
 

» 24 Horas de Banda Desenhada 2012 - 7.ª Edição 

A Direção Regional de Juventude e Desporto e a Livraria Sétima Dimensão organizam, pelo 7.º 
ano consecutivo, o evento “24 Horas de BD”. Esta iniciativa, de âmbito internacional, reúne 
desde 2004 milhares de desenhadores em todo o mundo, com o objetivo de criar uma banda 
desenhada em 24 horas.  
 
Este ano, prevê-se a participação de 15 países e 23 cidades em todo o mundo, sendo o Funchal 
a cidade que representa Portugal. 
 
Nas “24 Horas de BD” podem participar jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 
30 anos que, ao participar nesta iniciativa, terão oportunidade de desenvolver e aperfeiçoar 
competências ao nível do desenho e promover a banda desenhada, enquanto forma de 
expressão artística. 
 
No Funchal, esta maratona de banda desenhada terá lugar na Pousada da Juventude do 
Funchal, a partir das 10h00 do dia 20 de outubro (sábado) e termina às 10h00 do 
dia 21 de outubro (domingo).  
 
Os interessados em participar no “24 Horas de BD” podem fazê-lo mediante inscrição, até 19 
de outubro, na Direção Regional de Juventude e Desporto ou na Livraria Sétima Dimensão, 
organizadores oficiais do evento a nível regional, através dos seguintes endereços: 
 
� Direção Regional de Juventude e Desporto 

Rua dos Netos, n.º 46, Funchal  
drjd@madeira-edu.pt  
http://www.facebook.com/juventudeedesporto.madeira  
 

� Livraria Sétima Dimensão 
Galerias 5 de Outubro, 1.º andar, Funchal 
geral@setimadimensao.com 

 
O evento será filmado e disponibilizado num "vídeo blog”, divulgado no site da Livraria Sétima 
Dimensão (www.setimadimensao.com), no qual poderá acompanhar o desenrolar dos 
trabalhos, permitindo que o ambiente de criação artística seja acompanhado nos quatro cantos 
do mundo. 
 
Os participantes desta edição, que completem a banda desenhada de 24 páginas nas 24 horas, 
terão os seus trabalhos publicados numa Galeria Online, criada no site da Livraria Sétima 
Dimensão, bem como poderão enviar uma cópia do seu trabalho para o Arquivo do 24 Horas 
de BD, situado na Biblioteca da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. 

 


