
 

 

LAND ROVER LANÇA A PRIMERA COMPETIÇÃO  

ONDE SE PODE GANHAR UMA VIAGEM  AO ESPAÇO 

 

 
Lisboa, 3 de setembro de 2014 

 

 A competição `Galactic Discovery´ da Land Rover vai dar a oportunidade única 

de ganhar uma viagem ao espaço a quatro intrépidos aventureiros. 

 Os exploradores Richard Branson, Bear Grylls, Ranulph Fiennes e Virginia 

McKenna dão o seu contributo para esta aventura exclusiva como mote do 

lançamento do novo Land Rover Discovery Sport. 

 O novo SUV Premium compacto da Land Rover foi revelado digitalmente em 

primeira mão através de www.landrover.com com um vídeo filmado na 

Spaceport America, sede da Virgin Galactic. 

 `Galactic Discovery´ vai atrair milhares de aventureiros de mais de 40 países. 

 

Quatro amigos estão prestes a ganhar a viagem mais emocionante das suas vidas com o 

concurso `Galactic Competition´ da Land Rover, uma iniciativa pioneira da qual sairá 

vencedor um grupo de aspirantes a astronautas que vão viver uma aventura sem paralelo. 

http://www.multivu.com/players/English/72762516-land-rover-space-competition/  

O prémio da incrível viagem espacial da Virgin Galactic foi desvendado a nível mundial 

através de um vídeo protagonizado por alguns dos exploradores mais reconhecidos do 

planeta, incluindo Sir Richard Branson, Bear Grylls e Sir Ranulph Fiennes. 

Esta é a primeira vez que um concurso dá a possibilidade a quatro participantes de 

ganharem uma viagem ao espaço. Os vencedores vão fazer parte do grupo selecionado de 

turistas espaciais que poderão contemplar a Terra a partir do espaço e experimentar no seu 

próprio corpo a ausência de gravidade. 

Esta extraordinária iniciativa é fruto da colaboração entre a Land Rover e a Virgin Galactic 

como mote para o lançamento do novo Land Rover Discovery Sport, o novo SUV Premium 

compacto que define as linhas da futura família Discovery. O Discovery Sport foi revelado 

hoje num vídeo filmado em Spaceport America, no Novo México, onde se situa a sede da 

http://www.landrover.com/
http://www.multivu.com/players/English/72762516-land-rover-space-competition/


 

Virgin Galactic, local de onde vão partir os futuros turistas espaciais. O filme faz parte de uma 

campanha digital mais ambiciosa desenvolvida pela Land Rover que, pela primeira vez, 

desvendou de forma exclusiva o novo Discovery Sport em plataforma digital através de 

www.landrover.com. Nos próximos quatro meses, a marca vai usar o poder da comunicação 

através das redes sociais e dos canais tradicionais para descobrir os aventureiros mais 

audazes no lançamento do novo Discovery Sport. 

Phil Popham, diretor de Marketing do Grupo Jaguar Land Rover declarou “Só a Land Rover 

poderia oferecer este oportunidade ímpar: ter a possibilidade de viver a viagem da sua vida. 

O nosso testemunho baseia-se na aventura, na descoberta e no desejo de alcançar novas 

metas e nada representa melhor esse espírito do que uma viagem ao espaço”. 

O reconhecido explorador britânico e Embaixador da Land Rover, Bear Grylls, irá contribuir 

para esta iniciativa ajudando os vencedores na preparação da última etapa da viagem, que 

os levará até à fronteira definitiva. E ele refere “Este prémio  é uma experiência 

incomparável e única na vida. Eu já estive no cimo de Evereste, de lá olhei o céu e pensei: 

`Só há um sítio mais lato agora´. Como humanos, está na nossa natureza chegar a locais 

onde nunca ninguém esteve e agora quatro amigos vão ter a oportunidade de concretizar 

exatamente isso”. 

A Land Rover reuniu um grupo de aventureiros e personalidades experientes para apoiar a 

missão `Galactic Discovery´, que inclui o legendário explorador britânico Sir Ranulph 

Fiennes; o empresário e fundador da Virgin Galactic, Sir Richard Branson; a atriz e 

defensora da natureza Virginia McKenna. Cada uma destas personalidades mostra o seu 

espírito aventureiro, experiência, e profissionalismo no vídeo de lançamento que pode ver-

se em www.landrover.com/gotospace. 

Para participar nesta competição os aspirantes de todo o mundo devem escolher três dos 

seus amigos e formar uma equipa para esta aventura. Juntos deverão enviar uma foto ou 

vídeo de 30 segundos onde demonstrem o seu espírito aventureiro para 

www.landrover.com/gotospace. Nesta competição podem participar mais de 40 países e a 

Land Rover espera receber dezenas de milhares de inscrições de todo o mundo. 

A `Galactic Discovery´ resulta de um acordo entre as duas companhias pioneiras, Land 

Rover e Virgin Galactic, na sua busca em ampliar os limites das viagens e a noção de 

aventura para as próximas gerações.  Este acordo global entre as empresas foi anunciado 

no passado mês de abril. Quando começarem as viagens espaciais, uma frota Land Rover 

http://www.landrover.com/
http://www.landrover.com/gotospace
http://www.landrover.com/gotospace


 

irá transportar os turistas especiais desde as instalações da  a Virgin Galactic no Novo 

México, até ao transportador espacial, convertendo-se assim no veículo que inicia toda esta 

aventura espacial. 

George Whitesides, CEO de Virgin Galactic, declarou: “Partilhamos o mesmo espírito de 

aventura e paixão pela exploração que a Land Rover e isso torna-se inspirador para as 

nossas ações. Democratizar o acesso ao espaço e oferecer a oportunidade a pessoas, de 

todo o mundo, de contemplarem a Terra vista do espaço é um dos nossos objetivos 

enquanto companhia aérea espacial.” 

A Land Rover e a Virgin Galactic continuam a trabalhar em novos projetos e no 

desenvolvimento de novas experiências para os seus clientes. Ambas as empresas 

trabalham também em programas de formação para jovens nas áreas da ciência, 

tecnologia, engenharia e matemática. As duas empresas reconhecem que este acordo tem 

um elevado potencial para continuar a inspirar e motivar os jovens de todo o planeta a 

dedicarem-se profissionalmente a estas importantes áreas. 

O anúncio do `Galactic Discovery´ coincide com o lançamento do novo Land Rover 

Discovery Sport, o SUV Premium compacto mais versátil do mercado e o mais recente 

membro da família de veículos Discovery. 

 

Nota aos editores: 

Sobre o Land Rover Galactic Discovery 

 `Land Rover Galactic Discovery´ vai estar ativo entre o dia 3 de setembro e o dia 31 de outubro de 2014. 
Para mais informação sobre as datas e condições, visite por favor: www.landrover.com/gotospace 

Sobre o novo Discovery Sport: 

 A Land Rover apresentou o novo Discovery Sport, o SUV compacto Premium mais versátil do mundo e o 
mais recente membro da família de veículos Discovery. Único no seu segmento, o avançado desenho do 
Discovery Sport combina, numa superfície compacta, a possibilidade de ter cinco a sete lugares. 

 Sobre a associação Land Rover e Virgin Galactic 

 A associação global da Land Rover à Virgin Galactic foi anunciada em abril de 2014 e marcou a 
apresentação do Virgin Galactic SpaceShipTwo (o primeiro veículo espacial comercial de passageiros do 
mundo) e do novo carro da Land Rover, o Discovery Vision Concept. Esta colaboração reflete a partilha de 
uma visão pioneira, de inovação tecnológica e sentido de aventura que corrobora o desejo de ampliar os 
limites dos viajantes das próxima geração. 

 A colaboração entre a Land Rover e a Virgin Galactic centra-se em partilhar experiência em engenharia e 
design com vista ao desenvolvimento de projetos exclusivos e de iniciativas únicas e envolventes. Tanto a 
Land Rover como a Virgin Galactic partilham a vontade de entusiasmar os jovens de hoje a dedicarem-se 
profissionalmente à engenharia, ciência e tecnologia – áreas que contribuem para mudar a forma como 
vamos viajar no futuro. 

 A iniciativa `Inspirando os Engenheiros de Amanhã’ (Inspiring Tomorrow´s Engineer´s) destina-se a 
melhorar a formação nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática e já formou mais de 328 

http://www.landrover.com/gotospace


 

mil jovens britânicos. Este programa de educação utiliza os Education Business Parternship Centres como 
sedes onde são dadas aulas e colocados desafios criativos aos estudantes centrados nestas matérias que 
simulam desenhos, testes e processos de engenharia utilizados na vida real. Este programa contribui ainda 
com eventos e palestras. 

 Da mesma forma, Galactic Unite foi criado pela comunidade Virgin Galactic Future Astronaut para 
proporcionar oportunidades aos jovens de todo o mundo e desenvolver as competências necessárias nos 
estudantes através da educação, inovação com inspiração no espaço. O objetivo de Galactic Unite é 
melhorar a formação e inspirar uma geração de jovens que irão potenciar a crescente indústria 
aeroespacial, e fazer uso das suas competências e experiência para alcançarem soluções a nível mundial. 
Galactic Unite procura alcançar o seu objetivo através do fascínio gerado pelas viagens espaciais, 

inspirando uma nova geração a apaixonar-se por estes temas e pela inovação, assim como para criar e 
proporcionar conteúdo educativo inovador e reconhecidos programas de formação criados em torno das 
atividades espaciais. 

  
Sobre a Land Rover 

 Desde 1948 que a Land Rover fabrica veículos 4x4s que definem na perfeição todas as características que 

são apanágio deste sector. Defender, Freelander, Discovery, Range Rover Sport, Range Rover e Range 

Rover Evoque definem fielmente todas as gamas do sector 4x4. Atualmente, os veículos Land Rover são 

vendidos em cerca de 180 países. 

 

 
 

 

 

 

 
Departamento de Comunicação 

Jaguar Land Rover Espanha e Portugal 
 

Torre Picasso 
Plaza Pablo Ruiz Picasso 1 - Planta 42 

28046 Madrid 

 

Telefones: 

+34 91 578 61 39/41 

+34 91 578 62 10 
 

Belén de Lacalle 

Diretora de Comunicação 

blacalle@jaguarlandrover.com 

 

Alberto Mauleón 

Coordenador de Imprensa 
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Catarina Amorim 

cmsa@mpublicrelations.pt 

+351 21 154 61 20 /+351 93 572 11 46 

 

Ingrid Arruda Moreira 

iam@mpublicrelations.pt 

+351 21 154 61 20 / +351 93 471 98 43 
 

Mais informação: 

www.media.landrover.com 
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