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Humor

O
artista belga Luc Descheemaeker con-
quistou o Grande Prémio do 21º Porto-
Cartoon-World Festival, organizado pelo

Museu Nacional da Imprensa e subordinado ao
tema LÍNGUAS E  MUNDO. A obra vencedora in-
titula-se “Money Language” e representa Trump,
com uma língua de dólares.

O Segundo Prémio foi atribuído a Mojmir Mi-
hatov, da Croácia, e o Terceiro Prémio a David
Vela, de Espanha.

A qualidade dos trabalhos, levou o júri inter-
nacional a atribuir ainda 20 Menções Honrosas
a artistas de diferentes países: Alemanha, Aus-
trália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Cuba,
Indonésia, Irão, Portugal, Roménia, Rússia e
Turquia.

Em apreciação estiveram cerca de 2,700
obras, de mais de 620 artistas, oriundos de 73
países distintos, de todos os continentes. Estes
números assinalam um recorde nunca registado
nas edições anteriores, em termos de artistas e
obras.

Bob Dylan e Fernão Magalhães dão prémios
a Brasil e Portugal

A edição deste ano contemplou dois Prémios
Especiais de Caricatura centrados nas figuras de
Fernão de Magalhães, evocando os 500 anos da
viagem de circum-navegação e Bob Dylan,
músico e prémio nobel da Literatura. Os vence-
dores foram, respetivamente, Pedro Ribeiro

Ferreira (Portugal) e Luiz
Carlos Fernandes, do Brasil.

Esta 21º edição o Porto-
Cartoon volta a reforçar o
lugar deste certame no pódio
dos concursos  internacionais
de desenho de humor e mos-
tra a pertinência da classi-
ficação do Porto com o ‘Ca-
pital do Cartoon’, proclamada
em 2008.

O Júri internacional do
21º PortoCartoon teve como Presidente Honorário
Georges Wolinski – cartunista do Charlie Hebdo
assassinado em 2015, em Paris, e que durante
uma década tinha sido presidente do Júri. In-
tegraram o Júri 2019: Peter Nieuwendjik (pre-
sidente da FECO), Maria Milano (designer ita-
liana), Roberto Merino (encenador), Xaquín
Marín (fundador do Museo de Humor de Fene,
Espanha), António Ponte (representante da
Missão Magalhães/Ministério da Cultura) e Luiz
Humberto Marcos (diretor do Museu Nacional
da Imprensa).

Os vencedores do 21º PortoCartoon receberão
os troféus (desenhados por Siza Vieira) e os
Prémios durante a cerimónia de abertura da ex-
posição, que decorrerá nas instalações do Museu
Nacional da Imprensa e noutros locais do Grande
Porto, em junho, como tem sido habitual.

Artista belga vence Grande Prèmio
do PortoCartoon 2019
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