
Normas do Concurso de Presépios de Rua

Valença Cidade Presépio

Artigo 1.º 

ENTIDADE PROMOTORA E OBJETIVOS

1. O Concurso “Presépios de Rua de Valença” é uma iniciativa da Câmara Municipal inserindo-se na 

atividade “Valença Cidade Presépio”.

2. O concurso tem como objetivo: 

a) Manter e promover a tradição do Natal; 

b) Valorizar o espírito natalício;

c)  Estimular  a  criação  de  Presépios,  despertando  a  criatividade,  imaginação  e  memória  das 

tradições populares do Natal.

3. A exposição de Presépios de Rua ficará patente de 1 de dezembro de 2017 a 7 de janeiro de 

2018.

Artigo 2.º 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1. O presente concurso destina-se a participantes que tenham a sua sede no concelho de Valença;

2. Podem participar: 

a) Associações Culturais e Recreativas; 

b) Outras instituições sem fins lucrativos

Artigo 3.º 

REQUISITOS DOS PRESÉPIOS

1  Os  presépios  deverão  ser  inéditos  e  executados  artesanalmente,  em  qualquer  material  ou 

técnica, apresentando as seguintes características: 

a) Ter uma dimensão humana; 

b) Apresentar, no mínimo, as três figuras principais: Menino Jesus, Virgem Maria e São José.



Artigo 4.º 

CONDIÇÕES DE EXPOSIÇÃO

1.  Os  participantes  deverão  inscrever-se  no  Núcleo  Museológico,  sito  na  Rua  Mouzinho  de 

Albuquerque até ao dia 13 de novembro.

2.  Os  locais  de  exposição  dos  Presépios  serão  determinados  e  articulados  entre  a  Câmara 

Municipal e a Associação / Instituição participante. 

3. A colocação do Presépio será feita por cada entidade até às 21h00 do dia 1 de dezembro de 

2017. 

4. Cada entidade é responsável pela retirada do presépio a qual deverá ser efetuada entre os dias 8 

e 10 de janeiro de 2018.

Artigo 5.º 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRESÉPIOS 

Os Presépios serão avaliados em função dos seguintes critérios: 

a) Originalidade; 

b) Estética; 

c) Singularidade dos materiais utilizados (os quais deverão, de preferência, ser biodegradáveis). 

Artigo 6.º

APURAMENTO DOS PRESÉPIO DISTINGUIDOS 

1. O apuramento dos Presépios será feito por um júri. 

2. A divulgação dos Presépios distinguidos terá lugar no Auditório Dr. Jorge Gama, no dia 15 de 

dezembro pelas 16h00.

Artigo 7.º

COMPOSIÇÃO DO JÚRI

1. O Júri do apuramento será composto pelos seguintes elementos: 

a) Um elemento designado pelo Município de Valença; 

b) Um elemento designado pelo Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho; 

c) Um elemento representativo do meio artístico valenciano. 



Artigo 8.º 

DISTINÇÕES

1. Aos três Presépios distinguidos pelo júri ser-lhe-á atribuído: 

a) Ao 1.º distinguido: 300€; 

b) Ao 2.º distinguido: 200€; 

c) Ao 3.º distinguido: 100€. 

2. A entrega das distinções será feita em cerimónia a realizar no dia 8 de janeiro de 2018, no 

Auditório Dr. Jorge Gama. 


