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Para os que viram a série logo quando começou a ser transmitida, é difícil acreditar que Friends™ tem agora 25 anos. A série de 
comédia americana teve dez temporadas entre 1994 e 2004, apresentando as vidas de seis amigos que viviam em Nova Iorque 
e que passavam imenso tempo num café. 

O princípio em que a série se baseia é original, simples e cativante, com muito potencial. Há diversão para escapar à realidade 
e muitas piadas quando o grupo cómico composto por Rachel, Ross, Joey, Chandler, Monica e Phoebe supera as reviravoltas 
surpreendentes da vida adulta. Mas a série também aborda problemas comuns: vida amorosa, trabalho, família, sucesso, 
fracasso, como viver a vida e claro as amizades. É comédia com história e coração e acessível a todos os tipos de audiências;  
a razão pela qual a série ainda passa, tem a ver com o facto de ainda ser muito atrativa para todas as gerações. 

Este set LEGO® Ideas presta homenagem ao café, Central 
Perk, onde as personagens passam tempo juntas, mas com 
o particular acrescido de ser num cenário de estúdio de 
televisão. Criado por Aymeric Fievet em colaboração com 
a equipa de LEGO Ideas, acreditamos que é um tributo 
brilhante ao fenómeno Friends. Divirtam-se!



Ross Geller
Dr. Ross Eustace Geller, Ph.D. é um paleontólogo e irmão 
da Monica. O personagem com mais qualificações 
académicas da série é também terno, excêntrico e um 
romântico incurável. Ross tem um filho, Ben, de uma 
relação anterior, e um romance complicado intermitente, 
mas envolvente, com Rachel ao longo da série... tinham 
rompido... ou não? 

Rachel Green 
Rachel Karen Green é a filha mimada, mas bondosa e de 
quem se gosta, de um casal rico em que o pai é cirurgião 
vascular. Rachel aparece na série no primeiro episódio 
após deixar o noivo, Barry, no altar, e tenta viver uma vida 
independente, trabalhando como empregada de mesa. 
Entre Rachel e Ross existe uma grande química, e a sua 
relação intermitente é um tema abrangente ao longo de 
toda a série. 

Joey Tribbiani
Joseph Francis «Joey» Tribbiani Jr. é um ator bem-disposto, 
amante de comida e que se torna relativamente famoso 
pelo seu papel de Dr. Drake Ramoray na série de ficção 
de TV «Days of Our Lives» que se passa num hospital. Joey 
partilha o quarto com Chandler durante a maior parte da 
série, é popular entre as mulheres e é conhecido pela sua 
frase feita para meter conversa «Como está?»

Phoebe Buffay
Phoebe Buffay é uma massagista simplória e terna que 
cresceu sem família. Tem como ambição tornar-se artista 
musical, toca guitarra e canta canções com letras fora do 
comum no café. 

Monica Geller
Monica E. Geller-Bing é a irmã mais nova de Ross e a 
melhor amiga da Rachel, com quem partilha o quarto. 
Trabalha essencialmente como chefe de cozinha em 
diversos restaurantes. Monica é descrita como sendo a 
mãe-galinha do grupo e é conhecida por ter um espírito 
competitivo. Mais tarde casa com Chandler. 

Chandler Bing
Chandler Muriel Bing partilha o quarto com Joey e é o seu 
melhor amigo, um indivíduo simpático mas sarcástico que 
deixa o emprego de executivo de «fato e gravata» numa 
grande empresa multinacional para se tornar um redator 
publicitário estagiário e mais tarde júnior numa agência 
de publicidade. Chandler e Monica apaixonam-se um 
pelo outro...e mais tarde casam-se. 



VENHA CONHECER O FÃ DESIGNER
Aymeric Fievet vive na Normandia, França, e trabalha há uma década na indústria de 
computadores. Um fanático por cinema, é um apaixonado por séries, filmes e desenhos 
animados, bem como por produtos LEGO®, claro. 

«Comecei muito novo a brincar com produtos LEGO e colecionei muitos sets. A minha coleção 
continua a crescer e tenho um interesse particular pela série Minifiguras. 

Um dos sets que permanece no meu coração é o «6991-Monorail Transport Base.» Tenho muito 
boas memórias de infância deste set, porque combinava as minhas duas atividades favoritas:  
o circuito de monocarril e o espaço.

O meu elemento LEGO favorito é «a peça 
de alvenaria 1x2 (98283),» que descobri 
no set da Teoria do Big Bang. Acho-a 
essencial na construção de edifícios, casas, 
castelos e claro do meu Central Perk.



Orientei o meu projeto à volta de uma das minhas séries favoritas: 
Friends™. O desafio era visualizar passagens da série que me 
permitissem recriar o mobiliário e personagens com o maior 
pormenor possível. 

A montagem deste modelo levou-me cerca de uma semana,  
após encontrar as necessárias referências. Durante o período  
da votação o set foi várias vezes alterado. 

Não consigo explicar o que senti quando atingi os 10.000 votos,  
foi um misto de alegria e orgulho.

Para ter sucesso com um projeto LEGO® Ideas é preciso acreditarmos em nós próprios, ser 
paciente e pedir ajuda em caso de surgirem dificuldades, porque existem muitas pessoas 
qualificadas e prontas a ajudar.

O que eu gosto em LEGO Ideas é que nos dá a oportunidade de usar a imaginação e,  
se tivermos sucesso, vermos o nosso nome associado à nossa marca favorita! Além disso,  
o sistema é divertido e fácil de usar. É sempre um prazer descobrir novas criações todos  
os dias.

O meu conselho para aqueles que submetem ideias é ... saibam que o vosso sonho  
é possível! E façam as melhores fotos que puderem, porque estas são a vossa melhor 
publicidade.»



VENHA CONHECER OS DESIGNERS DA LEGO®
Milan Madge: Designer 
Crystal Bam Fontan: Designer Gráfica

Qual foi a vossa reação quando vos pediram para trabalhar neste 
projeto? 

Milan: Quando era mais novo o meu tempo era cuidadosamente dividido 
entre duas tarefas, brincar com peças LEGO® e ver Friends™, por isso o 
entusiasmo não podia ser maior!

Crystal: Sou um pouco uma fã do núcleo duro de fãs de Friends, por isso 
quando foi confirmado que o projeto ia avante, fiquei tal qual a Janice e só 
dizia «OH...MEU...DEUS!» 

De que maneira é que se diferencia dos vossos outros projetos LEGO?

Milan: Já era fã da LEGO há muitos anos e sei que só o facto de pensar em contribuir para 
um produto oficial LEGO bastava para ser um sonho para mim. Participar e ajudar a tornar 
realidade o sonho dos fãs como o Aymeric é essa a minha função.

Crystal: Trabalhar com LEGO Ideas é um pouco mais pessoal, pois queremos que o fã com 
quem estamos a trabalhar, e a comunidade de fãs no geral, sinta orgulho no produto final  
que desenvolvemos! 

Crystal e Milan tomam café no cenário de Central Perk. 



Porque é que um designer profissional da LEGO® tem de fazer parte do processo? Qual é o vosso papel? 

Milan: O meu papel neste projeto foi integrar o maior número possível de referências no vocabulário da equipa 
de design! Na realidade, o papel do designer da LEGO® é pegar no modelo inicial do fã designer e adaptá-lo ao 
nosso rigoroso processo de qualidade, por forma a poder oferecer a extraordinária experiência de construção 
que os fãs esperam de um produto oficial LEGO. Requer um certo nível de unagi.

Crystal: Enquanto designer gráfica o meu papel foi transformar o elenco icónico de Friends™ em minifiguras 
e também em decorações de design para dar ao set extra «Wah-Pah!» Cada set LEGO Ideas precisa de uma 
equipa de design por detrás, para não termos apenas a certeza de que o resultado final é seguro, mas que  
é também o melhor produto que conseguimos realizar. 

O que foi que despertou mais a vossa atenção no modelo original? 

Milan: O modelo do Aymeric conseguiu captar todos os pequenos pormenores fabulosos do café Central Perk, 
e com isto quero dizer literalmente todos! As únicas coisas que faltavam eram alguns ângulos invulgares. 
Como cenário de televisão, as paredes do Central Perk são angulosas para as câmaras poderem captar mais, 
resultando assim numa disposição de sala realmente interessante. Depois de ter visitado o local das filmagens 
de Central Perk em LA, pensei que seria uma grande oportunidade tentar isto na forma LEGO e decidi fazer da 
parede um «pivô!» 

Crystal: Também fiquei muito impressionada com a meticulosidade do modelo submetido! Adorei as diferentes 
versões das minifiguras apresentadas por ele e a quantidade de pormenores que acrescentou no plano de 
modelo. 

Com que parte do modelo estão mais satisfeitos? 

Milan: Central Perk é um local único e queríamos tentar fazer algo especial para o 25° aniversário de 
Friends. Incluímos algumas técnicas inesperadas para os fãs da LEGO, e tentámos captar muitas das 
grandes referências para os fãs de Friends.

Crystal: A minha parte favorita é a funcionalidade que permite remover o sofá do modelo e possibilita 
usá-lo com as minifiguras em qualquer outro lado ao gosto de cada um! O Milan e eu tentámos 
acrescentar o máximo possível de surpresas que conseguimos incluir no set! Ficámos muito satisfeitos 
por incluir o letreiro «Reservado», que é uma surpresa de outra surpresa da série!
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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.


