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“7 anos de comics Panini em Portugal” 
Bruno Silveira

Entre 2005 e 2007, ver BD em bancas era 

coisa muito difícil. A Devir tinha cancelado 

a publicação dos seus comics mensais 

Marvel: Homem-Aranha, Espantosos X-

Men & Wolverine e Ultimate Homem-

Aranha. O material da Disney da Edimpresa 

também passou a ser redistribuído a preço 

de saldo e a seguir cancelado. Os fumetti 

de Tex, Zagor, J. Kendall – Aventuras de um 

Criminóloga e Mágico Vento da Mythos ora 

apareciam, ora desapareciam das bancas, 

devido a problemas de distribuição.  

Até que em Junho de 2007, a Panini Comics 

se lançou no mercado português de BD, 

distribuindo títulos brasileiros de Mauricio 

de Sousa, Marvel e DC nas bancas.  

No que respeita a Mauricio de Sousa, a 

Panini passou a deter os direitos exclusivos 

dos seus títulos da Turma da Mônica e 

similares para Brasil e Portugal, direitos 

estes que até então e durante 20 anos 

pertenceram à editora Globo. Das 

inúmeras publicações desta chancela, a 

quase totalidade tem chegado ao público 

português. 

Relativamente à Marvel, o plano inicial 

passou pela distribuição de Homem-

Aranha, X-Men e Os Novos Vingadores. 

Aranha e X-Men eram escolhas óbvias. 

Eram os heróis Marvel de maior 

notoriedade no mundo todo, inclusive em 

Portugal, e ainda mais com os filmes 

dedicados a estes. Sendo estes também os 

principais títulos Marvel a que a 

Abril/Controljornal e a Devir nos 

habituaram a publicar por cá 

regularmente. Para mim, Os Novos 

Vingadores foi quase uma surpresa, visto 

que as experiências das Abril/Controljornal 

e Devir com estes não foi muito duradoura. 

No entanto, a vaga de filmes da franquia 

de Vingadores que no ano seguinte iria 

começar com o filme do Homem-de-Ferro, 

deve ter feito crer à Panini que seria uma 

boa aposta. Na equipa da altura, 

desenvolvida por Brian Michael Bendis e 

David Finch, constavam heróis conhecidos 

como o Homem-Aranha, Wolverine, 

Capitão América e Homem-de-Ferro. A 

revista dos Novos Vingadores também 

incluía histórias de Capitão América e, 

inicialmente, também incluía a 2ª mini-

série do Sentinela (Sentry). Uns meses mais 

tarde, é também cá distribuída a mini-série 

Guerra Civil em 7 edições mensais com tie-

ins com a revista dos Novos Vingadores e 

Homem-Aranha. 

Em termos de DC, o plano inicial era a 

publicação da mini-série mensal de 7 

números Crise Infinita e a mini-série 

mensal de 2 números, Batman Ano 100 de 

Paul Pope. Somente após o fim da Crise 

Infinita é que começaram a distribuir em 

Portugal as revistas de Superman e 

Batman. A saírem cá, mensais da DC, não 

poderiam faltar os 2 ícones da editora, 

obviamente. Nas revistas de Superman e 

Batman saíam também histórias de 

Supergirl e Asa Nocturna, respectivamente. 

Até ao final de 2008, foram saindo 

mensalmente 3 revistas da Marvel e duas 

da DC, em formato americano, com 96 

páginas e em papel pisa-brite – um pouco 

melhor que o papel jornal - ao preço de 3€. 

Um preço considerado aceitável para uma 

revista que contém 4 comics, sendo que, 

na altura, um comic custava 2.50 / 2.99 

dólares. De referir que quando estes 

mensais começaram a sair, haviam arcos 

de história que já se encontravam a meio 

ou já a caminho do fim. Porém, 

compreende-se que esse é um risco que se 

corre quando se começa a coleccionar uma 
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revista de mixes de títulos originais e já 

com uma numeração avançada. Este 

dissabor poderia ter sido evitado no que 

respeita a Superman e Batman - bastava 

terem começado a distribuir estas revistas 

apenas 2 meses antes, pois apanhavam o 

início da fase “Um ano depois”. 

A chegada das bandas desenhadas da 

Marvel e DC da Panini Brasil foi acolhida de 

várias formas pelos fãs do género. Houve 

quem quisesse coleccionar, pois matava 

deste modo a saudade ao poder voltar a 

acompanhar regularmente os universos 

Marvel e DC, depois de um período de seca 

de 2 anos com o cancelamento dos títulos 

da Devir. Era a forma mais prática e mais 

barata de ler Marvel e DC. Era ler em 

português. Era a única alternativa de poder 

voltar a comprar comics nas bancas. 

Houve quem não se mostrou interessado. 

Era o não apreciar ler em brasileiro e 

preferir em inglês ou português de 

Portugal. Era o não gostar de ser em mix. 

Era o papel que era de fraca qualidade, 

sendo que o mesmo empobrecia o 

grafismo das cores dos comics. Era o já não 

gostar de ler revistas e preferir ler somente 

Trade Paperbacks (TPB) ou Hardcovers 

(HC). Era o preferir ler as edições originais 

e não edições com um desfasamento de 2 

anos em relação aos EUA. Era o não confiar 

em editoras portuguesas ou brasileiras 

devido às más experiências anteriores de 

cancelamentos. 

Mas também houve quem quisesse 

comprar as revistas Marvel e DC da Panini 

Brasil mas que não o fez porque, apesar de 

pesquisar em todos os quiosques que 

conhecia, não conseguia encontrar as 

revistas à venda. Ou encontrava uma 

revista e não encontrava a outra. Ou num 

mês encontrava um número para no 

seguinte não encontrar o seguinte. A 

distribuição sempre foi um problema. As 

tiragens destinadas a Portugal são muito 

pequenas (muito inferiores às que a Abril 

remetia), o que significa logo que não há 

forma destas revistas chegarem a todo o 

lado. Encontrar estas revistas numa capital 

de distrito sempre foi difícil. 

Provavelmente muitas cidades pequenas e 

vilas de Portugal nem devem ter visto 

sequer uma revista destas à venda. Sei que 

alguns leitores, como eu, só conseguem 

comprar estas revistas hoje em dia porque 

tiveram de enviar e-mails à distribuidora a 

solicitar a distribuição das revistas que 

queríamos para banca(s) específica(s). 

Outros leitores ou não sabiam ou não se 

lembraram que poderiam fazer o mesmo 

ou, simplesmente, não quiseram fazê-lo e 

acabaram por desistir de tentar comprar 

estas revistas. Por outro lado, nem sempre 

estes e-mails à distribuidora tiveram um 

desfecho positivo. E, na verdade, não 

deveriam ser os fãs a recorrer à 

distribuidora e sim esta fazer 

antecipadamente um plano de distribuição 

mais adequado para que as revistas 

estejam distribuídas de forma mais 

equitativa e em locais com razoável/boa 

afluência de público. Mas penso que o que 

na distribuidora se julga de antemão é que, 

como estes comics são um produto de 

tiragem pequena e que vende pouco, não 

merece a preocupação, sendo o critério de 

distribuição pouco claro. Por exemplo, 

posso afirmar que vivo numa capital de 

distrito da zona centro do país, e que, há 1 

ano, havia 4 pontos de venda de Marvel e 

DC da Panini, sendo que 2 deles são 

quiosques em locais mais escondidos e fora 

do centro, enquanto que outros quiosques 

mais centrais ou em zonas com maior 

afluência, como os centros comerciais, 

nunca viram estas revistas à venda.  

No caso das publicações Maurício de 

Sousa, cuja maioria dos títulos tem maior 

tiragem para a distribuição em Portugal, 

são mais visíveis. Porém, encontram-se 

dispersas. Devem ser poucos os quiosques 

que costumam receber as publicações 

todas, até porque uma minoria dos seus 

títulos tem uma tiragem inferior às da 

Marvel e DC. 
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E uma pergunta que fica por responder é: 

se não fossem distribuídos cá os títulos de 

Maurício de Sousa, a Panini dar-se-ia ao 

trabalho de distribuir cá somente os da 

Marvel e DC? 

Em Janeiro de 2009, surgiram várias 

novidades para os fãs de Marvel e DC. 

Marvel passou de 3 para 6 revistas mensais 

– acrescentaram-se-lhes os títulos de: 

Avante, Vingadores! com Poderosos 

Vingadores (Mighty Avengers), Homem-de-

Ferro, Mulher-Hulk, Vingadores, a 

Iniciativa; Wolverine – com Wolverine, 

Wolverine: Origens, X-Factor, Cable & 

Deadpool; e Universo Marvel – Hulk, 

Quarteto Fantástico, Motoqueiro 

Fantasma, Thunderbolts. Também saiu cá a 

mini-série mensal de 6 edições Hulk contra 

o Mundo e a mini-série de duas edições 

Homem-Aranha & Red Sonja. Da DC, 

passou a sair cá: Superman/Batman, que 

continha a revista original de mesmo 

nome, Aquaman, Arqueiro Verde e Tropa 

dos Lanternas Verdes; Liga da Justiça 

América com a equipa de mesmo nome, 

LJA Confidencial (JLA Classified) e Lanterna 

Verde. Ao mesmo tempo, passou a sair em 

Portugal a maxi-série mensal de 13 edições 

Contagem Regressiva que foi o longo 

prelúdio da saga Crise Final, que seria o 

culminar de todas as crises após a Crise nas 

Infinitas Terras e a Crise Infinita. 

Tudo parecia ir bem, pois passámos a 

contar com maioria do catálogo de Marvel 

e DC em Portugal e, de cerca de 500 

páginas de comics por mês, passámos a ter 

mais de 1100. Mas, segundo uns rumores, 

a meio de 2009, a equipa responsável da 

Panini pela distribuição das revistas 

brasileiras Marvel e DC para Portugal 

alterou-se e o que parecia que estava a 

correr bem, passou a correr menos bem ou 

mal. Em primeiro lugar, esta equipa não se 

interessou em disponibilizar mais novos 

títulos nas bancas portuguesas. Não que os 

títulos que estivessem em distribuição 

fossem poucos, mas outros títulos que 

pudessem ser interessantes ver por cá, 

simplesmente não saíram. Dou um 

exemplo: começou a sair a fase elogiada do 

Homem-de-Ferro de Matt Fraction em 

Avante Vingadores! e, após o final do 1º 

arco de histórias, a série do Homem-de-

Ferro passou a sair em série própria no 

Brasil e esta nunca saiu cá. Thor e Capitão 

América que saíam cá na revista Novos 

Vingadores, por terem sido transferidos 

para títulos próprios, deixaram de sair cá 

também. Ou seja, esta equipa não deu 

importância nenhuma a estas mudanças e 

séries como Homem-de-Ferro & Thor e 

Capitão América & Os Vingadores Secretos 

nunca chegaram ao nosso país e a Panini 

perdeu, deste modo, a oportunidade de 

promover heróis Marvel que tiveram 

bastante sucesso em filmes, inclusive em 

Portugal. 

Em segundo lugar, como esta equipa se 

restringiu a apenas enviar os títulos que 

estavam anteriormente estabelecidos, as 

mini-séries que tinham tie-ins nos mensais 

também deixaram de sair cá. No início de 

2010, notou-se a ausência da mini-série 

Invasão Secreta da Marvel com as quais, as 

revistas Novos Vingadores e Avante, 

Vingadores! tinham ligação. Mais gritante 

foi não ter sido distribuída cá a mini-série 

da Crise Final da DC, quando durante 13 

meses esteve a ser distribuída em Portugal 

a máxi-série Contagem Regressiva , a qual, 

como referi, foi o prelúdio desta. Depois 

destas, mini ou maxi-séries como Reinado 

Sombrio, O Cerco, A Essência do Medo e 

Vingadores vs. X-Men da Marvel, assim 

como A Noite Mais Longa, O Dia Mais 

Claro e Ponto de Ignição da DC, também 

com ligações aos mensais, não foram cá 

distribuídas. E isto fez com que alguns 

ficassem a ver navios, ou se viram 

obrigados a comprar as maxi ou mini-séries 

através de lojas on-line e a pagar mais caro 

por elas ou a comprá-las na versão original 

ou em encadernados americanos. Outros 

houve que desistiram de comprar edições 

da Panini devido a estas incoerências. 
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Posteriormente, entre o final de 2010 e 

início de 2011, dão-se algumas alterações 

nos mensais da Marvel e DC da Panini. As 

séries Homem-Aranha, X-Men, Novos 

Vingadores e Wolverine da Marvel, assim 

como Batman, Superman e Liga da Justiça 

América da DC, passaram de 96 para 64 

páginas e a custar 2,80€ em vez de 3,50€. 

Quanto a Universo Marvel e Avante, 

Vingadores! da Marvel e Universo DC (que 

veio substituir Superman/Batman), 

aumentaram de 96 para 148 páginas e 

passaram a custar 6,20€ ao invés de 3,50€. 

Estas mudanças advieram duma estratégia 

da Panini Comics Brasil de aumentar as 

receitas ao reduzir os preços nos mensais 

principais e aumentar as páginas nos 

títulos mais secundários. Desde então, essa 

política tem-se mantido, havendo alguns 

aumentos de páginas pontuais, face a 

inclusões de edições originais com mais 

páginas ou de cumprir distâncias temporais 

em relação às publicações originais ou, 

como no caso de Liga da Justiça América, 

que nessa altura passou a ter 148 páginas, 

devido a abranger mais títulos originais. 

A revista Universo Marvel recomeçou 

desde o #1, sendo que esta integrava Hulk, 

Hulk Vermelho, Demolidor, Quarteto 

Fantástico, e mais tarde também integrou 

títulos como Justiceiro, Fundação Futuro 

(FF) ou Thunderbolts. Avante, Vingadores! 

passou a ser bimestral e cada edição não 

possuía um mix, mas sim um arco 

completo de histórias. “Poderosos 

Vingadores”, “A Academia de Vingadores” 

e “Jornada ao Mistério”, assim como 

outras mini-séries de personagens com 

ligação aos Vingadores, foram publicadas 

nesta revista. A revista Universo DC 

integrou Superman/Batman, Mulher-

Maravilha, Supergirl, Superboy, entre 

outros. 

O início de 2011 também trouxe uma 

surpresa nipónica – Vampire Knight de 

Matsuri Hino – um manga de romance e 

suspense que conta as histórias vividas 

num colégio com uma rotina complexa, 

caracterizada por um turno diurno de 

alunos humanos e um turno nocturno de 

alunos vampiros. Parece ter sido uma boa 

aposta, devido ao renovado interesse de 

vários média – cinema, televisão, literatura 

e BD - na temática vampírica. Este manga é 

composto por 19 volumes em formato 11,4 

x 17,7cm, com 192 páginas e ao preço de 

6€. Esta série foi saindo bimestralmente, 

até ao #14, o qual foi distribuído em Abril 

do ano passado, e, desde então, parece 

que a Panini se esqueceu de distribuir os 5 

volumes que faltam. Relativamente aos 

mangas, fica por saber se algum dia 

veremos o Vampire Knight de volta ao 

nosso país e se haveria a hipótese da 

Panini poder distribuir por cá outras séries 

manga. 

No início de 2013, após os eventos de 

Ponto de Ignição, estreiam os títulos da DC 

Os Novos 52, correspondentes aos do 

reboot da DC. Mantiveram-se os títulos 

que anteriormente saíam por cá, e 

começaram a sair também Lanterna Verde 

e A Sombra de Batman. Lanterna Verde 

deveria ter começado a sair já na fase 

anterior, pois Geoff Johns fez do seu Green 

Lantern o melhor título DC durante vários 

anos. Esta revista do Lanterna Verde tem 

64 páginas e inclui o Lanterna Verde, a 

Tropa dos Lanternas Verdes e Lanterna 

Verde – Novos Guardiões. Os títulos da 

franquia do Lanterna Verde, assim como os 

de Batman, não sofreram alterações de 

vulto, com o reboot da DC. A Sombra de 

Batman é um título secundário da linha 

Batman que inclui Batman & Robin, 

Batwoman, Batgirl, Asa Noturna, Mulher-

Gato, Batwing e Capuz Vermelho & Os 

Foragidos em 148 páginas. Dos títulos 

originais principais da DC, só não saíram cá 

Flash nem Arqueiro Verde. 

Dos títulos DC Os Novos 52 faltaram ser 

distribuídos os #0, os quais deveriam ter 

saído entre o #12 e o #13. Alguns destes #0 

também não eram edições imprescindíveis, 
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excepção feita a Lanterna Verde, em que o 

#0 era uma edição fundamental, em 

conjunto com a edição especial Tropa dos 

Lanternas Verdes #1 (também não 

distribuída em Portugal), para a saga que 

começa a desenrolar-se no #13. Também 

deveriam ter sido distribuídos os 4 TPB da 

Corporação Batman, cujos acontecimentos 

do #4 também têm reflexos nos mensais 

do Batman a partir do #18. 

No Brasil, em Junho de 2014 iniciou-se a 

mini-série Vilania Eterna de 7 edições da 

DC cujos tie-ins aconteceram em edições 

#23.1, .2, .3, etc que substituem vários 

mensais ao longo deste e dos próximos 

meses. Conferir em: 

http://hotsitepanini.com.br/dc/vilania-

guia-de-leitura. Será de esperar que a dita 

mini-série não seja cá distribuída, nem 

sequer as várias edições #23.x? E se eu 

quiser adquirir estas edições, terei de 

recorrer a alternativas menos práticas e 

mais caras, quando a editora poderia 

simplesmente ordenar à sua filial brasileira 

para enviar as ditas edições para Portugal? 

Relativamente à Marvel, houve outras 

falhas: em 2012, excepcionalmente, as 

revistas X-Men Extra do #114 ao #116 

deveriam ter sido distribuídas por cá, pois 

estas também abrangeram a saga 

“Segundo Advento” parcialmente 

publicada nas revistas X-Men do #114 ao 

#116. A Panini também não distribuíu por 

cá a revista X-Men #134.1, a qual faz parte 

da colecção e que faz a ponte entre X-Men 

#134 e #135. E, caso fosse distribuída, a 

série X-Men Extra mensalmente, 

provavelmente também não chegaria a 

Portugal o #136.1 porque sempre que os 

números têm casas decimais não 

aparecem cá. Quem trata do envio para 

Portugal só se preocupa com a numeração 

das unidades ser seguida, o que origina 

que os portugueses tenham as colecções 

esburacadas desde que a Panini inventou 

esta numeração com décimas. 

Um aspecto positivo a referir 

relativamente aos títulos Marvel e DC é a 

descida de preços, que ocorreu nas revistas 

em 2013, para valores mais próximos dos 

da taxa de conversão de real para euro. As 

revistas que custavam 2,80 passaram a 

custar 2,40€, e as revistas que custavam 

6,20 passaram a custar 5,90€. E prevê-se 

que, em breve, haja uma nova descida de 

preços. A Mythos devia seguir o exemplo e 

reajustar o valor das suas revistas ao 

câmbio. 

Em Março de 2013, foi distribuído em 

Portugal o primeiro e único título da 

Vertigo da Panini Brasil até ao momento: 

Daytripper – um encadernado da dupla 

Fábio Moon e Gabriel Bá, de 260 páginas, 

com papel plastificado e um preço de 12€. 

Um excelente título que mereceu sair por 

cá nas bancas e que também merecia 

chegar às livrarias, fosse nesta ou na 

versão em capa dura. 

E por falar em livrarias, com tanto TPB e HC 

brasileiro de Marvel, DC, Vertigo e 

Wildstorm que foram saindo ao longo dos 

anos, não merecíamos ver cá alguns 

exemplos destes nas nossas livrarias e a 

preços mais convidativos que as edições 

americanas, tendo estes a possibilidade de 

venda a médio-prazo? Ainda houve a 

esperança que Daytripper fosse o início 

duma nova fase no que respeita à 

distribuição de TPB, mas, pelos vistos, foi 

apenas um caso isolado. 

Por fim, em Fevereiro de 2014, a Panini 

España decidiu por apostar em comics 

Marvel Now em português de Portugal: X-

Men, Homem-Aranha Superior e 

Vingadores. Estes dispensam 

apresentações, pois já os conhecemos 

bem, e sobre os quais temos falado muito 

na Internet. A intenção da Panini ao, 

finalmente, após vários anos, decidir 

apostar no mercado português, terá a ver 

com o aparente sucesso das recentes 

coleções Marvel e DC com a 

Levoir/Público/Sol? Estas edições 
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aparentemente agradaram sobretudo aos 

que não gostam de comics que compilem 

mixes de séries originais. 

Ao compararmos estas edições com as 

antigas edições mensais Marvel da Devir – 

Homem-Aranha, Espantosos X-Men, 

Wolverine, as da Panini são mais 

vantajosas – mais páginas, mais baratas e, 

até ao momento, não ocorreram atrasos. 

Mas a verdade é que uma grande 

companhia como a Panini pode 

proporcionar estas condições. Porém, estas 

revistas da Panini têm uma tiragem menor 

do que as edições da Devir e também não 

se encontram à venda por todo o lado. Os 

locais mais comuns de venda são algumas 

cadeias de hipermercados e lojas Fnac. 

Estas edições, em comparação com as 

brasileiras que anteriormente vinham 

saindo, são mais caras 1,10€. Porém, têm 

uma qualidade superior no que respeita ao 

papel e por sua vez, ao grafismo.  

Relativamente a estas edições 

portuguesas, o futuro é incerto. A 

rentabilidade das vendas será decisiva para 

a sua continuidade. Como se especula na 

Internet, pode ainda não estar garantida a 

continuidade destas para o próximo ano. E 

parece que a distribuição de edições 

brasileiras com o mesmo conteúdo destas 

poderá servir para salvaguardar o facto do 

possível cancelamento das edições 

nacionais. 

O que é que se pode desejar para o futuro 

relativamente a Marvel e DC?  

- Que os mensais portugueses de X-Men, 

Aranha e Vingadores continuem a sair. 

- Mais 1 ou 2 mensais Marvel Now 

portugueses? Porque não? Por exemplo, 

um mensal com Wolverine, Savage 

Wolverine e Wolverine & X-Men, seria 

bem-vindo. 

- Que os encadernados Marvel Now 

continuem a sair. Que Vingadores X, 

Guardiões da Galáxia, Capitão América, 

Homem-de-Ferro e Thor obtenham mais 

edições para além da primeira. E, se 

possível, outros como Hulk ou Quarteto 

Fantástico também possam cá sair. 

- Que para o caso de desistirem da 

continuidade de algumas séries que vêm 

saindo em encadernados Marvel Now, que 

substituem por alternativas como as 

revistas brasileiras mensais de Avante, 

Vingadores!, Capitão América & Gavião 

Arqueiro e Homem-de-Ferro & Thor. 

- Que saia em brasileiro o que não sai cá 

em português. Se saem X-Men e Aranha 

Superior em português de Portugal, porque 

não saírem cá X-Men Extra e A Teia do 

Homem-Aranha Superior? 

- Na eminência de não se publicarem 

Wolverine, Hulk, Quarteto Fantástico, 

Thunderbolts, etc. em português de 

Portugal, espera-se que continuem a sair 

por cá as revistas brasileiras de Wolverine e 

Universo Marvel.  

- Que possam ser cá distribuídas as sagas 

que não saem em português de Portugal 

como a Era de Ultron. 

- Mensal português da DC Novos 52? Um 

mensal do Batman que incluísse o Batman 

de Scott Snyder, quiçá pudesse ser uma 

boa aposta. 

- Que, sobretudo no que respeita à DC, a 

Panini estude bem o que vai saindo no 

Brasil e que, no caso de haver a 

necessidade de distribuir cá edições extra, 

não deixem de o fazer. 

Relativamente à distribuição dos títulos 

Maurício de Sousa, não há nada a dizer a 

não ser que a editora tem sido exemplar e 

que continue assim. Fica apenas a ideia de 

distribuírem os poucos títulos que não 

chegaram a Portugal. 

Concluo, desejando que, seja em 

Português de Portugal ou do Brasil, 

continuem a sair muitas BD nas bancas 

portuguesas nos tempos vindouros.
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GALERIAS 

1ªs edições Marvel a serem distribuídas em Portugal: 

 

 

1ªs edições DC a serem distribuídas em Portugal: 
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Revistas da Marvel que passaram a sair em 2009: 

 

 

Revistas da DC que passaram a sair em 2009: 
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Universo DC 1 (2ª série) 

 

 

 

Universo Marvel 1 (2ª série) 
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DC Novos 52 #zero – que não foram cá distribuídos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão: Jorge Macieira 
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