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Banda desenhada 

O Sandokan inacabado de 
Hugo Pratt  
02.05.2009 - 13h49 Lucinda Canelas 

Quando Alfredo Castelli, autor e estudioso de banda 
desenhada, revelou ter descoberto há pouco mais de um 
ano 64 pranchas originais de uma versão incompleta das 
aventuras de Sandokan desenhada por Hugo Pratt em 
1971, o mundo da BD reagiu como se tivesse sido 
encontrado um tesouro. 
 
Hoje, quando a primeira edição destas duas histórias 
inacabadas - Tigri di Mompracem e La Riconquista di 
Mompracem - se prepara para chegar às livrarias italianas 
(a versão em francês só é lançada no Outono), a 
expectativa é ainda maior. Sobretudo porque Castelli, que 
está envolvido nesta publicação com a chancela da editora 
italiana Rizzoli Lizard, revelou apenas a primeira das 
pranchas desenhadas por Pratt, o criador do indomável e 
romântico Corto Maltese e do pragmático Sgt. Kirk. 
 
Basta uma pesquisa rápida na Internet para perceber que 
há muitos leitores de BD que esperam ansiosamente "as 
novas aventuras" da personagem criada pelo escritor Emilio 
Salgari (1862-1911) e que, na versão de Pratt, tem a sua história contada pelo guionista Mino Milani.  
 
Segundo o El País de ontem, e a avaliar pela primeira das 64 pranchas originais - a única que Castelli acedeu a mostrar -
, o aspecto do Sandokan de Pratt nada tem a ver com o da versão cinematográfica e televisiva celebrizada pelo actor 
indiano Kabir Bedi. Nestas duas tiras já conhecidas, o autor italiano prefere representar o príncipe malaio - um homem 
corajoso que se insurgia contra a tirania britânica, tinha uma namorada chamada Marianna e um amigo português - sem 
barba, sentado numa cadeira de vime numa pose muito semelhante às que podemos encontrar no próprio Corto Maltese. 
 
O Sandokan de Pratt-Milani foi uma encomenda do Corriere dei Piccoli, o célebre suplemento infantil do diário italiano 
Corriere della Sera. Quando revelou a sua descoberta, que só pensou em publicar depois de receber autorização da Cong 
SA, a sociedade que detém os direitos da obra de Hugo Pratt, Castelli explicou aos jornalistas que a obra se manteve 
inédita porque o autor italiano não conseguiu cumprir os prazos de entrega que os editores do Corriere dei Piccoli tinham 
estipulado. 
 
Johnny Depp, o actor que dá vida a Jack Sparrow, o desarmante corsário dos filmes da série Piratas das Caraíbas, disse 
já ter ido buscar inspiração a Sandokan para compor a sua personagem. Poderá vir a ser Depp o autor do prefácio do 
Sandokan de Pratt na edição francesa. 
 

Estiveram inéditas quase 40 anos, mas agora as 64 pranchas 
estão prestes a chegar às livrarias italianas
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COMENTÁRIOS 1 a 5 de um total de 7 Escrever comentário     

 03.05.2009 - 00h00 - paulinho dos limoes, lx, PT 

Sandokan, Sandokan... Em cuecas e soutien. E o Eanes na retrete, fazia a barba com a Gilette. :-)

 02.05.2009 - 23h48 - Amadis, Setúbal 

põe espaços, 23h45 - cunhantonio, Setúbal, no endereço e diz-nos ! Sem espaços fica assim : (...)

 02.05.2009 - 23h45 - cunhantonio, Setúbal 

Boas notícias... Terei de comprar a edizioni italiana através do (...)? 

 02.05.2009 - 23h28 - Amadis, Setúbal 

eis um que faz parte dos 10% !

 02.05.2009 - 23h08 - Manuel RP, Lisboa 
E, já agora, caro Amadis, por falar em nível cultural, escreve-se "de mais", duas palavras separadas, tal como o 
contrário "de menos". Ainda que no Brasil se utilize frequentemente, "demais" tem um significado diferente. E depois 
há o problema do analfabetismo de grande parte dos jornalistas, que se encarregam de insistir no erro, tal como 
quando escrevem "há X anos atrás", como se pudesse haver X anos à frente... Foi só uma correcção, não leve a mal, 
costumo concordar com os seus comentários, por vezes com muito humor. Abraço, Manuel RP
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Ténis James Blake dá a volta a Davydenko e garante a 
final do Estoril Open

Benfica A "dor" de Quique Flores por falhar o segundo 
lugar

Sporting Carlos Pereira aplaude conquista do segundo 
lugar

Sporting Treinador de guarda-redes do Sporting 
expulso antes do jogo com V. Setúbal

Outras Modalidades Surfista Tiago Pires eliminado no 
Tahiti mas protagoniza melhor onda do dia

Futebol Nacional Belenenses escolhe novo presidente 
entre três candidatos

Outras Modalidades Japonês Ryosuke Irie bate 
recorde mundial dos 200 metros costas

Basquetebol Cavaleiro James depenou o falcão de 
Atlanta mas a fava saiu ao gigante Ming

Crédito Final Feliz. Até 15.000€ sem letras 
pequeninas. Pré-aprovação online.   

Bd Portugal Toda a banda desenhada 
distribuida em Portugal nos últimos 100 anos. 
www.bdportugal.com Militar-relogio que 
marca Companheiro leal em aventura, 
segurança e emergencia ! 
www.interrelogio.com Venha fazer Teatro 
Raul Solnado - Curso de Teatro Liberta o 
actor que há em ti www.cursodeteatro.net 
Sentes-te Explorado? Descobre já o Ordenado 
que Mereces e confronta o teu chefe! 
www.ordenadoquemereces.com  
   

EDIÇÃO IMPRESSA

Marisa Marchetto Vencer 
o cancro de saltos altos  

E se as lagostas sentirem 
mesmo dor? 

Podia dizer obrigado a Fidel 
por o ter feito escritor 
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