
 

1º CONCURSO DE PRESÉPIOS EM FAMÍLIA 

 

 

Informações: cultura@cm-braga.pt 

1. ÂMBITO 

O Município de Braga promove em parceria com o Braga Parque o “1º CONCURSO DE PRESÉPIOS EM 
FAMÍLIA”, no âmbito da quadra natalícia de 2015. 
Com intuito de recriar esta tradição, através de uma interpretação livre e criativa, propõe-se às famílias a 

vivência de momentos de convívio e partilha de ideias na construção desta simbologia secular da época 

natalícia. 

Os trabalhos a concurso serão avaliados por um júri e estarão expostos em dois espaços: 

Braga Parque: 1 de dezembro a 20 de dezembro - os dez melhores trabalhos. 

Casa dos Crivos: 22 de dezembro a 9 de janeiro - todos os trabalhos. 

 

2. OBJETIVOS 

A par do objetivo primordial de manter viva a tradição do presépio é, também, objetivo deste concurso 

estimular a imaginação, criatividade e os momentos de partilha no seio da família.  

A dimensão do trabalho não deverá ultrapassar uma área de 20cm x 30cm e apenas poderá ser 

apresentado um presépio por família. Os trabalhos devem ser coletivos e resultar da utilização das mais 

diversas técnicas e materiais. 

 

3. CONCORRENTES 

O concurso está aberto a todas as famílias residentes no concelho de Braga. 

 A equipa de trabalho deve ser composta por 2 ou mais elementos da mesma família, até ao 4º grau de 

parentesco (ex: Pais, filhos, avós, netos, tios, primos e sobrinhos.)  

É obrigatória a maioridade ao responsável pela candidatura. 

 

4. INSCRIÇÕES E CANDIDATURAS 

As inscrições para participação deverão ser enviadas para o endereço eletrónico: cultura@cm-braga.pt, 

até ao dia 13 de novembro (anexo). 
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5. PRAZOS 

Os presépios devem ser entregues na Casa dos Crivos, até 27 de novembro, no horário de 

funcionamento (Segunda e Sábado: 09h30/12h30 e 13h30/18h30 - Terça a Sexta: 09h30/18h30). 

 No final da exposição, as famílias, devem proceder ao levantamento dos trabalhos, na Casa dos Crivos, 

até ao dia 16 de janeiro de 2016, no horário de funcionamento (Segunda e Sábado: 09h30/12h30 e 

13h30/18h30 - Terça a Sexta: 09h30/18h30). Depois desse prazo, o Município de Braga dar-lhes-á o 

destino que entender mais conveniente. 

 

6. APRECIAÇÃO E AVALIAÇÃO DO JÚRI 

A avaliação dos trabalhos será efetuada por um júri composto por um artista plástico, um elemento do 

Município de Braga e um elemento do Braga Parque. Não haverá possibilidade a recurso das decisões 

tomadas pelo mesmo. Nenhum elemento do júri poderá estar envolvido nos projetos apresentados a 

concurso. 

Serão excluídos do concurso os trabalhos que não estejam de acordo com as normas de participação e 

que sejam entregues fora do prazo. 

 

7. PRÉMIOS 

Serão atribuídos prémios aos 10 melhores trabalhos: 

1º lugar: 300€;  

2º lugar: 200€;  

3º lugar: 100€;  

do 4º ao 10º lugar: 10€.  

NOTA: O valor dos prémios será em cartão MGC (Mundicenter Gift Card) para compras nas lojas aderentes do Braga Parque. 

 

8. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

Os resultados serão comunicados por escrito e a cerimónia de entrega dos prémios decorrerá no dia 19 

de dezembro de 2015, no Natal na Rua, na Avenida Central. 

APOIO: 
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