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2ª edição do 
World Press 
Cartoon nas 

Caldas da 
Rainha

C
omo a todas as iniciativas que parecem promover e 
promovem as Caldas da Rainha e a região, o nosso 
jornal tem sempre a intenção de apoiar e promover.
Pela segunda vez é indesmentível que a apresentação 
na nossa cidade do Concurso Mundial de Cartoons da 
imprensa internacional (WPC), desde este ano tam-
bém estendido à produção que é veiculada nas redes 
sociais da internet, é um momento de grande impor-

tância e valor cultural, apesar de ter em conta que não bastam dois anos 
para consolidar a iniciativa. Ainda para mais, quando o Grande Prémio este 
ano distingue um desenho com forte intensidade e importância a nível global, 
que é o da defesa da liberdade de informação em todo o mundo.
Contudo, este esforço de  nanciamento e de organização, s  vale a pena se 
houver um projecto estruturante e estruturado que crie a imagem e o conteú-
do de uma verdadeira cidade da caricatura e do riso, que ainda para mais, no 
caso das Caldas da Rainha, se trata de uma evidência e com reconhecimento 
nacional.
S  assim se justi  ca e até não é preciso muito trabalho a nível da comuni-
cação, porque a maioria da população portuguesa (pelo menos) sabe que 
quando se fala nas Caldas da Rainha há sempre um sorriso maroto na boca 
de toda a gente.
Provavelmente noutros locais, o início e a implementação de um projecto 
deste tipo, tem di  culdades acrescidas em identi  car o tema com a localiza-
ção, o que no caso do riso, da caricatura e das Caldas da Rainha, tal não é ne-
cessário à partida. Recorde-se que temos a su  cientemente conhecida louça 
er tica (que não tem igual em Portugal e na uropa), bem como o trabalho e 
a recordação de outros autores, especialmente do grande caricaturista de di-
mensão nacional e internacional Rafael Bordalo Pinheiro.

 que estamos a dizer, justi  ca plenamente a realização do Concurso do 
World Press Cartoon nas Caldas da Rainha, e a e tensão do tema à cenogra  a 
de toda a cidade, criando motivos que alimentem essa imagem, como é feita 
em muitos lados, bastando lembrar Angoulême em França, transformada na 
cidade das Banda Desenhada, ou Wrocla  na Pol nia, a cidade dos duendes.
Seria de todo apropriado que nos cartazes para reforçar esta imagem, de-
via ser colocado a seguir a CALDAS DA RAINHA, a mensagem de “Capital 
do Riso e da Caricatura , que seria bem adequado, bem como a pr pria 
cidade deveria ser trabalhada neste sentido, não apenas com a Rota de 
Bordalo, mas com apontamentos que sugeririam ironia e riso.
Fica aqui este nosso voto e que se transforme em desígnio assumido pelos 
caldenses e pelos seus responsáveis autárquicos.
Não basta querer ser cidade criativa da N SC , pois é preciso juntar-lhes 
mais valias que a distingam e caracterizem melhor entre todas as outras.

 JLAS
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Os vencedores da 13ª do World Press Cartoon, junto da organização
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“Liberdade de Expressão” da cartoonista italiana Marilena Nardi venceu o Grande Prémio 



Fátima Ferreira
erreira gazetacaldas.com

Natacha Narciso
nnarciso gazetacaldas.com

“Não imaginava ganhar, foi belíssi-
mo, incrível”, disse Marilena Nardi, 
a primeira mulher a vencer o Grand 
Pri  do World Press Cartoon (WPC), 
que vai já na sua  edição e que de-
correu pelo segundo ano consecuti-

vo nas Caldas da Rainha. 
A cartoonista italiana venceu com um desenho 
sobre liberdade de e pressão, arrecadando 0 
mil euros. Neste caso concreto, o cartoon foi 
publicado no jornal de Barcelona Illegal imes, 
em Dezembro de 0 , num número especial 
dedicado à Catalunha. De acordo com Marilena 
Nardi, o seu cartoon não era tanto sobre o pro-
blema político daquela região, mas sim sobre as 
di culdades dos jornalistas e cartoonistas ca-
talães para emitir a sua opinião e e pressar-se 
livremente.
De acordo com a cartoonista, a Itália está a viver 
momentos difíceis no que respeita aos direitos 
das pessoas. “Sinto que estamos a viver uma 
crise cultural, de consequências para todos os 
sectores, desde a educação à política, passan-
do pelas instituições”, disse, acrescentando 
que esta tem vindo a acontecer nas últimas dé-
cadas. “Vinte anos de governo Berlusconi es-
tragaram uma geração inteira e prejudicaram 
muito os jornais satíricos”, fez notar. 
Marilena Nardi faz do quotidiano italiano o seu 
objecto de trabalho, mas também se dedica a 
temas de carácter geral, como o desenho sobre 
a censura na Catalunha. 
A cartoonista, que foi também premiada na ca-
tegoria de Cartoon ditorial, dedicou o prémio 
aos colegas que não têm possibilidade de dese-
nhar e e pressar livremente a sua opinião. 

OUTROS PREMIADOS

Nesta noite foram ainda premiados mais oito 
cartoonistas, dois deles do Brasil, um belga, um 
holandês, um sérvio, um norueguês, um turco e 
um indiano, este último não tendo podido mar-
car presença no evento.  

Ao todo estiveram a concurso mais de 00 de-
senhos, dos quais foram seleccionados 8 , que 
se encontram e postos no CCC até nais de 
ulho. stes são representativos de cerca de 0 

países e muitas culturas. 
s melhores trabalhos foram escolhidos por 

um júri constituído por Ra ma Suprani, autora 
venezuelana e ilada nos A, o grego Michael 

ountouris, o francês Robert Rousso e o sí-
rio Saad Hajo, este último radicado na Suécia. 
Presidiu aos trabalhos o director do salão, o 
cartoonista português Ant nio Antunes, do 

presso.  

MÚSICA E HUMOR COMO 
ENTRETENIMENTO

s Clo nic (uma companhia de teatro c mi-
co catalã) foram os primeiros a subir ao palco 
e mostrar a sua arte, dando início ao que vi-
ria a ser uma noite de gargalhadas. Com o seu 
teatro c mico gestual, du Méndez, Gerard 
Dom nech e evi Casals, levaram o público por 
uma viagem ao mundo do cinema, com a rein-
terpretação de s etches de sequências c micas 
de Charles Chaplin, Mr. Bean ou Mont  P thon. 

m vários momentos os c micos interagiram 
com o público.

ambém o performer Luís Franco Bastos arran-
cou fortes risadas, e alguns aplausos, durante 
a sua intervenção.  futebol foi o grande tema 
escolhido pelo humorista português, não ten-
do faltado alus es a Bruno Carvalho, Pinto da 
Costa e a Cristiano Ronaldo. Mas não se falou 

de desporto. al como o humorista fez ques-
tão de referir, a maioria das vezes quando se 
fala de futebol, não é sobre o desporto em si, 
pelo que também ele se referiu, com humor, às 
claques leoninas, à diferença de idades entre 
Pinto da Costa e a namorada e à mãe do lho de 
Cristiano Ronaldo. 

 espectáculo contou também com a actuação 
da rquestra Ligeira do Monte livett, dirigida 
por David Santos. Alguns temas foram canta-
dos por Pedro Santos. 

CID RECEBEU PRÉMIO 
CARREIRA

 cartoonista Augusto Cid, de  anos, foi o 
grande homenageado nesta edição do WPC, 
tendo recebido das mãos de Ant nio o Prémio 
Carreira. Para o director de WPC, tratou-se de 
homenagear alguém que “há mais de 50 anos 
nos traz o seu humor, irreverência e talento”. 
Ant nio referiu-se a Augusto Cid como “al-
guém que marcou o nosso tempo e é a grande 

. 
 homenageado recebeu o prémio, juntamen-

te com a família, que também fez questão de 
marcar presença no evento. 
Augusto Cid nasceu na Horta (Açores), em , 
e estudou em Lisboa e nos A. Durante dé-
cadas incomodou políticos portugueses com 
os seus cartoons editoriais em jornais como 

 Século, o Independente e o Semanário. m 
0 , aos  anos dei ou de desenhar para a 

imprensa.

Augusto Cid teve alguns projectos relacionados 
com a caricatura em cerâmica no Cencal e traba-
lhou com o ceramista caldense Carlos liveira, 
com caricaturas de guras populares para o 
Mercado de Setúbal. Ao longo da sua carreira 
somou várias distinç es como o Grande Prémio 
do Salão de Caricatura e o Prémio Nacional de 
Humor  de Imprensa. 

“MAIS PÚBLICO E A 
QUALIDADE DE SEMPRE”
 cartoonista Ant nio, director do WPC, consi-

dera que o evento “correu muito bem e tive-
mos mais público no espetáculo do que no ano 
passado”. Na sua opinião manteve-se o nível 
de qualidade e sublinhou o “momento emoti-
vo” vivido na homenagem a Augusto Cid.  car-
toonista luso foi ovacionado durante a sessão 
e contou com a presença da sua família no pal-
co da CCC. 

ntre as novidades deste ano, conta-se a in-
clusão a concurso dos cartoons que são publi-
cados on-line, tendo um dos premiados sido 
publicado apenas na internet.  Ant nio está sa-
tisfeito com a aliança entre o WPC e as Caldas 
da Rainha que há dois se tornou sede da iniciati-
va.  caricaturista acha que o  projecto não tem 
vocação para ser ambulante “mas pode sim ter 
itinerâncias”. 

 cartoonista, que desenha para o  presso há 
mais de 0 anos, a rmou que “podemos come-
çar a pensar noutras iniciativas complementa-
res ao World Press Cartoon”. Ant nio referiu 

Liberdade de expressão na expressão femi 
A cartoonista italiana Marilena Nardi foi a 

vencedora da 13ª edição do World Press Cartoon, 

o evento anual do desenho de humor na imprensa 

internacional, que decorreu pelo segundo ano nas 

Caldas da Rainha. Na gala, realizada no passado 

sábado, foram premiados os melhores trabalhos 

publicados o ano passado na imprensa e também, 

pela primeira vez, nos meios online, nas categorias 

de Cartoon Editorial, Caricatura e Desenho de 

Humor. 

Os líderes Donald Trump, Putin e Kim Jong-

Un foram os preferidos dos caricaturistas, que 

também retrataram com humor, questões sérias 

como os direitos humanos, a poluição ou a falta de 

liberdade de expressão. 

O cartoonista português Augusto Cid foi o grande 

homenageado da noite, com o Grande Prémio 

Carreira, entregue pelo também cartoonista 

António, o director do Festival. 
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nina vence prémio do World Press Cartoon

também que através da difusão da notícia através da Euronews 
“é possível projectar o nome das Caldas para todo o mun-
do através da televisão global”.  O caricaturista considera que 
Caldas se poderá a  rmar pelas artes, neste caso da caricatura  e 
do humor, em que se pode a  rmar como capital, quando tal nun-
ca poderá ser na escultura. Assim, devido à sua tradição, “se in-
vestir neste domínio as Caldas poderá ser a capital da caricatu-
ra”, rematou o responsável.

SEDIMENTAR A 
CARICATURA NAS CALDAS

A vereadora da Cultura, Maria da Conceição Pereira, destacou 
a melhoria da e posição em relação à primeira edição. “Toda a 
apresentação está muito superior ao ano passado e também es-

tão expostos mais cartoons”, disse, salientando todo o aprovei-
tamento do espaço e positivo e a decoração no CCC. 
A autarca realçou também a qualidade dos trabalhos premia-
dos. No que respeita aos participantes, o retorno que recebeu 
foi de que gostaram muito das Caldas e da acção que  zeram 
na Rua das Montras, onde tiveram a oportunidade de contactar 
com o público, juntamente com os alunos da ESAD, muitos de-
les ERASM S. “Estamos a tentar fazer uma promoção mais alar-
gada do evento e contamos, no decorrer da exposição, que os 
meios de comunicação social também nos visitem a façam a sua 
promoção”, acrescentou. 
Maria da Conceição Pereira entende que este festival não deve 
ser um acontecimento pontual, mas haver a possibilidade de, en-
tre eventos, realizarem-se outras acç es que funcionem como 
elo de ligação. “Temos várias ideias e agora vamos conversar 
entre todos”, disse a autarca, que considera que este evento 

tem sentido nas Caldas pelas suas raz es hist ricas. 
“Poderemos até pensar em sedimentar aqui nas Caldas a cari-
catura e temos que ver qual é a possibilidade disso acontecer”, 
disse, acrescentando que pretende falar com o Ant nio sobre 
isso e sobre a permanência de eventos ligados à caricatura. 
A gala foi apresentada por Inês Carranca, da R P, e os prémios 
foram entregues por Luís Patacho (vereador do PS), Maria oão 
Domingos (vereadora da Educação), osé Luís de Almeida Silva 
(director da Gazeta das Caldas), Elsa Rebelo (directora artística 
da Bordalo Pinheiro), Lalanda Ribeiro (presidente da Assembleia 
Municipal), itor Marques (presidente da CulturCaldas), Samuel 
Rama (sub-director da ESAD), Dulce Dias (Euronews), Carlos 
Mota (director do CCC), Ant nio Antunes (director do WPC) e 
Hugo Oliveira (vice-presidente da Câmara), que esteve em repre-
sentação do presidente da Câmara, inta Ferreira, que se encon-
trava no Chile, numa missão da CCDR Centro.  

Augusto Cid recebeu o Prémio Carreira e subiu ao palco, acompanhado pela família O humorista Luís Franco Bastos a imitar Cristiano Ronaldo

A gala teve momentos de música com Orquestra Monte Olivett e de humor com os Clownix
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Testemunhos | CARTOON EDITORIAL

Marilena Nardi (Itália)

“O cartoon é um 
termómetro da democracia de um país”

A italiana Marilena Nardi re-
cebeu o grande prémio des-
ta edição do WPC, e também 
foi a vencedora na cate-
goria de cartoon editorial, 
com “liberdade de expres-
são”,  publicado no jornal de 
Barcelona Illegal Times, em 
Dezembro de 2017. O seu 
desenho, que mostra uma 
 gura por detrás de uma te-

soura, fala sobre a censura e a necessidade de liberdade de 
expressão. 
Embora feliz por ter sido distinguida, Nardi não escondeu a 
tristeza pelo facto dos três desenhos enviados a concurso te-
rem sido publicados fora do seu país, na França e Espanha, en-
tre eles um (o vencedor) na Catalunha, para uma edição espe-
cial dedicada à questão catalã. “Não conseguiram enviar um 
único desenho da Itália”, disse, lamentando o facto do seu 
país estar a atravessar uma crise, que não se veri  ca apenas 
nos jornais e nas instituições, mas sobretudo, a nível cultural. 
“Acredito na importância do desenho satírico, do cartoon 
editorial, acho que é um tipo de termómetro da democra-
cia de um país”, disse, acrescentando que se a “sátira está a 
faltar é uma indicação de que o país está doente”. 
Nardi dedicou o prémio a todos os colegas que não têm pos-
sibilidade de desenhar e expressar livremente a sua opinião.

 F.F. 

Cau Gomez (Brasil) 

“O meu desenho agora já
pertence a todo o mundo!”

“O meu cartoon fala 
sobre a intolerância, 
sobre o Racismo”, 
disse o brasileiro Cau 
Gomez,  vencedor do 
segundo prémio da 
categoria do Cartoon 
Editorial. “É utópico o 
brinde feito entre al-
guém que representa 
a supremacia branca e 
os negros oprimidos”, 
referiu o artista que quis chamar a atenção para  o assunto 
do ódio e da desigualdade que ainda se constata nos dias de 
hoje. Para o cartoonista brasileiro, os seus trabalhos pedem 
a quem os vê mais tempo de modo a re  ectir sobre os tema 
que propõe. “Sinto que o desenho já não é meu, agora é de 
todo o mundo”, rematou. 
O cartoonista veio para Portugal acompanhado por Letícia 
Belém, 40 anos. Foi jornalista  19 anos e hoje trabalha para 
projectos de marketing político nas redes sociais. Na sua 
opinião, o WPC é dos concursos “mais importantes do mun-
do” até porque  valoriza o cartoon como arte. A caricatura 
“é um modo de registo da História, com humor, ironia  e crí-
tica”, a  rmou a jornalista que veio a Portugal pela quinta 
vez. Letícia Belém a  rmou ainda que adorou conhecer cari-
caturistas de outros países do mundo “pois são pessoas de 
grande talento e com uma sensibilidade muito grande em 
relação à realidade”. A ex-jornalista comentou ainda que no 
Brasil se assiste ao fecho das redacções e como tem sido di-
fícil a sobrevivência do jornal impresso do outro lado do 
Atlântico. “Vivemos numa era das fake news, em que a in-
formação é manipulada por quem tem poder e não por jor-
nalistas”, Este últimos veem-se obrigados a reinventarem-
-se e para sobreviver têm que passar para o digital.  N.N. 

Hicabi Demirci (Turquia)

 “É muito prestigiante 
participar nesta competição”

Hicabi Demirci, da Turquia, 
 cou em terceiro lugar na 

categoria de cartoon edi-
torial. O trabalho apresen-
tado mostra uma mulher 
deitada e cheia de nódoas 
negras. Ao colo está uma 
criança a colocar-lhe um li-
vro na cabeça. ma sátira 
que, de acordo com o au-
tor turco, chama a atenção 
para as di  culdades que as mulheres têm em obter educa-
ção no seu país, assim como para a violência a que estão su-
jeitas por parte dos maridos e famílias, tanto a nível físico 
como psicológico. “A educação das mulheres será o futuro 
da Turquia”, disse à Gazeta das Caldas o autor, que fez o car-
toon agora premiado há cerca de um ano e foi publicado no 
Vecernje Novosti.
Hicabi Demirci esteve pela primeira vez em Portugal para 
participar no evento e destaca o verde que por cá encon-
trou, bem como as cidades “muito organizadas, os edifícios 
altos e as ruas estreitas”. Relativamente ao evento, o car-
toonista realçou a boa organização e salientou que é “muito 
prestigiante participar nesta competição”.  F.F. 

Testemunhos | DESENHO DE HUMOR

Ub (Sérvia) 

 Uma chamada de atenção para
a falta de liberdade de expressão

Foi com um trabalho so-
bre a liberdade de expres-
são que o sérvio Ub se 
sagrou vencedor da ca-
tegoria de Desenho de 
Humor. Um homem livre 
desenha à sua vontade 
pelo chão, traçando pi-
ruetas variadas à sua von-
tade, conforme lhe dita a 
sua criatividade. De repen-
te, surge um polícia, o que faz com que o individuo passe a 
traçar uma linha muito direita. Para o cartoonista de Leste, 
o WPC é “um evento muito importante para o mundo da 
cultura”. 
Para o artista que fez uma chamada de atenção para a ques-
tão da falta de liberdade de expressão que existe ainda em  
tantos países, eventos como o WPC, “são fundamentais 
para que não se perca a criatividade. Eventos como este de-
vem ter continuidade”, disse o sérvio Ub, que ainda salien-
tou o facto do evento estar muito bem organizado e o facto 
de se realizar numa cidade média como as Caldas “também 
é algo útil para lhe dar projecção”.  N.N. 

Silvano Mello (Brasil)  

 “O meu objectivo com o 

Mello, do Brasil, arreca-
dou o segundo prémio na 
categoria de Desenho de 
Humor, com um cartoon 
onde mostra três sepultu-
ras, uma delas em forma 
de serpente, junto a uma 
árvore com maçãs, algu-
mas delas no chão. “A mi-
nha intenção foi a de fazer 
uma piada com um tema 

com a origem da vida, Adão, Eva e a serpente”, disse, des-
tacando que o mais curioso é que estão os três sepultados 
lado a lado. “A cobra é sempre vista como a culpada, mas 
no cartoon, também teve direito a uma sepultura e com 
a sua forma”, remata sobre a obra premiada, “Cemitério 
Paraíso”, publicado no Super Notícia, no Brasil. 
O cartoonista mostrou-se muito feliz com o prémio. “Foi o 
realizar de um sonho e sinto-me honrado”, disse, destacan-

do que o WPC é muito importante e que está para o cartoon 
como os óscares estão para o cinema. 
“Abre mais portas do que possa imaginar ao cartoonista”, 
disse, acrescentando que o seu trabalho passa a ser mais 
valorizado. 
A partir de agora, o cartoonista começa a trabalhar para o 
próximo ano. “Costumo dizer que o meu trabalho é social, 

provocar também o riso, melhor”, disse o autor que nos 
seus desenhos aborda sobretudo as temáticas da violência, 
discriminação e corrupção.
Mello gostou também da estadia nas Caldas. Foi a primeira 
vez que cá esteve e destaca a história, cultura da cidade e o 
povo muito amigável. “Julgo que é um óptimo sítio para 
acolher o evento”, remata.  F.F. 

 Fadi Abou Hassan (Noruega) 

“A poluição é um
crime para o nosso planeta”

Um cartoon que alerta 
para a poluição, da autoria 
do cartoonista FadiToon 
e denominado “Zebra…
Deixando a nossa marca 
na natureza” foi o tercei-
ro classi  cado na categoria 
de Desenho de Humor. “É 
um crime para o nosso pla-
neta e o meu objectivo foi 
alertar para esse facto”, 

disse o autor que veio da Noruega, mas que tem origens na 
Palestina e Síria. Também por isso, nos seus cartoons tem a 
preocupação de falar sobre os problemas do Médio Oriente 
e dos direitos humanos. E agora também sobre Donald 
Trump, disse à Gazeta das Caldas, exempli  cando com os 
dois trabalhos que estão em exposição no CCC. “Gosto dele 
porque é bom para caricaturar”, resume. 
Esta foi a primeira vez que FadiToon veio a Portugal e garan-
te que quer voltar porque as pessoas “são simpáticas e os 
lugares agradáveis”.  F.F. 

Testemunhos | CARICATURA

O-Sekoer (Bélgica) 

“Dou o primeiro prémio
 às Caldas da Rainha”

O-Sekoer, da Bélgica, ca-
ricaturou a pessoa “mais 
importante da América 
e do mundo” – Donald 
Trump - e, com o dese-
nho, arrecadou o primei-
ro prémio na categoria de 
Caricatura. No seu traba-
lho, publicado no website 
Jyllands-Posten, o presi-
dente dos Estados Unidos 
da América aparece como um peixe. “É o peixe Trump no 
oceano, sozinho e na escuridão. Consigo tem apenas um te-
lemóvel de última geração a olhar para ele, é um egoísta”, 
resumiu o autor. 
O cartoonista esteve este ano pela primeira vez nas Caldas, 
apesar de no ano passado os seus desenhos terem estado 
expostos no WPC. Para O-Sekoer trata-se de um festival 
“muito famoso, que conta com trabalhos de caricaturistas 
de todo o mundo, e também é também muito actual”. 
Considera que se trata de um evento muito importante a ní-
vel internacional, mas também para os cartoonistas, pois 
possui uma boa representação do trabalho que é feito na im-
prensa mundial. “Um bom júri, boa organização, tudo muito 

, 
disse o cartoonista que gostou da experiência nas Caldas e 
que pretende voltar, de férias, no próximo ano.  F.F. 



Endyk, (Holanda)  

“A gala não pode ser 
maioritariamente falada em português” 

Foi com uma caricatura de 
Trump, com o balão de 
uma pastilha em desta-
que, que o holandês Endyk 
venceu o segundo prémio 
na categoria de Caricatura. 
O autor estava satisfeito 
em ter participado nesta 
13ª edição do WPC. O artis-
ta que já esteve em 35 paí-

ses por causa da sua participação em concursos de cartoo-
nista deixou apenas um reparo: “num festival internacional 
não se pode falar só português. A larga maioria dos cartoo-
nistas não falam a língua portuguesa”, disse em relação ao 
espectáculo do CCC. Salientou a prestação do grupo inter-
nacional que apostou na mímica e lamentou não ter percebi-
do quase nada do que se passou na Língua de Camões.  
Endyk gostou de tudo o resto o que se relacionou com o 
WPC mas deixou a nota para próximas galas: “ou se faz uma 
festa para o publico português ou para os cartoonistas”.  O 
holandês teceu grandes elogios ao catálogo corresponden-
te à 13ª edição. Sobre a manhã passada na Rua das Montras, 
o artista comentou que “não se percebeu o que era espera-
do dos cartoonistas”. Em Abril, o artista esteve na Turquia e,  
ao grupo de cartoonistas onde esteve integrado foi pedido 
a cada um que durante meia hora explicasse a uma criança 
(todas falavam inglês) como se faz um cartoon. “Foi muito 
interessante e eles perceberam. Aqui nas Caldas a sessão 
foi demasiado livre. Às vezes basta dar um tema”, sugeriu o 
holandês.   N.N. 

Cartoons nas sardinhas 
bordalianas

A Fábrica Bordallo 
Pinheiro é uma das 
marcas patrocinado-

ras do WPC. Segundo Nuno 
Barra, administrador da 
Visabeira, a fábrica calden-
se ofereceu aos vencedo-
res uma peça para colocar 
os lápis (patrocinados pela 
Viarco). É na unidade indus-
trial caldense que serão ain-
da feitas sardinhas relacio-
nadas com esta iniciativa. Na 
próxima edição de Verão das 
sardinhas haverá pelo me-
nos uma que se refere ao 
World Press Cartoon. 
A fábrica caldense lançou re-
centemente a Peça do Ano, 
uma obra designada “Paula 
e Virgínia”, um casal de rãs 
a namorar e que no original 
ultrapassa o metro e meio 
e agora passou a ter cer-
ca de 30 centímetros.   Esta 
peça do ano já se encon-
tra à venda em várias lojas 

Bordallo Pinheiro. Segundo 
Elsa Rebelo, a directora artís-
tica da Fábrica, o casal de rãs 
é inspirado nas personagens 
do romance homónimo do 
escritor francês Bernardin de 
Saint-Pierre, de 1787. Este gru-
po escultórico ornamentou o 
Parque D. Carlos I, nas Caldas 
da Rainha, de 1914 a 1920, 
como se pode constatar em 
postais da época. A peça mar-
cou também presença no pa-
vilhão português da Exposição 
Universal de Paris, em 1889. 
Segundo a responsável, a 
Peça do Ano vai ter continui-
dade com a execução de ré-
plicas de várias obras de 
Bordalo e de Manuel 
Gustavo, o seu  lho. “Há 
muitas coisas no baú e no 
acervo da fábrica para nos 
inspirarmos e queremos dar 
continuidade às novas pe-
ças”, referiu a responsável.  

 N.N.

WPC2018 – Sintoma
ou tendência global?

Quem visitar a exposição do 
World Press Cartoon no CCC 
decerto terá uma lição re-

trospectiva do acontecido de mais 
importante no mundo no último 
ano, bem como das “personalida-
des” que mais in  uenciaram os no-
ticiários e as primeiras páginas em 
todo o globo.
Como se pode ver os temas mais fo-
cados são o inevitável e inenarrável 
Trump e alguns dos seus compar-
sas como Kim Jong-un, a questão da 
Catalunha com o Puigdemont, os re-
correntes naufrágios dos refugiados 
na Mediterrâneo ou as questões li-
gadas à liberdade de imprensa ou 
aos abusos do facebook.
Tudo isto o leitor poderá ver pelo lá-
pis ou paleta de muitos autores de 
todo o mundo na exposição do CCC 
até ao  nal do próximo mês, com 
ironia, sarcasmo, tristeza ou mesmo 
revolta.
Uma boia visita.  JLAS
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Nuno Barra, administrador da Visabeira 
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CARTOONS 
           VENCEDORES

Grande Prémio e 1º Prémio Cartoon Editorial 
“Liberdade de Expressão” - Marilena Nardi (Itália)

2º Prémio Cartoon Editorial  - Utopia - Cau Gomez (Brasil) 3º Prémio Cartoon Editorial  - Hicabi Demirci (Turquia)

1º Prémio Desenho de Humor - Ub (Sérvia)

2º Prémio Desenho de Humor  - Cemitério Paraíso - Mello (Brasil)

3º Prémio Desenho de Humor - 
Zebra... Leaving our mark on nature - FadiToon (Noruega)

1º Prémio Caricatura - Donal Trump - O-Sekoer (Bélgica)

2º Prémio Caricatura - Donal Trump - Endyk (Holanda)

3º Prémio Caricatura  - Robert Mugabe - Thomas Anttony (Índia)
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Cartoonistas desenharam caldenses
na Rua das Montras

A maioria dos cartoonistas premiados passou parte da manhã de sábado, 2 de Junho, com a população caldense. 

Onde antes funcionava a esplanada da Venezia, no início da Rua das Montras, foi montado um espaço de trabalho onde se reuniram para desenhar. Muitos 

transeuntes saíram do espaço sorridentes, com uma caricatura nas mãos, feita por artistas de renome, do mundo do cartoon internacional.

Texto e Fotos Natacha Narciso
nnarciso@gazetacaldas.com

O caricaturista brasileiro Silvano 
Mello, que veio de Minas Gerais 
não tinha mãos a medir. Eram vá-
rias as crianças que lhe pediam 

que  zesse o seu retrato. Na opinião do artis-
ta que chegou às Caldas a 31 de Maio, o WPC 
corresponde aos Óscares do Cartoon. Como 
tal, “é um verdadeiro sonho poder fazer par-
te desta iniciativa”, disse à Gazeta das Caldas, 
durante uma pausa entre os pedidos de cari-
catura. Para o brasileiro é simpático contactar 
com o público dado que é para ele que faze-
mos o trabalho. “Sem público não sei o que 
seria de nós”, comentou o autor.
Silvano Mello explicou que o seu país enfren-
ta actualmente problemas relacionados com 
a corrupção crónica, algo que serve de tema 
para o seu trabalho de cartoonista. Segundo 
o artista, os seus desenhos dedicam-se sobre-
tudo à área social. “Uso com frequência o hu-
mor e gosto de fazer as pessoas pensar sobre 
os temas dos trabalhos”, disse o autor. 
O turco Hicabi Demirci também tentou de-
senhar rápido de modo a chegar aos muitos 
pedidos. Adorou os caldenses e a salientou 
“a óptima comida portuguesa” que provou 
em vários espaços da região. Também gos-
tou de estar próximo da população nesta ma-
nhã que antecedeu o espectáculo. Acha que 
o WPC é um concurso de grande prestígio no 
mundo dos cartoonistas. 

Noutra mesa, esteve Endyk, da Holanda, que 
vive numa cidade próxima de Amesterdão. 
Gostou das Caldas, dos seus belos edifícios 
antigos e das lojas diversi  cadas do comércio 
tradicional. Segundo o cartoonista, na maio-
ria das cidades holandesas, as lojas “são to-
das iguais”.
Sobre o WPC a  rmou que é um concurso 
“fantástico” e que um dos aspectos mais in-
teressantes “é permitir que os artistas se co-
nheçam entre si dado que apenas se reco-
nhecem pelo seus desenhos”. O contacto 
com o público não é fácil para o artista holan-
dês Endyk, dado que que não é um retratista 
e não gosta de trabalhos apressados. 
Considera-se um desenhador lento, que à 
posteriori ainda pinta os seus cartoons com 
tinta acrílica. Mais tarde, Endyk (Holanda) re-
tratou O-Sekoer (Bélgica) e este último artista 
caricaturou o primeiro. Por seu lado, Cau 
Gomez (Brasil) retratou o belga. Depois che-
gou António que também quis entrar na “ba-
talha”, tendo feito a caricatura do holandês. 
O brasileiro, entre os vários retratos fez o da 
vereadora da Cultura, Maria da Conceição 
Pereira, que também marcou presença nesta 
sessão de desenho ao ar livre. Numa terceira 
mesa esteve um grupo de alunos da ESAD, de 
várias nacionalidades, que tiveram a oportu-
nidade de mostrar os seus desenhos com os 
autores internacionais. Esta foi a primeira vez 
que o pequeno grupo de alunos veio dese-
nhar ao vivo para o centro das Caldas e, de 
forma livre, deram largas à sua imaginação.  

Os cartoonistas surpreenderam os transeuntes disponibilizando-se a caricaturar os seus rostos.


