Presépio vencedor em 2014, na categoria C - Adulto / Sénior, Obra Social S. Martinho da Gândara

Premiados 2015
Premiados
Votação Júri2015
Votação Júri
Votação Público
Votação Público

Premiados 2015
Votação Júri
Voltar ao início

• Categoria A – Infantil
• Categoria B – Juvenil

• Categoria C – Adulto / Sénior

Voltar
Categoria: A - Infantil
Inscrição n.º: 16
Instituição: EB1 do Picôto
Pseudónimo: Família
Título: “Família”
Frase e obra de referência: “… neste Natal, junto a cada um dos presentes que entregar um saquinho de sonhos e de
mistérios” in Bom Natal, Pai Natal de José Jorge Letria
Tipo de material: cortiça, cápsulas de café, tecido e musgo.

Categoria: B - Juvenil
Voltar
Inscrição n.º: 25
Instituição: Escola Básica e Secundária de Fajões
Pseudónimo: Bernardes
Título: “Uma casa diferente”
Frase e obra de referência: “A maior parte das casas ainda eram feitas de granito e telhas escuras, sem chaminé” in
Uma Aventura nas Férias de Natal de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
Tipo de material: caixa de cartão, fita de embrulho, papel cartonado, casca de pinheiro, copos de iogurte, tapete de
relva , tecidos e esferovite.

Voltar
Categoria: C - Adulto / Sénior
Inscrição n.º: 10
Instituição: Centro Social Cultural e Recreativo de Pindelo
Pseudónimo: Estrelas Cintilantes
Título: “Já nasceu o menino Jesus”
Frase e obra de referência: “Estavam todos no presépio. Ali parou uma estrela e derreteu-se no céu azul que eu sei lá!
… E todos, (…) cheios de tanta alegria que a vaca e o burrinho do tabernáculo largaram-se a berrar e a zurrar do
puro contentamento” in Os Rei Magos de Vitorino Nemésio
Tipo de material: esferovite, rolhas de cortiça, lã, palha, musgo seco, tintas, arame, brilhantes, pedrinhas e palitos.

Premiados 2015
Votação Público
Voltar ao início

• Categoria A – Infantil
• Categoria B – Juvenil

• Categoria C – Adulto / Sénior

Voltar
Categoria: A - Infantil
Inscrição n.º: 20
Instituição: Escola do Cruzeiro N.º 1 - Macinhata da Seixa
Pseudónimo: Os Cerejinhas
Título: “O Presépio”
Frase e obra de referência: “Desejo que o Natal seja brilhante de alegria, iluminado de amor, paz e fraternidade!” in
Sonhos de Natal de António Mota
Tipo de material: ovos cozidos, argila, madeira, pedras, palha, palitos, panos e musgo.

Categoria: B - Juvenil
Voltar
Inscrição n.º: 25
Instituição: Escola Básica e Secundária de Fajões
Pseudónimo: Bernardes
Título: “Uma casa diferente”
Frase e obra de referência: “A maior parte das casas ainda eram feitas de granito e telhas escuras, sem chaminé” in
Uma Aventura nas Férias de Natal de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
Tipo de material: caixa de cartão, fita de embrulho, papel cartonado, casca de pinheiro, copos de iogurte, tapete de
relva , tecidos e esferovite.

Voltar
Categoria: C - Adulto / Sénior
Inscrição n.º: 26
Instituição: Lar Santa Teresinha
Pseudónimo: A Alegria está no Dar(se)
Título: “A Alegria está no Dar(se)”
Frase e obra de referência: “Dia de confraternização universal, dia de amor, de paz, de felicidade, de sonhos e
venturas. É dia de Natal, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas” in Bíblia
Tipo de material: rolhas de cortiça, madeira, pinha, corda e cola quente.

