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Os artistas que não quiserem concorrer aos prémios podem enviar os seus 
trabalhos para a secção EXTRA-CONCURSO, indicando-o expressamente.

4 the artists who do not wish to compete can send their works to the EXTRA- 
-COMPETITION section informing of this decision.

5.1. 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, ou de um original para este concurso.

5.2. Podem também ser apresentadas peças escultóricas de humor, em 
qualquer material.

5 5.1. Works must be originals and any kind of graphical technique will be 
accepted, including digital artwork, sent by internet, if the prints are SIGNED BY 
THE AUTHOR and if they are indicated as PRINT NUMBER ONE, or a original 
to this contest.

5.2. Can also be presented sculptures pieces of humour, in any kind of material.

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

6 the works can have at the maximum the following measures:
- in paper,  42 x 30 cm (Din A3);
- sculpture pieces, 42 x 30 x 30 cm

As obras devem apresentar no verso as seguintes informações:
nome do autor e endereços; título, secção temática a que se destinam, ano 
e devem ser acompanhadas por CV do autor (participação em exposições, 
prémios, publicações...).

7 the works should present on the reverse the following information: author ś 
name and address, title, theme section and year. the author’s CV in Portuguese 
or english (publications, exhibitions, prizes…) should also be sent.

TEMA PRINCIPAL MAin suBJeCt

O ENTENDIMENTO 
MUNDIAL THE GLOBAL 
UNDERSTANDING

Regulamento general rules and regulations

MEMBRO 
MeMBer

Além da participação com desenhos sobre o tema central, os cartunistas 
podem concorrer com trabalhos em TEMA LIVRE, como tem acontecido 
nas edições anteriores.

3 in addition to participating with cartoons on the main theme, the cartoonists 
can also send works for the FREE CATEGORY, as per the previous editions.

1 MAin theMe THE GLOBAL UNDERSTANDING

international organizations (iCsu, issC e CiPsh), under the patronage 
of unesCO declared 2016 as the international Year of the global 
understanding. this is a good purpose for humorous reflection on so many 
misunderstandings spread by the media. From the world to the world.
it was with irony that, five centuries ago, thomas More, thought about 
utopias after criticizing power abuses, inequalities and distortions of his time. 
his utopian city remains a beautiful contradition to global confusion and 
excesses...
in this context, the “unesCO theme” - World understanding - is in itself a 
horizon of utopia. therefore, 500 years later, utopia (1516) still is a precious 
book by its actuality.
Contradictions, conflicts, manifestations of force, abuse, migrant dramas, 
rights violations, new walls, greed and stupidity of different powers that 
control the world - all this seizes the humor art.
Wolinski said that the humor needs disaster, despair and nervous breakdown, 
to bloom (PortoCartoon 2009 catalogue).
this is the challenge: to promote the global understanding, with the 
disagreement of humor!

teMA PrinCiPAL O ENTENDIMENTO MUNDIAL

Organizações internacionais (iCsu, issC e CiPsh), com o patrocínio da 
unesCO, proclamaram 2016 como Ano internacional do entendimento 
Mundial. É um bom propósito e pretexto para a reflexão humorística sobre 
tantos desentendimentos que as notícias espalham. Do mundo para o mundo.
Foi com ironia que, há cinco séculos, thomas More, pensou em utopias depois 
de criticar os abusos de poder, as desigualdades e distorções da época em que 
vivia. A sua cidade utópica continua a ser um belo contraponto às confusões e 
desmandos mundiais...
neste contexto, o “tema unesCO” - o entendimento Mundial - constitui, em 
si mesmo, um horizonte da utopia. Por isso mesmo, 500 anos depois, a utopia 
(1516) continua a ser um livro precioso, pela sua atualidade.
Contradições, conflitos, manifestações de força, abusos, dramas migrantes, 
violações de direitos, novos muros, ganância e estupidez de diferentes poderes 
que controlam o mundo - tudo serve para a arte do humor.  
Wolinski dizia que “o humor precisa da desgraça, do desastre, do desespero, da 
crise de nervos, para desabrochar” (Catálogo PortoCartoon 2009).
O desafio é este: promover o entendimento mundial, com o desentendimento 
do humor!

2 PRéMIOS ESPECIAIS DE CARICATURA

Para os Prémios especiais de Caricatura 2016, estão designadas duas grandes 
figuras de fama mundial: 

CHARLIE CHAPLIN (1889-1971)
há cem anos Charles Chaplin vivia o seu ano de ouro. em 1916 produziu 
alguns dos filmes de comédia mais importantes da história do cinema. Foi o 
ano de maior produção chapliniana: oito filmes, entre eles O Vagabundo (cuja 
personagem já havia criado em 1914). Figura imortal da história do cinema, 
Chaplin continua a encantar miúdos e graúdos em todo o mundo.

SARA SAMPAIO (1991-     )
Modelo natural do Porto e a viver em nova iorque, sara sampaio tem sido 
capa das revistas de moda mais famosas do mundo. e faz anúncios risíveis 
como o de fazer derreter o gelo, numa marca de hambúrguer. 
Corpo perfeito? 
inquieta. Atrai grandes fotógrafos. Faz campanhas em todo o mundo. Dizem 
que é ‘anjo’ de marcas famosas!

SPECIAL AwARDS FOR CARICATURE

two great figures have been appointed for the 2016 edition of the Caricature 
special Awards:

CHARLIE CHAPLIN (1889-1971)
A hundred years ago Charles Chaplin lived his golden year. in 1916 he produced 
some of the biggest comedy films in cinema history. it was the year of greatest 
Chaplin’s productions: eight films, including the tramp (whose character had 
created in 1914). immortal figure in the history of cinema, Chaplin continues to 
delight children and adults worldwide.

SARA SAMPAIO (1991-     )
international model born in Porto and living in new York, sara sampaio has 
been cover of the most famous fashion magazines in the world. she has 
humorous advertising such as the one melting the ice on a burger brand.
Perfect body?
restless. she attracts great photographers with campaigns worldwide. they 
say she is an “angel” of famous brands!

PRéMIOS ESPECIAIS DE CARICATURA 
sPeCiAL AWArDs FOr CAriCAture

CHARLIE CHAPLIN / 
SARA SAMPAIO
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TROFéU trOPhY PortoCartoon     
Design Arq. SIZA VIEIRA

A entrega dos prémios será feita em cerimónia pública organizada para o efeito. the prizes will be delivered in a public ceremony.16

todos os concorrentes cujos trabalhos foram seleccionados para a exposição 
terão direito a catálogo (em papel ou versão digital).

All the artists whose works are selected for the exhibition will receive a catalogue 
(paperback or digital version).

15

A utilização dos trabalhos não premiados fora da exposição, promoção e 
divulgação do PortoCartoon fica sujeita ao pagamento de direitos de autor, 
nos termos em que forem devidos.

in case of using non-awarded works in other cases except PortoCartoon 
exhibition or its promotion, copyright payment will be made to the artists 
whenever it takes place.

14

Os trabalhos premiados ficarão propriedade do MUSEU NACIONAL DA 
IMPRENSA e farão parte da GALERIA INTERNACIONAL DO CARTOON.
Os restantes só serão devolvidos depois da exposição (incluindo digressões) 
aos artistas concorrentes que o solicitarem formalmente no acto da inscrição.

the awarded works will become property of the PORTUGUESE PRINTING 
PRESS MUSEUM and will be part of the INTERNATIONAL CARTOON GALLERY.
the others will be sent to the artists, if formally requested, after its public exhibition 
during the POrtOCArtOOn and possible exhibition in other cities and countries.

13

O Júri terá um número ímpar de membros e as suas decisões são irrevogáveis, 
não podendo ficar sujeitas a qualquer tipo de recurso ou reclamação.

the Jury will have an odd number of judges and their decision will be final with 
no subjection to any kind of appeal or reclamation.

12

serão atribuídos os seguintes PRéMIOS, acompanhados de um TROFéU e 
DIPLOMA:

Grande Prémio PORTOCARTOON no valor de 4000€
(metade em dinheiro e metade em garrafas de Vinho do Porto) e custos de 
transporte e estadia na altura da sessão de entrega de prémios

2º Prémio PORTOCARTOON no valor de 1250€
(metade em dinheiro e metade em garrafas de Vinho do Porto) e custos de 
transporte e estadia na altura da sessão de entrega de prémios

3º Prémio PORTOCARTOON no valor de 750€
(metade em dinheiro e metade em garrafas de Vinho do Porto) e custos de 
transporte e estadia na altura da sessão de entrega de prémios

1º Prémio Especial de CARICATURA no valor de 500€
(metade em dinheiro e metade em garrafas de Vinho do Porto)

2º Prémio Especial de CARICATURA no valor de 200€
(metade em dinheiro e metade em garrafas de Vinho do Porto)

3º Prémio Especial de CARICATURA no valor de 100€
(metade em dinheiro e metade em garrafas de Vinho do Porto)

MENÇÕES HONROSAS 50€

the AwARDS, including a TROPHY and a DIPLOMA,
will be the following:

Grand Prize PORTOCARTOON 4000 Euro
(half in money and half in Port wine), 
travel and stay costs for the Awards Ceremony in Portugal

2nd Prize PORTOCARTOON 1250 Euro
(half in money and half in Port wine), 
travel and stay costs for the Awards Ceremony in Portugal

3rd Prize PORTOCARTOON 750 Euro
(half in money and half in Port wine), 
travel and stay costs for the Awards Ceremony in Portugal

Special Award for CARICATURE 1st Prize 500 Euro
(half in money and half in Port wine)

Special Award for CARICATURE 2nd Prize 200 Euro
(half in money and half in Port wine)

Special Award for CARICATURE 3rd Prize 100 Euro
(half in money and half in Port wine)

HONORABLE MENTIONS 50 Euro

11

A participação no PortoCartoon implica automaticamente a cedência de 
direitos à publicação e reprodução dos trabalhos em qualquer suporte, no 
âmbito da produção e divulgação do festival.

the participation in PortoCartoon means automatically that the author 
is waving copyrights of his works in any kind of support, concerning the 
production and diffusion of the festival.

10

Regulamento (cont.) general rules and regulations (cont.)

Os trabalhos deverão ser enviados para: 
PortoCartoon-world Festival, Museu nacional da imprensa, 
estrada nacional 108, nº 206, 4300-316 Porto, Portugal.

9 the works should be sent to: 
PortoCartoon-world Festival, the Portuguese Printing Press Museum, 
estrada nacional 108, nº 206, 4300-316 Porto, Portugal.

Os trabalhos devem dar entrada na sede do MUSEU NACIONAL DA 
IMPRENSA até 29 de fevereiro de 2016, acompanhados da ficha de inscrição.

8 entries should arrive at the PORTUGUESE PRINTING PRESS MUSEUM until 
February 29th 2016, with the registration form.
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MUNDIAL THE GLOBAL 
UNDERSTANDING

PRéMIOS ESPECIAIS DE CARICATURA 
sPeCiAL AWArDs FOr CAriCAture

CHARLIE CHAPLIN / 
SARA SAMPAIO
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APELIDO family name

NOME first name

PSEUDÓNIMO pseudonym

MORADA address

TELEFONE(S) telephone(s) FAX

E-MAIL

DATA DE NASCIMENTO birth date MASCULINO male FEMININO female

TEMA LIVRE
free subject

TEMA PRINCIPAL
main subject

ASSINATURA
signature

TRABALHOS A CONCURSO entries

FICHA DE INSCRIÇÃO entrY FOrM

NACIONALIDADE nationality

3 | 3

CÓDIGO POSTAL postal code PAÍS country

www.

TÍTULO
title

CHARLIE
CHAPLIN

SARA
SAMPAIO

MEMBRO 
MeMBer
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CHARLIE CHAPLIN / 
SARA SAMPAIO


