SUPERLATIVOS

Criado pelo artista
Harry Lampert
e escritor Gardner
Fox, o «
 Scarlet
Speedster» apare
ceu originalmente
na Flash Comics #1
(capa datada de Jan
1940). Inicialmente, o seu
alter ego era Jay Garrick,
embora a personagem
tenha passado por várias
encarnações.

1940
Flash

1962
Homem-Aranha

1938
Super-Homem

A primeira equipa de super-heróis, a JSA,
foi inicialmente vista na capa da All Star Comics
#3 (edição de Inverno 1940-41). Os membros
fundadores, exibidos da esquerda para a direita
acima, eram: Átomo, Senhor Destino, Lanterna
Verde, Gavião Negro, Flash, Sandman, Homem
‑Hora e o Espectro.

1940
Sociedade da Justiça da América

Criado pelo artista Bob Kane e
escritor Bill Finger (ambos dos EUA),
o «Cruzado de Capa» estreou na
Detective Comics #27. Os primeiros
rascunhos de Kane para o traje
de B
 atman envolviam uma túnica
vermelha brilhante, asas e um tapa
‑olhos preto; Finger fez algumas
sugestões-chave para transformar a
roupa em algo muito mais ameaçador.

1939
Batman

Sobre o tema de New
Mutants, #98 (Fev 1991)
viu o aparecimento do
«Merc com uma boca».
Inicialmente um vilão,
Deadpool transformou
‑se num anti-herói
ambíguo e, em 1993,
teve sua própria mini
‑série, The Circle Chase.
O filme de 2016 Deadpool
(EUA) é o filme de classi
ficação R com maior lucro
de bilheteira.

1991
Deadpool

A Tales of Suspense
#39 (Mar 1963)
assistiu ao apareci
mento do alter ego
com superpoderes de
Tony Stark. Até agora
os 6 filmes com Robert
Downey Jr (EUA) como o
homem no fato de ferro
tornaram-no o actor de
super-heróis de maior
sucesso.

O super-herói demoníaco
Mike Mignola estreou
– como protótipo –
na capa do fanzine
italiano Dime Press
#4 (Mar 1993) antes
de emergir como
uma personagem
totalmente formada
em San Diego na
Comic‑Con Comics #2
(Ago 1993).

1993
Hellboy

A X-Men #1 foi publi
cada a 10 Set 1963,
mas os habitantes da
Escola do Professor X
para Jovens Dotados
eram conhecidos como
«Os Mutantes». O editor da
Marvel, Martin Goodman,
achou que o nome poderia
ser um enigma, e Stan Lee
mudou-o.

1963
X-Men

Conhecida como Liga da Justiça da América (JLA), este supergrupo
de estrelas da DC estreou em Out-Nov 1960. Batman e Super-Homem, embora parte do alinhamento original, raramente apareciam nas aventuras do grupo, enquanto Martian Manhunter (abaixo,
à direita) terminou o período inicial com a JLA em 1968. O quinteto
apareceu na capa do primeiro número.

1960
A Liga da Justiça

1963
Homem de Ferro

O sucesso de Super-Homem
inspirou a DC a conceber uma
contrapartida feminina – a
sua prima, Kara Zor‑El. Criada
por Otto Binder (escritor) e
Al Plastino (arte), apareceu
pela primeira vez na Action
Comics #252 em Mai 1959.

1959
Super-Mulher

Duas personagens de BD
pretendem ser o primeiro
super-herói feminino.
Fantomah foi a primeira super
‑heroína com poderes sobre
‑humanos a aparecer em
versão impressa, na Jungle Comics
#2 (Fev 1940). A primeira super-heroína com máscara e fantasiada
(e de nascimento «natural») foi
a Mulher de Vermelho, criada
por Richard Hughes e George
Mandel para a Thrilling
Comics #2 (Mar 1940).

1940
Fantomah/Mulher de Vermelho

O Homem de Aço apareceu pela primeira
vez na Action Comics #1,
actualmente a mais valiosa
BD. O Super-Homem foi o primeiro
super-herói com superpoderes:
habilidades do outro mundo que
lhe permitiam correr mais rápido do
que um comboio expresso e saltar
edifícios num único salto. Em edições
posteriores, demonstrou visão raio x,
superforça e capacidade de voar.

Faça download deste poster: guinnessworldrecords.com/2018

Em Mai 1984, os heróis «de meia concha» Michelan
gelo, Leonardo, Donatello e Raphael adquiriram a sua
própria BD, publicada pela Mirage Studios. Seguiu
‑se uma série de TV animada em 1987. O quarteto
foi inicialmente criado (por Kevin Eastman e Peter
Laird) como uma sátira de quatro BDs de sucesso
da época: Ronin, Cerebus, Daredevil e New Mutants.

1984
As Tartarugas Ninja

1974–2004

O icónico webslinger da
Marvel fez a sua estreia na
Amazing Fantasy #15 (Ago
1962), enquanto The Amazing
Spider-Man apareceu em Mar
de 1963. A personagem foi
inventada por Stan Lee e pelo
artista Steve Ditko.

1962–74

A heroína amazónica
da DC Comics explodiu
em cena na All Star
Comics #8 (capa
Dez 1941), embora
não ter tido o seu
próprio livro BD até
ao Verão de 1942.

1941
Mulher Maravilha

1941–62

1940–41

Criado por Lee Falk (EUA),
o primeiro super-herói foi
O Fantasma, que estreou
no seu jornal de BD a 17 Fev
1936. Contava as aventuras
de Kit Walker, que vestia uma
máscara e roupa roxa para
se tornar no Fantasma –
ou «o fantasma que anda».
Os olhos arregalados da
personagem, sem pupilas
visíveis, tornou-se mais
tarde uma característica
de muitos super-heróis,
incluindo Batman, o Lanterna
Verde e o Arqueiro Verde.

1936
O Fantasma

1936–40

A série de TV de sucesso de 1993 deu origem a
uma série de BDs de Power Rangers publicados
por Hamilton desde Nov 1994. Posteriormente,
a Marvel Comics publicou duas séries próprias.
Em Mar 2016 a BD foi reiniciada pela Boom!
Studios, que referenciaram a série original.

1993
Mighty Morphin Power Rangers

Criado por Len Wein
(escritor) e Bernie
Wrightson (arte),
a perturbadora
personagem
da DC foi vista
pela primeira
vez na House
of Secrets #92
(Jul 1971) antes de
ter a sua própria BD
no ano seguinte.

1971
Monstro do Pântano

A primeira co-produ
ção de Stan Lee
e Jack de Kirby, The
Fantastic Four #1,
apareceu em Nov
1961. Foi a primeira
superequipa da
Marvel e contribuiu
para a meteórica
ascensão da empresa
na década de 1960.

1961
Os Quatro Fantásticos

Criado pelos artistas
Joe Simon e Jack
Kirby, este super
‑herói estreou
na Captain America
Comics #1, data de capa
Mar 1941. A assinatura
do escudo redondo
(caixa) substituiu
a versão triangular
na edição #2.

1941
Capitão América

Produzido pela Pixar, o filme Os Incríveis (EUA)
estreou a 27 Out 2004 e deu o mais lucrativo
fim-de-semana de estreia. Cinco anos depois,
a Boom! Studios começou a publicar uma
mini-série de BD baseada no filme. Uma sequela
do filme original deve aparecer em Jun 2018.

2004
Os Incríveis

Primeiro vislumbrado
no último painel da
The Incredible Hulk
#180 (Out 1974),
o canadiano com
garras foi recruta
do como outro dos
talentosos jovens
do Professor na
X Giant-Size X-Men
#1 em 1975.

1974
Wolverine

1940
O Cometa
Jan de 1940 assistiu
à estreia de O Cometa
na Pep Comics #1.
Na edição #17, tornou-se
o primeiro super-herói
a morrer, embora
a personagem voltasse
a ser revivida várias
vezes depois da
década de 1960.

Esta maravilha aquática
da DC foi criada por
Paul Norris e Mort
Weisinger e estreou
no More Fun Comics
#73 desde Nov 1941.
Veio a tornar-se num
dos fundadores da Liga
da Justiça da América.

1941
Aquaman

A radiação gama
transformou
o Doutor Robert
Bruce Banner num
violento Golias Verde
e numa das personagens
mais duradouras da Marvel.
O Incrível Hulk estreou em
Mai 1962.

1962
Hulk

Existem muitos Capitães Marvel no
Universo Marvel, mas o ilustrado aqui
estreou na Whiz Comics #2 (data de capa
Fev 1940) e é agora propriedade da DC. Foi
tão popular na década de 1940 que as vendas
da sua BD superaram as do Super-Homem.
Também é conhecido como «Shazam»,
após o grito que transforma o menino
Billy Batson no poderoso Capitão Marvel.

1939
Capitão Marvel

Existem muitos «super-humanos» no GWR 2018 – incluindo muitas pessoas comuns que fizeram coisas
extraordinárias. No entanto, apresentamos um cronograma dos super-heróis clássicos, ordenados em termos da
sua primeira aparição, seja em BD, filmes ou noutros locais – e mostrados nos seus trajes originais.

Cronograma dos super-heróis

