1º Concurso de Presépios Coletivos - Fontoura
(7 de dezembro de 2014 a 6 de janeiro de 2015)
REGULAMENTO
1. Organização
O 1º Concurso de Presépios Coletivos – Fontoura é organizado pela Junta de
Freguesia de Fontoura, e integrado na Feira de São Gabriel, que ocorre no dia 21 de
dezembro de 2014 em Fontoura, em São Gabriel.

2. Objetivos
O concurso de Presépios – Lugares de Fontoura tem por objetivo:
a) Promover, dinamizar e preservar uma tradição com grande significado;
b) Sensibilizar e envolver a comunidade local para a partilha de vivências e
experiencias na construção de presépios nos lugares da freguesia;
c) Promover a manifestação artística e a criatividade de grupo e individual, e
estimular o espírito criativo reflexivo da comunidade local
3. Concorrentes e Condições de Inscrição
a) O concurso é aberto a todos os interessados, os quais deverão participar
obrigatoriamente em equipas de pelo menos 2 elementos, não podendo haver
mais do que um presépio por equipa.
b) Deverá existir um responsável pela equipa.
c) É exigido que a construção do presépio seja num local ao ar livre, acessível e
visível ao público em geral.
d) A decoração e materiais escolhidos para a construção do presépio são da
responsabilidade dos concorrentes.
e) A inscrição no concurso é totalmente gratuita e obrigatória.

4. Critérios de avaliação dos Presépios a concurso
Na avaliação dos presépios a concurso será dado ênfase aos seguintes critérios:
a) Representação da natividade (representação do momento, nascimento de
Jesus)
b) Criatividade (originalidade/inovação na construção)

c) Materiais empregues (utilização de materiais recicláveis e/ou desperdícios)
d) Estética
São considerados os seguintes critérios de avaliação:
Critérios de avaliação

Pontuação

Representação da natividade

0-5

Criatividade

0-5

Materiais empregues

0-5

Estética

0-5

Total

0-20

5. Inscrição
A inscrição será válida, só após o preenchimento de uma ficha de inscrição, disponível
no edifício e site da Junta de Freguesia de Fontoura todos os dias até às 15h30.
A inscrição deve ser realizada até ao dia 1 de dezembro.
Todos os concorrentes devem terminar o presépio até dia 7 de dezembro.
Os presépios têm de estar expostos desde o dia 7 de dezembro 2014 até ao dia 6 de
janeiro de 2015. Para tal é obrigatória a manutenção das suas condições entre estes
dias.
6. Júri
A escolha dos membros do júri será de total responsabilidade da Junta de Freguesia
de Fontoura. O júri visitará todos os presépios a concurso até ao dia 20 de dezembro.

7. Atribuição do Prémio
A divulgação dos resultados e entrega de prémios será realizada durante a Feira São
Gabriel.
Serão atribuídos os seguintes prémios:
1ºPrémio: 1 Anho;
2ºPrémio: 1 Presunto;
3ºPrémio: 1Galo

8. Condições Gerais
Ao inscrever-se, o participante compromete-se a obedecer o presente Regulamento e
a disponibilizar à organização do Concurso de Presépios – Lugares de Fontoura, os
direitos de reprodução e divulgação dos presépios a concurso.

Informações e Inscrições:
 Junta de Freguesia Fontoura
Bárrio - 4930-241 Fontoura - Valença
Tel: 251 824 034
E-mail: fontouraviva@gmail.com

