
Carta aberta do dublador Guilherme Briggs (Radamanthys de Wyvern) enviada ao site 

CavZodiaco.com.br, no dia 14/09/2007 por volta das 23h27 

Aos fãs de Cavaleiros do Zodíaco; 

Não preciso falar de todo o meu carinho pelo personagem Radamanthys e pela série de 

Cavaleiros do Zodíaco. Basta dizer que conheci minha esposa graças à série, pois ela começou 

a se interessar por dublagem justamente por conta de Cavaleiros. Há 5 anos, recebi um e-mail 

de uma fã muito simpática e inteligente chamada Fran, que depois namorei e por fim casei e 

sou muito feliz até hoje, pois além de esposa, é minha melhor amiga. Portanto, Cavaleiros tem 

um aspecto emocional muito forte em minha vida.  

Ganhar o Radamanthys, um presente dado pelos fãs, através de um movimento emocionante 

em todo o Brasil, que demonstra a força de um público foi mágico. Isso é muito bonito, jamais 

vou esquecer, carregarei comigo para sempre essa sensação. Perder o Radamanthys foi muito 

difícil, pra não dizer frustrante. Eu precisei refletir bastante para tomar minha decisão final. 

O motivo principal do meu desligamento auto-imposto do personagem foi uma forma de 

protesto silencioso. Como eu disse em um e-mail para a Dubrasil (para Hermes Baroli), eu 

tinha compromissos profissionais que me impediam de continuar. Essa minha frase foi até mal 

interpretada, como se eu estivesse ocupado e não tivesse tempo na minha agenda para gravar 

o Radamanthys. Só para deixar bem claro para todos que estiverem lendo: “os compromissos 

profissionais” mencionados nesse e-mail supracitado, estão diretamente ligados a minha ética 

profissional. Eu não concordo com os procedimentos e com a conduta da empresa Dubrasil e 

não desejo trabalhar para este estúdio. É um direito que eu me reservo como cidadão.  

E sim, eu adoraria dublar o Radamanthys caso a série voltasse para a Álamo. 

Agradeço a todos a atenção, o carinho e lamento essa situação desagradável. 

Guilherme Briggs 


