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Concurso de Presépios  

REGULAMENTO 

Introdução  

O Presépio, como expressão da cultura popular e dos mais tradicionais valores de Natal, ocupa 

um lugar de relevo nas comemorações desta quadra, motivo pelo qual a Junta de Freguesia de 

Cacia se propõe organizar o presente concurso, no âmbito da celebração do Natal 2020. 

Este concurso pretende revitalizar o simbolismo dos presépios e, ao mesmo tempo, estimular a 

criatividade e memória das tradições populares da Freguesia de Cacia. Pretende, de igual 

forma, promover o convívio entre as pessoas e respetiva troca de saberes e estimulação da 

criatividade. 

O presente regulamento rege o concurso de Presépios nos termos e condições constantes nos 

seguintes artigos: 

Artigo 1º  

Condições de admissão 

1- O concurso dos Presépios dinamizado pela Junta de Freguesia de Cacia, está aberto a 

todos os residentes da freguesia. Cada residência só poderá participar com um único 

trabalho. 

Artigo 2º 

Requisitos dos Presépios 

1- Os Presépios não terão limite de tamanho. 

2- Os presépios podem ser expostos no interior ou exterior das residências participantes.  

3- Na construção dos presépios a concurso, podem ser utilizados quaisquer materiais. 

4- A inscrição deverá ser realizada até dia 15 de Dezembro através do e-mail 

jfcacia@gmail.com ou presencialmente na Junta de Freguesia de Cacia. 
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Artigo 3º  

Organização 

1- Depois de encerradas as inscrições, serão agendados os dias para que o júri faça a 

apreciação dos presépios. As datas serão articuladas com os inscritos. 

2- O júri visitará os presépios no domicílio ou, caso seja opção dos inscritos, os presépios 

poderão ser expostos para apreciação num local público a designar. 

Artigo 4º  

Critérios de avaliação 

1- Os trabalhos a concurso serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

a) Originalidade e criatividade 

b) Estética  

c) Materiais utilizados na execução 

Artigo 5º 

Constituição do júri 

1- O Júri será constituído por 3 elementos: 

• Representante da Junta de Freguesia de Cacia 

• Representante da Sociedade Civil 

• Professor/profissional com formação na área de trabalhos manuais 

Artigo 6º  

Prémios 

1- Será atribuído um prémio com melhor avaliação.  

2- Da decisão do júri, não haverá lugar a recurso. 
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Artigo 7º  

Anúncio de Resultados e entrega de Prémios 

1- O vencedor será anunciado em dia a definir sendo divulgado posteriormente no 

Facebook e página da Junta de Freguesia de Cacia bem como nos outros órgãos de 

comunicação social. 

2- A entrega do prémio será feita no momento da divulgação dos resultados. 

 

Artigo 8º 

Responsabilidade e casos omissos 

1- A organização, acompanhamento e divulgação do concurso será da responsabilidade 

da Junta de Freguesia de Cacia. 

2- Os casos omissos neste regulamento serão analisados pela equipa organizadora. 

 

Para mais informações 

Junta de Freguesia de Cacia 

Avenida Fernando Augusto Oliveira 3800 – 540 Cacia 

Telefone: 234 912 439                E-mail: jfcacia@gmail.com      
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Ficha de inscrição 

Concurso de Presépios 

 

Identificação do participante 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________ 

Contactos: ____________________________________________________________________ 

Email: ________________________________________________________________________ 

 

 

 

Assinatura  

_____________________________________________________________________________ 

 

Depois de preenchida a Ficha de Inscrição deverá ser enviada ou entregue até dia 14 de 

Dezembro, para o e-mail jfcacia@gmail.com ou na Junta de Freguesia de Cacia. 
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