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Foi muito difícil dar o primeiro passo desse projeto há muitos anos engavetado. Começar algo que
praticamente não foi feito antes no Brasil é um desafio norme.

Ainda mais em um cenário bastante desfavorável ainda mais quando o
conteúdo a ser desenvolvido é totalmente gratuito. Tempo é o nosso bem
mais precioso e algo que doamos
cada vez menos atualmente.
Colecionadores de um modo geral
são pessoas que colocam a paixão
acima de todas essas dificuldades
para seguir com seu desejo de estar ao lado dos seus heróis, no nosso
caso específico, mas existem colecionadores de todo tipo de coisas e
claro eles são como nós.
Claro que existem outras revistas
destinadas a falar de quadrinhos,
como a extinta Wizard (apesar de
ainda existir lá fora), a “Mundo dos
Super-heróis”, ainda em publicação e
várias outras que surgiram e sumiram.
Mas destinada a falar unicamente
de personagens Italianos, fora da
Itália, realmente são poucas. No Brasil,
talvez, nenhuma!

mas foi pensada e planejada
para ter a mesma qualidade de tantas outras publicações.
Ainda vamos evoluir, adaptar, corrigir, mudar, evoluir... mas queremos
aqui contribuir, resgatar e ampliar o
desejo que temos de colecionar esses
personagens, de viver suas aventuras,
de torcer por seus desafios e relacionamentos.
Nossa caminhada por essas terras
está só começando e queremos muito
mais do que sua participação. Queremos que você faça parte desse universo.
Contribuindo com seu conhecimento, com as imagens da sua
coleção, com histórias que te fizeram
sorrir, chorar, se emocionar... momentos
que fizeram você encorajar um amigo
a colecionar.
Boa leitura!

Vivemos a era da informação, temos acesso a todo tipo de matéria,
de conteúdos, de sites..., mas o colecionador de quadrinhos gosta de revista, pode não ser aquela que você
pode ter em mãos,
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70 anos da lenda
cr iado em 1948 pela dupla Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Gallepini, Tex é
publicado no Brasil, sem interrupções, todos os meses, desde fevereiro de
1971. Um verdadeiro fenômeno editorial.

o primeiro herói da Sergio Bonelli
Editora, pode surpreender os mais
novos em relação a origem cinematográfica desse Ranger do
velho oeste.

F U M E T T I .

tantos outros podem ser vistos em versões
nas capas das aventuras do herói.

Foi nesse cenário que Gian Luigi Bonelli desenvolveu seu Tex como um homem
solitário, duro, de moral rígida e ética inquestionável, pronto a tomar as dores dos
desprotegidos combatendo todo tipo de
injustiça no oeste cruel, determinado a
ir até as últimas consequências não importando contra quem iria erguer seus
punhos ou acionar seu par de colts.

Mauro Boselli desenvolveu duas aventuras onde podemos destacar essa influência, uma delas é a história onde o
duelo final é claramente um “retrato” da
batalha final de Meu Ódio Será Sua Herança (1969), outra história é A Batalha
das Ferrovias, que nos remete ao clássico
Era Uma Vez No Oeste (1968).

Galep inicialmente se inspirou no ator
Gary Cooper para criar seu Tex, mas os
vários desenhistas que se alternaram ao
longo dos anos deram uma interpretação
às vezes muito pessoal do personagem:
é possível reconhecer, de tempos em tempos, as características de John Wayne ou
Clint Eastwood. De acordo com Sergio
Bonelli, com seus traços marcados e maxilas quadradas, Tex lembraria muito de
Charlton Heston.

Difícil encontrar uma página dupla ou
um único desenho preenchendo a página inteira de alguma edição. Cada
revista contém cerca de 98 páginas,
podendo a aventura se estender por
várias edições. Um quadrinho americano da Mar vel ou DC, por exemplo,
possui 22 páginas de história por
edição, quase quatro vezes menos
que um título da Bonelli.
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Os filmes de faroeste eram o grande
produto de Hollywood no início dessa
indústria. O Grande Roubo do Trem (The
Great Train Robbery, 1903) marcou o
começo do cinema moderno, com recursos de linguagem que definiriam o gênero
dali em diante. A partir de 1939, o western
entrou em um período de filmes dirigidos
por grandes cineastas, com pérolas como
No Tempo das Diligências, estrelado por
John Ford, Jesse James, Uma Cidade que
Surge e Atire a Primeira Pedra, todos do
mesmo ano. E assim o gênero continuou
relevante até a década de 70, incluindo
a febre do western spaguetti, produções
de bang bang realizadas na própria
Itália e que fizeram enorme sucesso, relevando Clint Eastwood em Por Um Punhado de Dólares (1964).

Podemos ver ao longo da carreira de
Galep que muitas das capas das publicações de Tex foram inspiradas em cartazes de filmes de faroeste. Filmes estrelados por James Stewart, Franco Nero, e
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A influência do cinema não permaneceu restrita aos cartazes servindo como
inspiração para capas de revistas. Ao
longo de seus 70 anos de publicação é
possível perceber a “presença” de cenas
de filmes consagrados do gênero que os
roteiristas espalham em algumas aventuras. Sergio Bonelli (filho de G.L. Bonelli, criador de Tex), em “El Muerto”, considerada
uma das melhores histórias de Tex, conclui
a ação em um duelo no cemitério que
realmente só começa quando a canção
de uma caixa de música termina, remetendo ao duelo final em Por Uns Dólares
A Mais (1965), filme estrelado por Clint
Eastwood e dirigido por Sergio Leone.

O formato em preto e branco, minimalista (se comprado aos quadrinhos
americanos), com grande verborragia,
quadros bem definidos, com posicionamento e formato praticamente fixos nas
páginas definiram o estilo da narrativa Bonelliana, permanecendo assim em
(praticamente) todos os títulos dos demais personagens da editora até hoje.

Porém suas aventuras cheias de
verossimilhanças,
heróis
humanos,
narrativas cinematográficas e muito
ação, fazem dessa lenda um personagem mais atual do que nunca. Vida
longa ao Águia da noite.
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Essa história tem fim?
Depois de 70 anos os roteir istas de Tex se reinventam a cada história escrita, num esmero para
trazer coisasnovas a biografia do Mito.

Por muitas vezes veremos releituras,
continuações de histórias antigas, revisitaremos aventuras e também nos
perguntaremos como tudo isso termina. Como seria o final da vida desse
Ranger?
Uma das obras que se dispõe a
contar esse cenário é o livro Tex Willer
- A História da Minha Vida. Praticamente uma autobiografia do lendário
herói do Oeste.
O release do volume nos conta um
pouco desse cenário:
“Pela primeira vez em sua longa
carreira, Tex Willer decide se abrir. E
não faz isso com um gibi, mas com
uma verdadeira autobiografia. Neste
inédito e intenso relato, Tex revela suas origens, as histórias de seus
parceiros, o encontro com o aparentemente mal-humorado Kit Carson e
com o altivo navajo Jack Tigre, além
do nascimento do filho Kit depois do
casamento com Lilyth, bela como um
lírio branco, a filha do chefe Flecha
Vermelha. Narra os acontecimentos
que, no passado distante, por muito
tempo o etiquetaram como fora da
lei.
Ele conta como, apesar de ser texano, lutou na Guerra Civil do lado do
Norte e narra sua participação na
luta pela libertação do México ao
lado do amigo Montales. Tex enfrenta
bandidos, donos de terras inescrupulosos, políticos corruptos, militares
ambiciosos, índios em revolta. É um
defensor dos fracos e dos oprimidos,
fortemente antirracista e amigo dos
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Tex Willer - A História da Minha
Vida foi lançado em 2012 pela Editora Mythos, tem 208 páginas, em
formato 21x14cm, brochura, capa
cartonada e pode ser encontrado
em diversos sites pelo preço médio
de 25 reais.
peles-vermelhas. Para os índios navajos, é Águia da Noite, sábio chefe
branco e irmão de todo homem vermelho. Para os brancos, é o agente
indígena da Reserva Navajo e um
ranger de mira infalível. Para os malfeitores que têm a desventura de cruzar com seus colts, é o pior pesadelo.
E, finalmente, ele decidiu contar sua
história.
A voz secreta de Tex é Mauro
Boselli, coluna de sustentação da
Sergio Bonelli Editore desde 1984.
Leitor aficionado e conhecedor de
Tex, começou a escrever de forma
regular as suas aventuras em 1994,
tornando-se em pouco tempo um dos
roteiristas de ponta da série. Também
escreveu histórias de Mister No, River
Bill, O Pequeno Ranger, Dylan Dog e
Zagor, do qual foi editor e, a partir
de 1991, assinou muitas aventuras. Em
2000, com Maurizio Colombo, criou o
caçador de vampiros Dampyr.”

Invasão
Bonelliana 2.0
E u v o l t e i , a q u i é o m e u l u g a r, a s s i m d i r i a o R e i . D e p o i s d e u m h i a t o d e q u a s e
15 anos a Editora Mythos volta a publicar outros heróis Bonelli.

Dylan Dog, Martin Mystère, Nick
Raider, Nathan Never e Mágico Vento voltam esse às bancas novamente
pela Mythos Editora “para nossa
alegria”. Depois de alguns anos ausentes, exceção para Mágico Vento
que teve em 2017 uma edição de
luxo em formato Graphic Novel Deluxe
e que repetirá a dose em 2018 com
mais duas edições em cores, capa
dura e papel especial. O formato
grande será mantido.
Dylan Dog, Martin Mystère, Nick
Raider e Nathan Never em 2018 retornarão em edições especiais. As novas publicações já sairão em março,
com Dylan Dog #1 logo no começo
do mês, na semana final de março
teremos a edição de Martin Mystère
#1. Em abril, saem as edições #2 de
Dylan Dog (também no começo do
mês) e de Martin Mystère (novamente
na última semana) todas as revistas
terão as tradicionais 96 páginas.
Em maio debutam as publicações
de Nick Raider #1 (começo do mês)
e Nathan Never #1 (última semana
do mês), novamente com 96 páginas cada publicação. Maio reserva ainda a chegada de Dylan Dog
Graphic Novel #1 com 104 páginas.
Em junho chegam os segundos
números de Nick Raider e Nathan
Never.

Teremos Dylan Dog #3 e Martin
Mystère #3 em julho, a quantidade
páginas será mantida em 96.
Em agosto será a vez de Nick
Raider #3 e Nathan Never #3, sempre
com 96 páginas.
Setembro tem Dylan Dog #4 e
Martin Mystère #4. São as últimas
edições de cada herói prevista inicialmente.
Fechando o ciclo de publicações,
em outubro de 2018 serão publicados os volumes 4 de Nick Raider e
Nathan Never, mantendo as 96 páginas por edição.
O intervalo entre as publicações
pode parecer longo, principalmente
para quem não coleciona todos os
relançamentos, mas depois de praticamente 15 anos ausentes, em um
cenário não muito favorável economicamente, a Editora Mythos investe e
acredita que novamente existe potencial para vendas desses personagens em bancas. Nos resta prestigiar
a iniciativa e com isso torcer para
novas publicações.

Crossovers
Crossover é uma técnica literária de misturar personagens de núcleos diversos interagindo entre eles. Revistas
em quadrinhos e desenhos animados fazem esta união
quase que constantemente e são frequentes os encontros
entre personagens da Marvel ou DC. Inclusive entre personagens de editoras diferentes.
Normalmente quando usado, é para edições especiais,
ou datas especiais dentro do universo fictício, mas que
são celebradas (ou não) entre criadores e fãs.
Podemos citar diversos tipos de ações nesse sentido,
seja no cinema, séries de TV e quadrinhos (talvez o lugar
onde mais aconteça esse tipo de ação). Até a TV Globo
já fez crossovers de personagens em suas novelas.
No episódio ‘’Ser pequeno tem as suas vantagens” do
seriado do Chapolin Colorado o herói visita a vila do

Chaves, ambos os personagens interpretados por Roberto
Gomez Bolaños.
No Mundo dos heróis Bonelli isso é bem menos comum
de acontecer, mas todos eles habitam o mesmo universo
e encontros e referências estão lá a disposição dos roteiristas. Talvez seja um pouco complicado com alguns
personagens, mas nada é impossível nesse mundo dos
quadrinhos.
No segundo número de Martin Mystère ele pega um
avião de aluguel para atravessar a Amazônia pilotado
nada menos que por Jerry Drake, o nosso Mister No. Um
Mister No bem mais velho, diga-se de passagem, uma vez
que suas aventuras acontecem pelo menos duas décadas antes das de Martin. Não deixa de ser um encontro
digno de nota.
E o encontro que seja mais plausível seja entre os 2
detetives de assuntos “fora do comum”, Martin Mystère e
Dylan Dog. Tanto que eles já estiveram juntos em duas revistas publicadas aqui no Brasil, uma pela Editora Record,
outra pela Editora Mythos.
Estas aventuras na Itália mereceram edições especiais
e já foram alvos de algumas reimpressões em edições de
luxo.
Os metrôs de Londres e Nova York transformaram-se
em palco para o primeiro encontro dos dois detetives. As
mais assustadoras manifestações sobrenaturais aparecem
nos trilhos e vagões. As fronteiras entre o céu e o inferno
tornaram-se tênues, o perigo está onde menos se espera.

A ideia, por si só, de colocar na
mesma aventura dos personagens
tão diversos já chama a atenção.
Nessa edição o texto é de Castelli
com supervisão de Sclavi e no segundo volume essa situação se inverte na
condução dos roteiros.
E transita pelo universo habitual
de Dylan Dog, com sua combinação
de lendas e fobias urbanas somadas
ao repertório de citações do cinema
do terror B (onde um dos mestres é
o diretor italiano Dario Argento), além
das bem conhecidas referências à
história e arqueologia presente no
universo de Martin Mystère.
Esta aventura, que revela ainda
as origens de algumas características
marcantes dos heróis Martin Mystère
e Dylan Dog e conta porque para estes dois personagens tais fenômenos
já eram esperados.
A divertida cumplicidade entre Java e Groucho, além de outras
referências, merece destaque. Foi
publicada pela Editora Record em
1990.
No segundo encontro Dylan Dog

e Martin Mystère estão novamente em apuros; os dois eternos amigos / inimigos estão prestes a enfrentar um dos maiores problemas e também uma
das aventuras mais incríveis, o dilúvio universal... O fim do mundo!

Outras oportunidades onde Dylan e Martin se encontraram (ou não):
Dylan Dog 2 (Mythos): O inspetor Travis está investigando determinados assassinatos e liga para Martin Mysterè, que não se encontra nos EUA;
Martin Mystère italiano 85 e 86: Martin Mystère chega em Londres e tenta entrar em contato com Dylan Dog por telefone, mas Dylan não estava em casa;
Dylan Dog italiano 35: Dr. Aldrich confunde Dylan com Martin. Em várias ocasiões, ele menciona Dylan como “detetive do impossível” (apelido de Martin Mystère).
Martin Mystère italiano 90 e 91: Podemos ver um cartaz de Dylan Dog na “Alley Street”.
Martin Mystère italiano 97 e 98: Em Londres, Martin Mystère tenta chamar Dylan Dog, mas ele não atende o telefone.
Dylan Dog Speciale 4: Martin Mystère faz uma aparição discreta em uma festa.
Martin Mystère Italiano 101 e 102: Martin anuncia seu encontro com Dylan Dog. O encontro em questão é a edição #1.
Martin Mystère italiano 103: Martin Mystère menciona Dylan Dog enquanto fala com o inspetor Travis.
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Logo o julgamento universal começará... quais são os poderes do
pequeno Lance, filho de Amy Irving? Que segredos detêm o cérebro do
poderoso computador Aiw? É uma investigação crucial para ambos,
porque o destino de toda a humanidade depende do que eles descobrem. Essa aventura foi publicada em Tex e os Aventureiros da Editora
Mythos em 2005.
A história apresenta, ainda, o retorno do vilão do primeiro encontro,
apesar dele não interferir diretamente na aventura.
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Uma história
de coragem!
A Editora 85 lançou uma campanha na plataforma de financiamento coletivo Catarse para uma
nova edição do personagem Dampyr, a campanha
se encerrou no dia 10 de janeiro de 2018. Mas
talvez seja possível adquirir a edição em contato
com a própria editora.
Segundo o release do projeto:
Dampyr é uma série que mistura horror, suspense e
aventura policial. A trama explora o mundo dos Mestres da Noite, superpredadores que se alimentam de
seres humanos. Porém, o nascimento de Harlan Draka,
filho de uma humana com uma dessas criaturas, gera
o único inimigo natural de tais ameaças: um Dampyr.

Com data de entrega prevista para janeiro de
2018 é uma iniciativa para se louvar, acreditar e
incentivar. Mesmo que não seja pelo Catarse, mas
que procure a editora e compre a edição. No atural
cenário economico brasileiro é de uma coragem pra
se tirar o chapéu!
Esta nova edição de Dampyr terá 4 histórias ineditas, capa dura, papel offset, 384 páginas e sairá
em formato italiano (16x21cm).
A página do projeto no site da Catarse é:
https://www.catarse.me/dampyr

Draka cresce para tornar-se o caçador dos Mestres da Noite. Como aliados, ele conta com Kurjak,
um soldado sem pátria que desistiu das guerras injustas para lutar pela salvação da humanidade, e
Tesla, a única vampira a aliar-se aos humanos contra
a sua raça. Parte da ação acontece em Praga, na
República Tcheca, mas as aventuras também rodam
o mundo.
Dampyr foi publicado no Brasil entre 2004
e 2005 pela Mythos Editora – foram 12
edições. O projeto busca apoio para um volume
já
licenciado,
com
quatro
histórias
inéditas, em sequência ao material lançado pela
Mythos.

C A M PA N H A F L E X Í V E L
Nessa modalidade de financiamento do site Catarse o realizador receberá todos os recursos quando encerrar a campanha,
mesmo que não tenha atingido esta meta.
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A aclamada Mater Morbi
Dylan Dog #3, da Editora Lorentz, traz uma das histórias recentes mais
cultuadas do personagem.

A terceira edição de Dylan Dog da Editora Lo- Mater Morbi é uma das histórias recentes mais
rentz, traz a aclamada Mater Morbi.
cultuadas do personagem:
No começo de 2017 a Editora Lorentz anunciou
que o Detetive do pesadelo voltaria às bancas
brasileiras depois de muitos anos ausente. Em
comemoração aos seus 30 anos de publicação
na Itália, a Editora traria 3 histórias inéditas, representando uma aventura para cada década
do personagem.

Roberto Recchioni é o mais influente roteirista
do personagem da atualidade, responsável e
idealizador da “reinvenção” de Dylan Dog, feita
em 2015 pela Bonelli. Os desenhos são de Massimo Carnevale, um dos melhores desenhistas da
nova geração do detetive do pesadelo.

“A coisa que me
deixou mais orgulhoso foi
que, depois de ter lido a história,
Tiziano Sclavi quis conhecer-me e
deu-me os parabéns. Mater Morbi,
para mim, mudou tudo. E, de alguma
maneira, tendo em conta o cargo que
ocupo atualmente, mudou muita coisa
também para Dylan Dog.”

Com um trabalho editorial muito bem executado,
possivelmente o melhor já feito pelo personagem
no Brasil, a edição fecha com chave de ouro a
tríade de histórias trazidas pela Lorentz. Indispensável na coleção de qualquer fã de Dylan
Dog e uma ótima porta de entrada para quem
não conhece o personagem.

serviço
Dylan Dog #3 – Mater Morbi (formato 15,6 x 21 cm, 100 páginas, R$ 16,50
- frete mais que camarada) pode ser
comprada diretamente com a editora
através do Facebook ou pelo e-mail:
editoralorentz@hotmail.com.

– Roberto Recchioni, autor de Mater Morbi
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Transportado urgente para o hospital devido a
um mal súbito, Dylan Dog começa uma provação
sem fim no pior dos horrores: a doença. O roteiro é de Roberto Recchione, com desenhos de
Massimo Canevale e capa de Angelo Stano. A
trama foi premiada no The Ghastly Awards de
2016 como melhor graphic novel original de
terror.
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Via Buonarroti

Nas bancas
Aventuras de uma Criminóloga #132
Formato: 13,5 x 17,6 cm – 260 páginas – R$ 23,90
Tex Coleção #444
Formato: 13,5 x 17,6 cm – 116 páginas – R$ 9,90
Tex Edição Histórica #103
Formato: 13,5 x 17,6 cm – 268 páginas – R$ 26,90
Tex Ouro #94
Formato: 13,5 x 17,6 cm – 228 páginas – R$ 24,90
Zagor #176
Formato: 13,5 x 17,6 cm – 196 páginas – R$ 22,90

CHICO ATRAVÉS DO TEMPO
Esta edição que foi lançada
em novembro de 2017 fecha
a minissérie em seis partes do
Chico, uma sequência de
aventuras solo do eterno ajudante de Zagor.
A história gira em torno de
viagens no tempo onde um
misterioso feitiço causado por
um antigo artefato Maia amaldiçoado. Chico encontra-se
assim sendo jogado de uma
época para outra.
Uma série “leve” de pura diversão no melhor estilo “Sessão
da tarde”.
Experimento interessante também do ponto de vista editorial,
bem como uma oportunidade
para ver autores trabalhando
no que normalmente não é visto nas histórias de Zagor.
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OS BONELLI: UMA FAMÍLIA,
MIL AVENTURAS

GROUCHOMICON - O
LIVRO DA RISADA MALDITA

A editora Sergio Bonelli Editore em sua vasta história de
vida, sob a orientação e condução artística de Gianluigi, e
em seguida nas mãos de seu
filho Sergio e agora de David
Bonelli, nunca parou com suas
publicações de quadrinhos
para entreter, divertir e emocionar seus leitores.

A proposta desta minissérie
que surgiu na última Lucca
Comics é algo completamente
diferente do padrão Bonelli.
Esta é a primeira minissérie em
“padrão Netflix”, as 12 edições
que compõem a coleção vão
sair juntas, completos com uma
maxi-série original.

Para contar este mundo de
aventuras, que também se mistura a história da cultura italiana chegou em dezembro de
2017 um volume em grande
formato, rico em documentos,
curiosidades e situações divertidas, com milhares de ilustrações, muitas delas inéditas.
A narrativa ficou a cargo de
Gianni Bono, grande historiador de quadrinhos e figura
frequentes nos corredores da
via Buonarroti.
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Tex Coleção #445
Formato: 13,5 x 17,6 cm – 116 páginas – R$ 9,90
Tex #579
Formato: 13,5 x 17,6 cm – 116 páginas – R$ 9,90
Tex Especial Colorido #10
Formato: 16 x 21 cm – 164 páginas – R$ 24,90

O protagonista da iniciativa
será Groucho, o eterno assistente de Dylan Dog, em edições
que terão muitas aventuras.
Cada história será assinada
por um autor diferente, escolhido entre os grandes nomes do
humor em italiano.
As edições podem ser compradas individualmente ou todas
juntas em um box decorado
como um antigo tomo diabólico. Nesse caso, além das doze
edições “normais” também virá
uma décima terceira edição
assinada por Alfredo Castelli.

F U M E T T I .

M A G A Z I N E

1 9

Na próxima edição:

P

O

R

T

A

L

M

Y

S

T

È

R

E

todos os personagens apresentados nesta edição são
propriedades da SBE editora, licenciados no Brasil para
Mythos Editora.

