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COLECIONE

AS FIGURAS DAS AVENTURAS DE TINTIN

© Hergé / Moulinsart 2016. Colecionismo para adultos. Não recomendado a crianças menores de 14 anos.
As imagens aqui apresentadas podem sofrer alterações relativamente às definitivas.

A Altaya apresenta uma coleção que lhe permitirá reunir pela primeira vez figuras inéditas das personagens
das aventuras de Tintin nas suas caracterizações mais emblemáticas!

Em cada um dos livros, descubra todos
os detalhes das aventuras de Tintin e da
história da personagem representada.
Além disso, cada figura vai acompanhada
do seu passaporte oficial, um certificado
de autenticidade da figura!

Cada figura reproduz na perfeição as
personagens da obra de Hergé. Pintadas
à mão, estas figuras de qualidade
e acabamentos impressionantes
levá-lo-ão a envolver-se mais uma
vez nas aventuras do famoso repórter.

TINTIN

Reviva as aventuras do célebre
repórter e redescubra a banda
desenhada mais mítica da
história da nona arte. Desde
a sua primeira aparição em
1929, em Le Petit Vingtième,
suplemento do diário belga
Le Vingtième Siècle, até ao
álbum Tintin e a Alph-Art.
Tintin esteve presente ao
longo de todo o século XX.

Cada figura foi
analisada e validada
por especialistas nos
livros de Hergé, para
garantir um respeito
total pela sua obra.

FIGURAS

DE COLECIONADOR

Criar uma figura em três dimensões a partir de uma imagem plana é quase uma façanha... Graças ao minucioso trabalho de reconstrução realizado
pela equipa de escultores da Moulinsart, pode desfrutar agora de figuras que são idênticas em todos os aspetos às personagens de Hergé.

© Hergé / Moulinsart 2016. Colecionismo para adultos. Não recomendado a crianças menores de 14 anos.
As imagens aqui apresentadas podem sofrer alterações relativamente às definitivas.

FIGURAS INÉDITAS DE UMA QUALIDADE EXCECIONAL
Reprodução fiel a partir dos desenhos de Hergé.
Acabamentos magníficos.
Pormenores impressionantes.
Material em poliresina.
Tamanho de cada figura: 12 cm (sem contar com a base).

Desde o desenho original até ao protótipo da figura, passando pela sua modelização tridimensional, as figuras da sua
coleção foram especificamente criadas pelos escultores dos estúdios da Moulinsart, o selo editorial que gere a obra de
Hergé.
O material escolhido para fabricar as figuras é a poliresina, ou resina de poliéster, que oferece uma grande precisão e
um melhor acabamento visual. O tamanho de 12 cm – sem contar com a base – que se tomou como referência para a
personagem de Tintin, serviu para dar a cada figura a sua própria proporção.

SABIA QUE...
A PERSONAGEM

LIVROS E PASSAPORTES
Reencontre o universo de Hergé, o criador de Tintin. Apresentamos-lhe aqui as secções dos livros.
LIVROS INÉDITOS
Uma análise detalhada das aventuras de Tintin realizada pelos
principais especialistas na matéria, como nunca se viu!
Documentos inéditos do arquivo histórico.

A SEQUÊNCIA COMENTADA

© Hergé / Moulinsart 2016. Colecionismo para adultos. Não recomendado a crianças menores de 14 anos.
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PASSAPORTES DE COLECIONADOR
Qualquer viajante que se preze precisa de um passaporte!
Um passaporte individual numerado acompanha cada
uma das figuras e certifica a sua autenticidade.
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As condições e informações aqui disponibilizadas aplicam-se exclusivamente a esta coleção. Os artigos publicitários para venda encontram-se
limitados ao stock existente.
A Editorial Planeta DeAgostini reserva-se o direito de fazer correções e alterações à informação e conteúdos aqui disponibilizados sempre
que necessário. Embora a Editorial Planeta DeAgostini desenvolva esforços para fornecer informação exata e atualizada, poderão suceder
imprevistos, incorreções ou erros de escrita de natureza involuntária que serão sujeitos à devida correção

OFERTAS EXCLUSIVAS!
Reserve a coleção no seu ponto de venda e receba estas OFERTAS exclusivas!

Litografia de colecionador
Uma fantástica litografia a cores com as personagens principais da obra essencial de Hergé.
Dimensões: 97 x 16,6 cm
Grátis com a entrega n.º 12.

Caneca Dupond & Dupont
Caneca de porcelana da série oficial
de Moulinsart «I Love».
Grátis com a entrega n.º 25.

Tintin em ação
Miniatura de Tintin e Milu em ação, exclusiva do
álbum original em preto e branco
A ORELHA QUEBRADA (1937).
Grátis com a entrega n.º 40.
(em resina)

Uma criação da Moulinsart distribuída por Altaya

Opte pela modalidade

GARANTIA E EXCLUSIVIDADE

SEM COMPROMISSO

Receba os exemplares enviados
em seu nome num ponto
de venda à sua escolha.

Pode anular o serviço
a qualquer momento,
sem qualquer custo.

Fácil e sem complicações!
Informe-se no seu ponto de venda habitual, e consulte o cupão
de Reserva Garantida que vem com este número.

