
XLIX EDICIÓN
2020-2021

Primeira edición virtual do
BELÉN ELECTRÓNICO DE BEGONTE

 O Nadal 
en Begonte

•  PREGÓN VIRTUAL DO NADAL, a cargo de VALENTÍN 
GARCÍA GÓMEZ, Secretario Xeral de Política Lingüística da 
Xunta de Galicia. www.belendebegonte.es 

•  BELÉN ELECTRÓNICO VIRTUAL, con información en galego, 
castelán e inglés, accesible na web www.belendebegonte.es. 
Creador: José Rodríguez Varela (In memoriam). Produción da 
Fundación Tic da Deputación Provincial de Lugo.

•  Exposición IMAXES DO NADAL, con 
fotografías de Eduardo Ochoa, Miguel 
Calvo, Fernando Gago, Miguel Fraga, 
Xosé Manuel Otero, Toñi Fernán-
dez Ónega, José Manuel Guisasola, 
Gerardo L. Méndez e Hixinio Fuentes). 
Do 15-12-2020 ao 15-01-2021, na 
Biblioteca Provincial de Lugo.

•  Exposición NO BELÉN DE BEGONTE, 
Imaxes do Belén begontino e anacos de 
poemas premiados nos Certames nacio-
nais de Poesía convocados polo Centro 
Cultural José Domínguez Guizán. 
Do 15-12-2020 ao 15-01-2021, na 
Biblioteca Provincial de Lugo.

• XLV CERTAME DE XORNALISMO SOBRE O NADAL.

•  XLV CERTAME NACIONAL DE XORNALISMO SOBRE O NADAL.

• XLV CERTAME DE DEBUXO INFANTIL SOBRE O NADAL.

• XXI CERTAME GALEGO DE ARTE José Domínguez Guizán.

•  EXPOSICIÓN das obras presentadas ao Certame Galego de 
Arte, na sala de exposicións da Xunta de Galicia en Lugo.

•  EDICIÓN DO LIBRO “O NADAL”, cos traballos premiados na 
XLIV edición dos Certames de Xornalismo e Poesía sobre o 
Nadal. (Pode retirar o seu exemplar na Biblioteca Provincial 
de Lugo, exposicións do Belén de Begonte).

Polas especiais circunstancias socio-sanitarias, neste 
tempo de Nadal, ao Belén só se poderá acceder a través da 
web www.belendebegonte.es

15.12.2020

 • Convocatoria dos Certames culturais:

  –  XXXI CERTAME GALEGO DE ARTE “JOSÉ DOMÍNGUEZ 
GUIZÁN”.

  –  XLV CERTAME NACIONAL DE POESÍA SOBRE O NADAL.

  –  XLV CERTAME DE XORNALISMO “BEGONTE E O NADAL”.

  –  XLV CERTAME DE DEBUXO INFANTIL SOBRE “O NADAL”.

   Fin de prazo de entrega de traballos para os certames: 
15.01.2021

 

 •  PREGÓN DO NADAL (primeiro pregón 
virtual) de Begonte a cargo de Valentín 
García Gómez, Secretario Xeral de Polí-
tica Lingüística da Xunta de Galicia.

www.belendebegonte.es/pregon

 

 •  Apertura virtual do Belén Electrónico de Begonte, que que-
dará permanentemente na web. Versións: galego, castelán e 
inglés. Duración aprox. 14 min.

www.belendebegonte.es/belenvirtual

 

Segunda quincena de xaneiro: 

 •  Acto virtual de entrega de premios (ou acto de entrega, se as 
condicions sanitarias o permitisen).

Patrocinio de:

Colaboran:

Concello de Begonte
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JOSÉ DOMÍNGUEZ GUIZÁN
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C E R T A M E S
(*) Os importes son líquidos, despois de aplicarlles a retención do IRPF

Arte Poesía Xornalismo Debuxo infantil
O Centro Cultural de Begonte convoca o

XXXI CERTAME GALEGO DE ARTE
“JOSÉ DOMÍNGUEZ GUIZÁN”

de acordo coas seguintes BASES:

1.  O Premio JOSÉ DOMÍNGUEZ GUIZÁN de Arte está dotado 
con 1.500 € (*) e estatuíña de Sargadelos.

2.  Adxudicarase á obra pictórica (considerada no senso máis 
amplo) que resulte seleccionada polo Xurado calificador, 
que estará formado por especialistas na materia, xunto con 
representantes do Centro convocante.

3.  Poderán optar a este premio obras de pintores galegos (nados 
en Galicia ou residentes habituais), con tamaño máximo de 
1,5 m por 1 m, con ou sen marco.

4.  Cada autor poderá presentar un máximo de dúas obras, 
acompañadas dos datos identificativos de obra e autor.

5.  As obras, debidamente protexidas para evitar calquera dete-
rioro, serán remitidas –libres de gastos– ao Centro Cultu-
ral de Begonte. As non premiadas serán devoltas libres de 
gastos ao enderezo que indiquen.

6.  O prazo de presentación rematará ás 12,00 h. do día 15 de 
xaneiro de 2021. O Xurado seleccionará de entre as obras 
presentadas a gañadora do Certame, que quedará en propie-
dade da entidade convocante.

7.  As obras presentadas, ou unha selección destas, serán expos-
tas durante a segunda quincena de xaneiro de 2021 na sala 
da Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo.

O Centro Cultural José Domínguez Guizán, entidade promo-
tora do Belén Electrónico, co patrocinio de  e co fin 
de potenciar o espírito do Nadal, e que se coñeza mellor a vita-
lidade de O NADAL EN BEGONTE, convoca o

XLV CERTAME NACIONAL DE 
POESÍA SOBRE O NADAL

que se vai rexir polas seguintes bases:

1.  Poden participar todos os poetas que o desexen, con textos 
en galego ou en castelán.

2.  O tema dos traballos ha ser o de O NADAL, desde calquera 
punto de vista.

3.  Valoraranse os textos que fagan referencia a Begonte e o seu 
Belén.

4. É libre a construción dos poemas e a medida dos versos.

5. Concederanse os seguintes premios:
  –  PREMIO BEGONTE DE POESÍA, dotado con 600 € (*) 

e estatuíña de Sargadelos.
  –  SEGUNDO PREMIO, dotado con 300 €(*) e estatuíña 

de Sargadelos.

6.  A remisión de orixinais farase ao correo electrónico info@
belendebegonte.es, en dous arquivos: Un, co traballo poético 
a concurso, e outro, identificado como “Plica”, co título do 
traballo, no que figurarán os datos personais do/a autor/a, 
que só será aberto no caso de resultar premiado o traballo 
con algún dos premios instituídos ou coas mencións que, no 
seu caso, acorde conceder o Xurado.

7.  Quen desexe entregar persoalmente o seu traballo, ou remi-
tilo por correo certificado, pode facelo ao Centro Cultural 
convocante, antes das doce horas do 15 de xaneiro de 2021.

O Centro Cultural José Domínguez Guizán, entidade promotora 
do Belén Electrónico, co patrocinio da , 
e co fin de potenciar o espírito do Nadal, e que se coñeza mellor 
a vitalidade de O NADAL EN BEGONTE, convoca o

XLV CERTAME XORNALÍSTICO 
“BEGONTE E O NADAL” 

que se vai rexir polas seguintes bases:

1.  Pode tomar parte neste certame quen publique, en calquera 
xornal, revista ou en Internet, en lingua galega ou castelá, 
algún traballo ou serie de traballos nos que se faga referen-
cia ao Nadal en Begonte e en xeral ao Nadal en Galicia.

2.  Concederanse os seguintes premios:
  –  PREMIO BEGONTE DE XORNALISMO, dotado con 

600 € (*) e estatuíña de Sargadelos.
  –  SEGUNDO PREMIO, dotado con 300 €(*) e estatuíña 

de Sargadelos.

3.  A remisión de orixinais que se presenten ao Certame, hase 
de facer ao correo electrónico info@belendebegonte.es, 
antes das doce horas do día 15 de xaneiro de 2021, indi-
cando os datos do/a autor/a. A cada envío seralle acusado 
recibo polo mesmo medio. 

4.  Quen desexe entregar persoalmente o seu traballo, ou remi-
tilo por correo certificado, pode facelo ao Centro Cultural 
convocante, no prazo que se indica.

O Centro Cultural José Domínguez Guizán de Begonte, enti-
dade promotora do Belén Electrónico, co patrocinio da CAIXA 
RURAL GALEGA, co fin de potenciar o espírito do Nadal entre 
os nenos, convoca o

XLV CERTAME DE DEBUXO INFANTIL 
SOBRE “O NADAL”

de acordo coas seguintes bases:

1. Poden concorrer todos os nenos, a través dos seus colexios.

2. Establécense dúas categorías:
  A.- Ata 12 anos
  B.- De a 11 a 15 anos

3.- Concederanse os seguintes premios:

  A.- 3 primeiros premios, dotado con 60 € e trofeo
    3 segundos premios, dotados con 30 € e trofeo

  B.- 3 primeiros premios, dotado con 60 € e trofeo
    3 segundos premios, dotados con 30 € e trofeo

4.  Os temas serán libres dentro do tema xenérico “O NADAL”. 
O tamaño dos orixinais será como mínimo de medio folio 
e máximo de un folio.

5.  Cada Colexio poderá remitir ata 25 traballos para cada 
categoría.

6.  A presentación dos traballos poderase facer dixitalmente, 
escaneando o colexio os traballos dos seus alumnos e, 
debidamente identificados co nome e idade do/a autor/a, 
remitidos ao correo electrónico info@belendebegonte.es, 
antes das 12,00 h. do día quince de xaneiro de 2021.

7.  Quen desexe presentar directamente os traballos a concurso 
no Centro Cultural convocante, ou remitilos por correo cer-
tificado, poderá facelo dentro do prazo que se indica.

Oportunamente farase público o procedemento a utilizar para a entrega dos premios destes Certames


