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Tema limpar O PLANETA
O Museu Nacional da Imprensa lança para 2018 um novo concurso – o PortoCartoon Juvenil – no quadro de uma parceria com o
Ministério da Educação (ME), através da Direção-Geral de Educação (DGE).
O Concurso propõe aos estudantes um exercício de reflexão, imaginação e representação humorística sobre temas da atualidade.
1 DENOMINAÇÃO
E OBJETIVO

A partir de 2017 é criado o Concurso PortoCartoon Juvenil, como certame associado ao PortoCartoon-World Festival, com o objetivo de promover a reflexão humorística e o despertar para a expressão
caricatural da sociedade, sobre os mais variados temas da atualidade.

2 ORGANIZAÇÃO

O Concurso PortoCartoon Juvenil é organizado pelo Museu Nacional da Imprensa, em articulação com
o ME /DGE, propondo-se promover a exposição e a valorização dos trabalhos selecionados durante a
realização do PortoCartoon-World Festival.

3 PARTICIPANTES

O Concurso PortoCartoon Juvenil destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 25
anos, inclusive.

4 TEMA

O tema desta primeira edição do concurso é Limpar o Planeta, em sintonia com uma das grandes
preocupações mundiais da atualidade.
O crescimento desordenado das cidades, o uso de energias poluentes, a industrialização descontrolada,
o aquecimento global, o lixo e a falta de água estão a tornar o nosso planeta cada vez menos saudável.
Seguindo o apelo da Fundação Let’s Do It, é preciso fazer da Terra um planeta limpo e saudável.
Ao nível das grandes potências, há acordos e desacordos. Abusos de poder. Maquinações. Muitos
discursos, poucas mudanças. Além da pouca sensibilidade para proteger o futuro da humanidade, há
distorções e crimes contra o ambiente.
Limpar o mundo tem vários sentidos e, por isso mesmo, constitui um bom mote para ativar o sentido
crítico dos jovens. Com humor.

5 TRABALHOS
CONCORRENTES

Os trabalhos concorrentes devem ser originais, sendo admitidas quaisquer técnicas gráficas incluindo
trabalhos digitais, enviados pela Internet, desde que devidamente ASSINADOS PELO AUTOR e com a
indicação expressa de que se trata da IMPRESSÃO NÚMERO 1.
Podem também ser apresentadas peças escultóricas de humor, em qualquer material.

6 FORMATOS

Os trabalhos podem ter, no máximo, as seguintes medidas:
- Em papel, 42 x 30 cm (DIN A3);
- Peças escultóricas, 42 x 30 x 30 cm;
- Os formatos de envio dos trabalhos digitais são JPG, GIF e/ou PDF, devendo os arquivos ter, no
máximo, 10 Mb.

7 PRAZO

O Concurso PortoCartoon Juvenil vai decorrer de 20 de Dezembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018.
O prazo para recepção dos trabalhos termina às 18 horas do dia 28 de Fevereiro de 2018 (por e-mail ou
apresentação na sede do Museu Nacional da Imprensa).
As obras concorrentes devem ser devidamente identificadas e sempre acompanhadas de ficha de
inscrição do autor fornecida pela organização do concurso.
Todos os trabalhos concorrentes devem ser dirigidos a:
CONCURSO PORTOCARTOON JUVENIL
Museu Nacional da Imprensa,
E.N. 108, nº 206
4300-316 PORTO

Morada

| PortoCartoon, Estrada Nacional 108, nº 206, 4300-316 Porto

E-mail

| cartoonjuvenil@museudaimprensa.pt
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8 DIREITOS
E DEVERES

A participação no Concurso PortoCartoon Juvenil implica a cedência automática dos direitos de
publicação e reprodução dos trabalhos em qualquer suporte, no âmbito da produção e divulgação do
certame.
Os trabalhos premiados ficam na posse do Museu Nacional da Imprensa, integrando o seu acervo de
humor.
A utilização dos trabalhos não premiados fora da exposição, promoção e divulgação do concurso, fica
sujeita ao pagamento de direitos de autor, nos termos em que forem devidos pela legislação em vigor.
A organização não devolve os trabalhos recebidos. Acabada a exposição e eventuais itinerâncias,
os trabalhos não selecionados deverão ser levantados, no prazo de 30 dias, no Museu Nacional da
Imprensa. Fora desse prazo, deixarão de poder ser reclamados.

9 JÚRI

O júri será constituído por três a cinco membros.

10 PRÉMIOS

O concurso de 2018 terá os seguintes prémios:
- 1º Prémio PortoCartoon Juvenil (individual) – 500€ e livros
- 2º Prémio PortoCartoon Juvenil (individual) – 200€ e livros
- 3º Prémio PortoCartoon Juvenil (individual) – 100€ e livros
- Prémio Escola (para trabalhos de Turma) – material escolar
Se assim o entender, o Júri poderá não atribuir qualquer dos prémios por falta de qualidade dos
trabalhos concorrentes.
A entrega dos prémios será feita em cerimónia pública durante a inauguração do XX PortoCartoon (2018).
Os trabalhos selecionados serão expostos durante o XX PortoCartoon (2018), no Museu Nacional da
Imprensa, ou noutras instalações, e em eventuais itinerâncias.

11 CASOS
OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos pela Organização, sendo as suas decisões soberanas, irrecorríveis e
irrevogáveis.
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Organização

Morada

Parceria

| PortoCartoon, Estrada Nacional 108, nº 206, 4300-316 Porto

E-mail

| cartoonjuvenil@museudaimprensa.pt
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FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL
NOME
PSEUDÓNIMO
DATA DE NASCIMENTO

MASCULINO

FEMININO

MORADA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TEL.

E-MAIL

NACIONALIDADE

ESTABELECIMENTO DE ENSINO

AGRUPAMENTO
CURSO

TURMA

ANO LETIVO

TRABALHOS A CONCURSO
TÍTULO

ASSINATURA
Morada

| PortoCartoon, Estrada Nacional 108, nº 206, 4300-316 Porto

DATA
E-mail

| cartoonjuvenil@museudaimprensa.pt
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FICHA DE INSCRIÇÃO TURMA/COLETIVO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO

AGRUPAMENTO
TURMA

CURSO

ANO LETIVO

NOME DO COLETIVO

Nº DE INTEGRANTES

REPRESENTANTE DA TURMA/COLETIVO
NOME
DATA DE NASCIMENTO

MASCULINO

FEMININO

MORADA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TEL.

E-MAIL

NACIONALIDADE

TRABALHOS A CONCURSO
TÍTULO

ASSINATURA DO REPRESENTANTE
Morada

| PortoCartoon, Estrada Nacional 108, nº 206, 4300-316 Porto

DATA
E-mail

| cartoonjuvenil@museudaimprensa.pt

