com 
pormenores prateados nos seus acessórios e no Barco 
a Vapor Willie para lhe dar esse realce extra! Como 

aspeto cómico divertido, incluímos a cabra, elemento 
decorativo, da folha de música da curta-metragem.



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.
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