


CONSTRUA A MILLENNIUM FALCON 
E DESCUBRA OS SEUS SEGREDOS

A Millennium Falcon é fácil de construir! Para montar a sua réplica da maqueta do filme, 
feita de peças de plástico e metal de alta qualidade, precisará apenas de seguir passo  
a passo as instruções que encontrará no interior de cada fascículo”Durante a rodagem da trilogia de Star Wars utilizaram-se diversas maquetas  

da Millennium Falcon, mas a mais icónica foi a que se construiu para as cenas  
de ação do segundo filme, O Império Contra-ataca.
Agora já pode usufruir do prazer de construir a maqueta da nave mais famosa  
da saga Star Wars. Uma réplica idêntica à que foi utilizada originalmente como 
adereço, do mesmo tamanho e com todos os pormenores que se veem no ecrã,  
desde a sua fuselagem, castigada em mil batalhas, até á cabina em que Han Solo  
e Chewbacca sulcavam a galáxia.
As peças são fabricadas com metal moldado e resina de alta qualidade, e são  
muito fáceis de montar.
Dotada de luzes em diferentes partes do casco e de inumeráveis elementos 
totalmente fiéis ao universo criado por George Lucas, esta é uma maqueta  
que todos os verdadeiros fãs da saga vão querer ter em suas casas.

As peças do casco têm um acabamento 
muito pormenorizado, mas se quiser 
acrescentar mais marcas dos combates 
e outros pormenores, encontrará úteis 
conselhos para o efeito.

Construa a sua maquetaA réplica da maqueta de  
O Império Contra-ataca 

Descubra como os criativos da Industrial Light  
& Magic conceberam e construíram os adereços  
e os cenários que aparecem nos filmes.  
Nos fascículos encontrará imagens da rodagem 
quase desconhecidas e revelar-lhe-emos o que  
há por detrás da magia dos filmes.

    
    

   P
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AS PRONTAS PARA MONTAR

Descubra as técnicas de construtores e desenhadores,  
desde os Estaleiros de Propulsores Kuat até ao Koensayr.

Explore a tecnologia de sistemas, desde os repulsores  
até aos motores hiperespaciais. E o uso de materiais,  

desde o alantium ao zmevel, para compreender a magia  
das viagens estelares em Star Wars.

NAVES E VEÍCULOS
 

SEGREDOS DA VIAGEM ESTELAR CONSTRUA A MILLENNIUM FALCON

NO INTERIOR DE CADA FASCÍCULO ENCONTRARÁ:

Instruções detalhadas passo a passo para montar os componentes  
de cada semana. Com peças fabricadas com materiais que imitam 
perfeitamente a maqueta original. Mesmo um principiante pode 

construir esta maqueta realista sem problemas. Além disso  
incluímos sugestões e truques para os modelistas mais  
perfeccionistas poderem personalizar a sua maqueta.

Além da fascinante história da Millennium Falcon, poderá 
conhecer todos os detalhes e os planos das naves mais 

importantes da galáxia, como X-Wing, TIE Fighter, Slave I, 
Imperial Star Destroyer ou Estrela da Morte.

Encontrará ainda as fichas técnicas que descrevem  
a história de cada nave e as suas características.
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CONSTR Ua a milleNNiUm falCON

O exterior da maqueta inclui várias peças 
articuladas com distintas posições, como por 
exemplo os quadlasers superiores e inferiores  
e a antena de radar. A rampa de abordagem  
da Falcon também é móvel e pode ser fixada  
na posição de voo ou de aterragem, ao expor  
a maqueta.

O casco exterior da Falcon é idêntico ao da maqueta original usada nos 
filmes, mas também inclui painéis superiores móveis que permitem  
ver zonas do interior muito pormenorizadas. Baseadas em cenas chave  
da trilogia original, as zonas interiores incluem os corredores,  
o compartimento principal com a sua mesa holográfica para  
jogar o dejarik e os controlos para os canhões laser.

O INTERIOR DA CABINA

DA
DO

s

Graças às grandes dimensões da maqueta,  
a cabina mede 100 mm de comprimento 

e 80 mm de largura e inclui um 
interior completamente detalhado 

com réplicas dos cenários reais 
dos filmes, como os painéis de 
instrumentos de proa e popa,  
a consola de comandos e  
os assentos.
O interior, os instrumentos  
e outro equipamento 

iluminam-se para revelar  
até o último pormenor.

Era: O Império  

Contra-Ataca (3 DBY)

Escala: 1:43

Comprimento: 80,8 cm

largura: 59,6 cm

Altura: 19,2 cm

Peso: 11 kg (aprox.)

Alimentação: 6 pilhas AA 

 ou adaptador 9V externo 

(não incluído na coleção)

pEçAs móvEIsluzEs REAIs
A maqueta inclui cablagem interna 
e LEDs com interruptor que podem 
funcionar com pilhas ou ligados  
a uma fonte externa de baixa 
voltagem. As diferentes secções 
iluminam-se separadamente:  
os motores traseiros sublumínicos, 
os focos dianteiros e as luzes  
da cabina.

pORmENOREs INTERIOREs

sua millennium falcon

a  s u a  M i l l e n n i u M  Fa lco n



VINIL DA 
ESTRELA  
DA MORTE
Decore as suas paredes 
ou móveis com a arma 
derradeira do Império.
Entregue com o nº 10.
Dimensões: 60 cm de diâmetro

SUPORTE DE 
PAREDE PARA 
A MILLENNIUM 
FALCON
Exponha a sua maqueta com 
este suporte, fácil de montar. 
Entregue com o nº 90.

T-SHIRT DA 
MILLENNIUM 
FALCON
T-shirt oficial com os mais 
bem guardados segredos 
da Millennium Falcon.
Entregue com o nº 60.
Tamanho: L

PLACA DE METAL
MILLENNIUM 
FALCON
Esta fabulosa placa de metal 
com a reprodução da lendária 
Millennium Falcon da incrível saga 
Star Wars (Guerra das  Estrelas).
Entregue com o nº 30.
Dimensões: 28 x 42 cm aprox.




