
Presépio vencedor em 2015, na categoria B - Juvenil, Escola Básica e Secundária de Fajões



Premiados 2016
Votação Júri

Votação Público



• Categoria A – Infantil

• Categoria B – Juvenil 

• Categoria C – Adulto / Sénior

Premiados 2016
Votação Júri

Voltar ao início



Inscrição n.º: 1

Categoria: A

Instituição: Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do Picoto

Pseudónimo: Magia

Título: “Magia”

Frase e obra de referência: “… Natal divino ao rés-do-chão humano…” – in Antologia Poética de Miguel Torga.

Tipo de material: papel, guaches, tampas de sumo, folhas de outono, paus de árvore, botões, tecidos, palha, esferovite, paus de madeira e caixa de
música.

Voltar



Inscrição n.º: 6

Categoria: B

Instituição: Escola Básica e Secundária Soares Basto

Pseudónimo: CRIB

Título: “Christmas LED”

Frase e obra de referência: “Vai nascer esta noite à meia-noite em ponto/ Tem no ano dois mil a idade de Cristo” in Lira de Bolso de David Mourão
Ferreira.

Tipo de material: placa de acrílico 200x250x4mm, placa de circuito impresso com microcontrolador e componentes de eletrónica diversos, fonte de
alimentação 12V dc e base em PLA (impressão 3D).

Voltar



Inscrição n.º: 18

Categoria: C

Instituição: Centro Social Cultura Recreativo de Pindelo

Pseudónimo: Os Reis

Título: “Os Unidos”

Frase e obra de referência: “E todos iam para Belém. À noite tremulavam luzes. Acendiam e apagavam. Mas ainda não se via a cabana, nem Maria,
nem José. Então, uma noite, entre estrelas do céu, aparecia uma que brilhava mais que todos.” in Uma Estrela de Manuel Alegre.

Tipo de material: casca de árvore, madeira, pedra de marmorite, pau de Kiwi, musgo sintético e alumínio.

Voltar



• Categoria A – Infantil

• Categoria B – Juvenil 

• Categoria C – Adulto / Sénior

Premiados 2016
Votação Público

Voltar ao início



Inscrição n.º: 8

Categoria: A

Instituição: Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica Comendador António da Silva Rodrigues

Pseudónimo: O Berço

Título: “Presépios guardam uma história”

Frase e obra de referência: “Mas o menino Jesus(…)/ Nem sequer tem uma cama/ Dorme na palha onde o pus (…)” in Ao Menino Jesus de Luísa Ducla 
Soares.

Tipo de material: esferovite, folhelho, milho, madeira, pinhas, palha e musgo artificial.

Voltar



Inscrição n.º: 29

Categoria: B

Instituição: Escola Básica e Secundária de Fajões

Pseudónimo: Epifania

Título: “Natividade”

Frase e obra de referência: “E sobre o Mundo do sono, sobre a sombra intricada dos sonhos onde os homens se perdiam tacteando, como num
labirinto espesso, húmido e movediço, a estrela acendia, jovem, trémula e deslumbrada, a sua alegria” in Os Três Reis do Oriente de Sophia de Mello
Breyner Andresen.

Tipo de material: cascas de pinheiro, pinhas, rolhas, galhos de árvore, tecidos, arame, cordel, alfinetes, sprays e cola.

Voltar



Inscrição n.º: 13

Categoria: C

Instituição: Comossela – Comissão de Melhoramentos de Ossela

Pseudónimo: DENS LEONIS

Título: “Sanctar Familiar”

Frase e obra de referência: “Chove. É dia de Natal. Lá para o Norte é melhor: Há a neve que faz mal. E o frio que ainda é pior. É toda a gente contente
porque é dia de o ficar. Chove no Natal presente. Antes isso que nevar” in Cancioneiro de Fernando Pessoa.

Tipo de material: suporte inox, pinhas, bola de madeira, cartolina, arame, pau de espetada, corda, cola quente e spray dourado.

Voltar


