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CONCURSO DE PRESÉPIOS DE NATAL 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO DO CONCURSO 
 

 
 

A Câmara Municipal do Nordeste convida a população nordestense, residente no 

concelho  do  Nordeste,  Juntas  de  Freguesia,  Empresas,  Associações,  Instituições  e 

Escolas sediadas no concelho a participarem no Concurso de Presépios de Natal por 

forma manter viva a Tradição subjacente ao tema e incentivar a expressão artística de 

forma lúdica. 

 

 
Cláusula 1.ª 

Lei habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do artigo 33.º, n.º 1, alínea k), da 
 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
 

 
 

Cláusula 2.ª 

Objeto 

1.    O presente Regulamento estabelece as normas do  Concurso de Presépios de 
 

Natal, promovido pela Câmara Municipal do Nordeste. 
 

 
 

Cláusula 3.ª Âmbito 

de aplicação 

1.    Poderá  participar  neste  concurso  qualquer  pessoa  singular,  com  residência 
 

própria  e  permanente  no  concelho  do  Nordeste,  e  coletiva,  sediada  no  concelho, 

nomeadamente Juntas de Freguesia, Empresas, Associações, Instituições e Escolas.
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Cláusula 4.ª 

Candidatura 

1.      O ato de inscrição no concurso implica o preenchimento de uma Ficha de 
 

Inscrição específica, cedida pelo Gabinete de Cultura e Comunicação da Câmara 

Municipal de Nordeste, ou através do site da Câmara, www.cm-nordeste.pt, ao qual 

deverá ser anexado os seguintes documentos: 

a)         Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e do Cartão de 
 

Contribuinte Fiscal; 
 

b)        Documento comprovativo de Residência e contato telefónico; 
 

2.   Só  é possível a inscrição  de somente um Presépio  de Natal, por habitação, 

Grupo, Empresa, Junta de Freguesia, Associação e Instituição à exceção das Escolas e 

Centros de Convívio da Santa Casa da Misericórdia de Nordeste. 

3.   As inscrições decorrem do dia dezassete de Novembro ao dia dez de Dezembro 

de cada ano. 

 
Cláusula 5ª Júri 

do Concurso 

 
1. A Mesa do Júri será composta por três pessoas que representarão o executivo 

camarário da Câmara Municipal do Nordeste, e que será nomeado, até ao dia dezassete 

de Novembro de cada ano, pelo Presidente da Câmara. 

2. A Avaliação do Júri realizar-se-á, presencialmente, no último dia útil da 

segunda semana de dezembro, do correspondente ano, a partir  das  dez  horas  e  trinta  

minutos,  com  inicio na localidade da Pedreira, e será acompanhada do registo 

fotográfico dos trabalhos concorrentes. 

3. Os Presépios de Natal sujeitos a concurso serão avaliados pelo Júri de acordo 

com os seguintes critérios, ponderados de forma equivalente: 

 

a)  Criatividade; 
 

b)  A harmonia do conjunto apresentado; 
 

c)  O valor cultural, pedagógico ou artístico do presépio apresentado. 

 

d) Embora, neste momento, não constitua critério de avaliação/exclusão, a 

Câmara Municipal do Nordeste chama a atenção para a importância de ser 
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evitado o uso de musgo (oriundo de zonas de serra) nos motivos de adorno 

do presépio proposto a concurso, tendo em consideração as diretivas 

regionais que vão neste sentido.  

 

 
 

4. O Júri deliberará com total  independência,  por  maioria  dos  votos,  não 

havendo lugar à abstenção. 

 

5. Não haverá recurso da deliberação do Júri.
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6. O Júri reserva-se ao direito de não aceitar os Presépios de Natal a concurso se 

considerar que estes não vão de encontro às condições referidas nos números anteriores, 

que firam suscetibilidades de qualquer ordem, seja pessoal, profissional, racial e/ou 

política e que não se encontram em local de fácil acesso, ou seja, os responsáveis por 

cada Presépio deverão estar preparados para receber o júri do concurso no dia da 

avaliação. 

7. A decisão do júri será anunciada no dia quinze do mês de Dezembro de cada 

ano, ou no dia útil anterior ou posterior caso coincida com um fim-de-semana ou feriado, 

na página eletrónica da Câmara Municipal do Nordeste. 

 
Cláusula 6.ª 

Prémio 

 
1. O prémio tem como objetivo distinguir e apoiar a criatividade demonstrada e 

será composto por um cabaz cultural, para os 1º, 2º e 3º lugares. 

2. Todas as  fotografias  dos  Presépios  de  Natal  concorrentes,  aos  quais  os 

respetivos candidatos dão expressa autorização para serem utilizados pela Câmara 

Municipal, serão publicadas no site desta Câmara Municipal. 

3. Todos os participantes serão distinguidos com um Diploma de Participação; 
 

4. O evento e as fotografias dos melhores trabalhos serão publicados no Boletim 
 

Municipal. 
 
 

Cláusula 7.ª 

Disposições Finais 

 
1. A participação no concurso implica o total conhecimento e aceitação plena deste 

 

Regulamento e eventuais alterações ao mesmo. 
 
 

 
Vila do Nordeste,          de                                de 2014. 

 

 
 
 
 

O Presidente 
 

 
 

Carlos Mendonça 


