
CONCEITO 

O Grande Concurso Escolar de Caricatura e Cartoon está inserido 

no programa oficial das Comemorações do Centenário do Vitória 

Sport Clube, e pretende promover, não só o envolvimento da 

comunidade escolar juvenil de todo o concelho de Guimarães 

nestas Comemorações (com a participação efectiva dos seus 

alunos), mas também a descoberta de novos talentos 

vimaranenses para o humorismo, nas vertentes da caricatura e 

do cartoon. 
 

TEMAS E ESCALÕES ETÁRIOS 

O concurso destina-se à participação de todos os alunos das 

escolas do concelho de Guimarães, dos 2º e 3º ciclos, e do 

Secundário. 
 

Os temas para os trabalhos serão 3:  

- caricaturas de atletas do clube, de qualquer modalidade, sejam 

da actualidade ou da sua história; 

- cartoons subordinados ao tema do “Desportivismo”; 

- cartoons subordinados ao tema “Somos Únicos”, que deverão 

incidir sobre os adeptos Vitorianos e a sua forma tão única de 

apoiar o clube. 
 

Para cada um destes 3 temas, serão considerados 2 escalões: 

- alunos do 2º e 3º ciclos; 

- alunos do Secundário. 
 

EXECUÇÃO 

Aquilo que se propõe é que as escolas insiram este concurso nos 

seus planos de actividades para o ano lectivo de 2022/2023. 
 

POSSIBILIDADES 

Existe a possibilidade de fazer deslocar caricaturistas às escolas, 

para uma actividade de ensino de “como desenhar uma 

caricatura”. 

Existe outra possibilidade que é a de o Vitória Sport Clube 

disponibilizar os seus atletas para fazerem visitas às escolas, e 

de serem organizadas sessões de desenho de caricaturas ao vivo 

com os mesmos. Estas sessões poderiam ser feitas em espaços 

mais amplos do que a sala de aulas, para permitir que cada 

sessão não se limite apenas a uma turma, podendo ser 

organizados, nessas circunstâncias, grupos de maiores 

dimensões. 

Estas duas disponibilidades ficarão obviamente à consideração 

de cada escola, que apreciará a sua pertinência e exequibilidade. 
 

REGRAS DO CONCURSO (FASE ESCOLAR) 

Cada aluno pode entregar um máximo de 4 trabalhos, sobre os 

temas que entender, dentro daqueles que foram especificados.  

Os trabalhos deverão ser efectuados em tamanho A4, com total 

liberdade para as cores e os materiais a utilizar. 

No verso de cada trabalho deverá constar o nome do autor, a 

data de nascimento, o ano de escolaridade, o e-mail, e ainda os 

nomes da Escola e do Professor. 

O prazo de entrega dos trabalhos aos Professores termina às 16 

horas do dia 17 de Fevereiro de 2023. 
 

FASE INTER-ESCOLAR 

Os trabalhos serão então avaliados por um jurado único, cuja 

composição ainda irá ser definida, e que escolherá os melhores 

trabalhos, de cada um dos 2 escalões de cada um dos 3 temas, 

de todas as escolas do concelho a concurso. Este júri escolherá 

também os 100 melhores trabalhos, que irão integrar não só o 

catálogo, como também a exposição itinerante de que se falará 

mais à frente. 
 

PRÉMIOS E MENÇÕES HONROSAS 

Serão premiados os 3 melhores trabalhos de cada um dos 6 

grupos, e poderão ainda ser entregues Menções Honrosas, de 

acordo com a qualidade dos trabalhos apresentados. 

Os 18 prémios atribuídos serão artigos alusivos ao Centenário do 

Vitória Sport Clube. Estes premiados terão ainda direito a um 

Diploma de Participação e a um catálogo do concurso.  

Os alunos que forem contemplados com Menções Honrosas 

terão também direito a um Diploma e a um catálogo.  

Os alunos com pelo menos um trabalho seleccionado, terão 

também direito a um Diploma e a um catálogo. 

Será feita uma Cerimónia de atribuição dos prémios, com a 

presença do Presidente do Vitória Sport Clube, do Presidente e 

da Vice-Presidente da Câmara de Guimarães, no Estádio D. 

Afonso Henriques, em data ainda a designar. 

Os alunos premiados terão direito a uma visita às instalações do 

estádio, incluindo a Sala de Imprensa, a Tribuna Presidencial, a 

Sala de Troféus, os balneários, o túnel de acesso ao relvado, e o 

próprio relvado. 
 

CRONOGRAMA 

As escolas deverão organizar-se de forma a poderem entregar 

os trabalhos no dia 24 de Fevereiro de 2023. 

A avaliação de todos os trabalhos enviados pelas escolas e a 

escolha dos melhores, deverão acontecer até ao período de 

férias da Páscoa, de forma a que o 3º período lectivo fique 

disponível para a cerimónia de atribuição dos prémios e para a 

exposição dos trabalhos.  

Este cronograma poderá sofrer algumas alterações, de acordo 

com quaisquer imponderáveis. 
 

CATÁLOGO E EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS 

Será feita uma selecção dos 100 melhores trabalhos, que irá 

integrar um catálogo que preservará a memória deste concurso. 

Os 100 trabalhos seleccionados integrarão ainda uma exposição 

itinerante que percorrerá todos os Agrupamentos Escolares do 

concelho de Guimarães, que se associarem a esta iniciativa, 

durante o 3º período escolar. 

A ideia será a de manter a exposição patente em cada 

Agrupamento Escolar (de acordo com as solicitações e as 

disponibilidades de tempo), durante o período de 1 semana.

 

100 ANOS 100 OBRAS D’ARTE 

OS ARTISTAS D’O REI 

GRANDE CONCURSO ESCOLAR DE  

CARICATURA E CARTOON 

CENTENÁRIO DO VITÓRIA 


