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Apresentação do “Fiat 500 LEGO Creator Expert” 

 
 

• A Fiat e a LEGO recriaram uma cena do filme La Dolce Vita, protagonizada pelo icónico Fiat 

500. 

• O novo cenário foi montado no Spazio MRF-Mirafiori, em Turim, com um incrível modelo 

do icónico Fiat 500 à escala de 1:1 realizado com 189 032 peças LEGO.  

 

 

A Fiat e a LEGO criaram o novo "Fiat 500 LEGO Creator Expert”, apresentado no Spazio MRF-

Mirafiori, em Turim. “Ao longo da sua famosa história, o Fiat 500 ultrapassou o papel original de 

manifestação material para conquistar um lugar no imaginário coletivo, tornando-se um ícone 

internacional. Isto mesmo foi demonstrado com a recente exposição no Museu de Arte Moderna 

de Nova Iorque”, comentou Cristiano Fiorio, responsável de Brand Marketing Communication 

da FCA, Região EMEA. “Sabemos que a LEGO só escolhe produtos icónicos e sabemos que o Fiat 

500 não é só um automóvel, é um fenómeno artístico e cultural com um forte valor simbólico, 

além de expressão alegre e colorida do espírito italiano em todo o mundo." 

 

A parceria entre a Fiat e a LEGO faz parte de um projeto mais amplo em que o Grupo FCA está 

envolvido e que se traduz em diversas colaborações de licenciamento exclusivo, com o objetivo 

de ampliar a visibilidade das suas marcas para lá das fronteiras do mundo automóvel, veiculando 

os valores fundamentais de cada uma delas. Também isto foi demonstrado no novo cenário 

montado para o Fiat 500 LEGO Creator Expert, que celebra um dos mais famosos símbolos da 

indústria italiana no mundo e presta homenagem ao mítico filme La Dolce Vita. Inspirado no 

lendário Fiat 500F de finais dos anos Sessenta, o novo cenário conta com um modelo de 960 

peças que inclui teto de abrir a funcionar, interior com todos os pormenores, bagageira com 

roda sobresselente, porta-bagagens na traseira e capô que pode ser aberto para inspecionar o 

motor uma vez terminada a construção. O cenário inclui ainda um cavalete dobrável, uma paleta 

de cores e uma pintura do automóvel em frente do Coliseu de Roma.  

 

A apresentação oficial do novo Fiat 500 LEGO Creator Expert realizou-se no Spazio MRF-

Mirafiori, em Turim, onde foi exposto um modelo à escala real do ícone da Fiat. A obra, 

construída com 189 032 peças LEGO, exigiu 830 horas de trabalho. Depois do evento, o primeiro 
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Fiat 500 LEGO Creator Expert foi escoltado por uma frota de mais de 50 viaturas Fiat 500 vintage 

até à LEGO Store de Turim, na Via Roma, no centro da cidade. Disponível desde 1 de março no 

website oficial LEGO.com e nas LEGO Stores. 
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Para mais informações, contactar: 

Sara Bravo 

Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep & Fiat Professional 

Public Relations Director 

  

Office: +351 21 412 55 33 

Mobile: +351 91 878 35 62 

Email: sara.bravo@fcagroup.com 


