
 

 

 

Concurso para todos: “Arregaça as mangas” - Concurso de Presépios 

 

Regulamento 

 

 O presente regulamento define os objetivos e regras a que deve obedecer o 

Concurso de Presépios 2021, que se realiza durante a época festiva de Natal. É organizado 

pelo CLDS 4G – Gerações em Movimento, em parceria com a Câmara Municipal de 

Mirandela e as Juntas de Freguesia do Concelho de Mirandela. O concurso é dirigido 

principalmente à população SENIOR (65 anos ou mais) do concelho de Mirandela, sendo 

que posteriormente será feito um Roteiro dos Presépios elaborados, para que qualquer 

pessoa os possa visitar.  

________________________________________________________________________ 

 

Objetivos 

- Estimular a criatividade dos participantes; 

 - Promover o conhecimento das tradições e características de cada comunidade; 

- Sensibilizar a comunidade para a tradição cultural da construção do presépio; 

- Envolver e estimular a iniciativa da comunidade SÉNIOR do concelho de Mirandela.  

________________________________________________________________________ 

 

Características dos Presépios 

- Aplicar características próprias da freguesia; 

- Utilizar materiais característicos da comunidade; 

- Obrigatória a apresentação das três figuras principais - Menino Jesus, S. José e Maria 

- Os presépios deveram ser elaborados até ao dia 17 de dezembro.  

________________________________________________________________________ 

 

Inscrições 

 Todos os SENIORES interessados em participar no concurso, poderão fazê-lo 

através do preenchimento de uma ficha de inscrição que se encontrara nas suas Juntas de 

Freguesia. 

________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Critérios de Avaliação 

- Criatividade e originalidade na conceção e nos materiais utilizados; 

- Tema e qualidade da interpretação; 

- Tradicionalidade; 

- Ir ao encontro das características dos Presépios supracitadas.  

________________________________________________________________________ 

 

Prémios 

Os prémios serão atribuídos aos três primeiros classificados.   

1º Prémio: Passeio Turístico + Troféu  

2º Prémio: Troféu  

3º Prémio: Troféu  

_______________________________________________________________________ 

 

Constituição do Júri 

- 1 elemento da Câmara Municipal; 

- 1 elemento da Guarda Nacional Republicana; 

- 1 elemento da Direção da APPACDM de Mirandela. 

- 1 Pároco.  

_______________________________________________________________________ 

 

Anúncio dos resultados 

A divulgação dos resultados dos Presépios vencedores será feita entre o dia 22 e 23 de 

dezembro e a entrega dos prémios, será da responsabilidade do CLDS 4G de Mirandela – 

Gerações em Movimento a divulgar oportunamente. 

________________________________________________________________________ 

 
Esclarecimentos adicionais 

Para esclarecimentos e/ou informações adicionais, poderá contactar o CLDS 4G de 

Mirandela – Gerações em Movimento – 911736292 ou elisabetecosta@clds4gmirandela.pt  

 
 
 
 
 

23 de novembro de 2021, Mirandela 
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