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Regras de Participação no Concurso de Presépios 2019 

“Natal sob as Estrelas” 

 

(…) Joana viu um casebre sem porta. Mas não viu 

escuridão, nem sombra, nem tristeza. Pois o casebre 

estava cheio de claridade, porque o brilho dos anjos o 

iluminava. 

 

E Joana viu o seu amigo Manuel.  

Em sua roda, ajoelhados no ar, estavam os anjos.  E com 

as mãos postas os anjos rezavam ajoelhados no ar. 

 

Era assim, à luz dos anjos, o Natal de Manuel. 

 

- Ah – disse Joana - aqui é como no presépio! 

- Sim – disse o rei Baltasar - aqui é como no presépio. (…) 

 

Sophia de Mello Breyner Andressen 

A Noite de Natal, 1959 

 
 

 

 

De todas as festividades do ano, o Natal é, sem dúvida, aquela que mais nos toca pelo seu 

profundo significado simbólico. 

Dentro de nós, as memórias de infância, inesquecíveis, despertam intensas emoções e convidam-

nos a reinventar práticas ancestrais de comunhão e partilha. A construção e montagem do 

presépio - “berço de amor” - é um dos rituais mais significativos e envolventes, que exprime, de 

forma luminosa, a essência desta celebração.  

Mantendo a tradição, a Junta de Freguesia da Estrela assume de novo este desafio, associando-

se a escolas e famílias, associações e instituições que trabalham de mãos dadas para recriar o 

sentido e a plenitude de uma festa comunitária que a todos envolve e acarinha.   

Porque é Natal: tempo de libertar a esperança e deixá-la voar no céu dos sonhos ainda por 

cumprir. 
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ENQUADRAMENTO 

 

O concurso de presépios originais (construídos com materiais naturais e /ou reciclados) é 

dinamizado pela Junta de Freguesia da Estrela e é aberto à participação individual, de famílias 

ou instituições, públicas ou privadas, como escolas, IPSS, associações da Freguesia. 

 

 

ARTIGO 1.º 

Objetivos 
 

O Concurso de Presépios tem como principais objetivos: 
 
 

a) Promover / reconhecer a criatividade de “pequenos” e “grandes” artistas; 

 

b) possibilitar a expressão das diferentes formas de sentir e imaginar o significado 

simbólico do presépio, no território da Freguesia da Estrela, no contexto da cultura 

urbana do Século XXI; 

 

c) criar, através da exposição de todos os trabalhos a concurso, um espaço / tempo de 

diálogo e partilha em torno deste imaginário, entre pares e entre gerações. 

 

ARTIGO 2.º 

Participantes 

 

 Os participantes deverão inscrever-se no concurso mediante preenchimento de 

Formulário Próprio, disponibilizado pela Junta de Freguesia da Estrela, até ao dia 29 

de novembro. 

 As inscrições poderão ser enviadas por correio eletrónico para geral@jf-estrela.pt ou 

entregues em mão na sede da JFE, Rua Almeida Brandão, n.º 39. 

 Cada participante institucional poderá apresentar apenas um presépio a concurso. As 

instituições educativas poderão apresentar a concurso um presépio por nível de ensino 

(Pré-escolar e 1.º Ciclo). 

mailto:geral@jf-estrela.pt
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 Cada indivíduo ou família só poderá apresentar um presépio a concurso. 

 

ARTIGO 3.º 

Especificações técnicas 

 Os presépios a concurso deverão ser feitos a partir de materiais naturais e/ou 

reciclados. 

 Os presépios deverão ter um título, um texto descritivo e a identificação dos 

participantes. 

 Os presépios não deverão ter mais de um metro de altura. 

 

ARTIGO 4.º 

Entrega dos presépios 

 Os presépios deverão ser entregues até ao dia 6 de dezembro, na Junta de Freguesia 

da Estrela, pela entrada da Rua do Quelhas, nº 32, até às 18 horas. 

 Os concorrentes deverão apresentar os presépios com a respetiva identificação: título, 

instituição, nome e idade dos participantes.  

 

 

ARTIGO 5.º 

Critérios de Seleção e Classificação 

Os presépios objeto de candidatura serão avaliados por um júri constituído para o efeito, que 

atenderá aos seguintes critérios: 

a) Criatividade na conceção e nos materiais utilizados; 

b) tema e qualidade de interpretação; 

c) inclusão de marcas identificativas da Freguesia. 
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ARTIGO 6.º 

Constituição do Júri 

O Júri do concurso será composto por cinco elementos da Junta de Freguesia da Estrela. 

ARTIGO 7.º 

Processo de Avaliação 

Os presépios serão apreciados pelo respetivo júri que selecionará o melhor trabalho em cada 

uma das seguintes categorias: 

 Categoria I: Individual ou Famílias; 

 categoria II: Instituições Educativas (Pré-Escolar e 1.º Ciclo); 

 categoria III: Instituições públicas ou privadas da Freguesia.   

 

ARTIGO 8.º 

Prémios 

Serão atribuídos os seguintes prémios: 

Categoria I 

1.º Classificado – Cheque prenda da FNAC no valor de 100 euros 

2.º Classificado – Cheque prenda da FNAC no valor de 75 euros 

3.º Classificado – Cheque prenda da FNAC no valor de 50 euros 

 

Categoria II 

Os dois primeiros classificados de cada nível de ensino (Pré-Escolar e 1.º Ciclo) - Visita 
das turmas vencedoras a um equipamento lúdico-pedagógico (exemplo: Pavilhão do 
Conhecimento) à escolha, em Lisboa (inclui entrada e transporte). 

 

Categoria III 

1.º Classificado – donativo de €500 

2.º Classificado – donativo de €350 

3.º Classificado – donativo de €200 
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ARTIGO 8.º 

Exposição 

 Será realizada uma exposição com todos os trabalhos aceites a concurso, que estará 

patente no espaço da Academia Estrela, de 10 de dezembro de 2019 a 8 de janeiro de 

2020, de segunda a sexta-feira das 10h00 às 20h00. 

 

ARTIGO 9.º 

Disposições gerais 

 Serão admitidos a concurso os trabalhos que respeitem o presente regulamento. 

 Todos os presépios expostos serão devolvidos aos participantes a partir do dia 8 de 

janeiro de 2020, após a entrega dos prémios. 

 Qualquer informação ou esclarecimento adicional poderá ser obtido através do 

endereço eletrónico – biblioteca@jf-estrela.pt. 

 As dúvidas que surjam na aplicação das presentes Regras de Participação serão 

resolvidas pela JFE. 


