
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 José Domínguez Guizán, co patrocinio do 
Concello de Begonte, convoca o

XXXIII 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 25 
de decembro de 2022. O Xurado seleccionará de entre as 
obras presentadas a gañadora do Certame, que quedará en 
propiedade da entidade convocante.

7.  As obras presentadas, ou unha selección destas, serán expos-
tas durante a segunda quincena de xaneiro de 2023 na sala 
da Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo.

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

XLVII 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 12,00 h. do 6 de xaneiro de 2023.

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

XLVII 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 12,00 horas do día 6 de xaneiro de 2023, 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, 
entidade promotora do Belén Electrónico, co patrocinio da 
CAIXA RURAL GALEGA, co fin de potenciar o espírito 
do Nadal entre os nenos, convoca o

XLVII 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 10 anos
  B.- De a 11 a 15 anos

3.- Concederanse os seguintes premios:

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

  B.- 3 primeiros premios, dotado con 60 € e trofeo
    5 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 6 de xaneiro de 2023.

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.



51ª EDICIÓN
2022-2023

Terceira edición virtual do
BELÉN ELECTRÓNICO DE BEGONTE

 O Nadal 
en Begonte

O Alcalde de Begonte, José Ulla e 
o Tenente de Alcalde, Luís Luaña, 
viaxaron a Roma para visitar no 
Vaticano á S.S. O Papa, ao que 
informaron do Cincuentenario 
do Belén, creado en 1972 polo 
daquela crego de Begonte, José 
Domínguez Guizán, e realizado 
por José Rodríguez Varela. 

Entregaron ao Papa a maqueta en madeira dun dos monumentos que conforma-
rán en todo o concello de Begonte o “Camiño do Belén”, obra do escultor lucense 
César Lorenzana. Os monumentos, 
baseados en elementos do Belén, 
marcarán nas parroquias de Begonte 
o simbólico camiño ata o Belén Elec-
trónico.
A primeira destas esculturas vaise 
descubrir o 2 de decembro por Alfonso 
Rueda Valenzuela, Presidente da 
Xunta de Galicia.

No Cincuentenario do Belén, cobran de novo actualidade dúas mostras que 
poden visitarse na Sala da Delegación Territorial da Xunta de Galicia (2 a 17 
de decembro) e na Biblioteca Nodal de Lugo (19 de decembro a 6 de xaneiro).
“50 ANOS DO BELÉN DE BEGONTE, 1972-2022” reflicte en 13 paneis a historia 
deste medio século, deténdose no seu nacemento, o carácter galego do Belén, 
a súa impulsión da poesía, o xornalismo e as artes... e “NO BELÉN DE BEGONTE, 

imaxes e palabras”, con fotos 
de Miguel Calvo, Miguel 
Fraga, Fernando Gago, José 
Manuel Guisasola, Gerardo 
Méndez e Eduardo Ochoa, 
inclúense anacos de poemas 
premiados nos Certames do 
Centro cultural promotor do 
Belén de Begonte. Ámbalas 
dúas mostras están realizadas 
polo Colectivo Egeria coa cola-
boración do Grupo Fonmiñá. 

02.12.2022  17,00. Inauguración das exposicións 50 ANOS DO BELÉN DE 
BEGONTE e IMAXES E PALABRAS NO BELÉN na sala da Delegación 
Territorial da Xunta de Galicia. Presentación de actividades. Convo-
catoria de Certames. 
19,00. Descubrimento da 1ª escultura do itinerario “Camiños do 
Belén” nas parroquias do Concello de Begonte, situada na Praciña 
dos Irmáns Domínguez Guizán. 
No salón de actos do Centro Cultural-Belén, celebración oficial do 
Cincuentenario do Belén e Apertura do NADAL DE BEGONTE na 
51ª edición, presidida por Alfonso Rueda Valenzuela, Presidente 
da Xunta de Galicia. Entrega ao Presidente da placa que o acredita 
como Primeiro visitante do Belén no seu cincuentenario. 
Actuación de solistas das Escolas Mancomunadas de Música de 
Rábade, Begonte, Outeiro de Rei e Friol

03.12.2022  18,00. Igrexa Parroquial de Begonte: Misa polos amigos do Belén 
falecidos. Apertura do Belén electrónico.

18.12.2022  10,00. A TVG transmitirá en directo desde a igrexa de Begonte a 
Santa Misa, cantada pola Polifónica Vilalbesa dirixida por Baruk 
Domínguez. 
Mercado do Nadal en Begonte.

19.12.2022  Inauguración das exposicións 50 ANOS DO BELÉN DE BEGONTE, 
IMAXES E PALABRAS NO BELÉN e MOSTRA BIBLIOGRÁFICA DE MEDIO 
SÉCULO DO BELÉN DE BEGONTE na Biblioteca Provincial de Lugo.

25.12.2022  9,45. Televisión de Galicia emitirá o programa POLO CAMIÑO DA FE, 
dedicado ao Belén de Begonte no seu Cincuentenario. 
12,00.- Fin de prazo de entrega de obras para o XXXIII CERTAME 
GALEGO DE ARTE “JOSÉ DOMÍNGUEZ GUIZÁN”

28.12.2022  Sala de exposicións da Delegación territorial da Xunta de Galicia. 
Inauguración da exposición das obras presentadas ao XXXIII 
Certame Galego de Arte.

06.01.2023  12,00. Fin de prazo de entrega de traballos para os certames XLVII 
CERTAME  NACIONAL DE POESÍA SOBRE O NADAL, XLVII CERTAME 
XORNALÍSTICO “BEGONTE E O NADAL” e XLVII CERTAME DE DEBUXO 
INFANTIL.

20.01.2023  Casa da Cultura de Begonte. Inauguración da exposición das obras 
presentadas ao XXXIII Certame Galego de Arte. 

28.01.2023  17,00. Centro cultural José Domínguez Guizán. Entrega dos premios 
dos Certames culturais. Clausura de actividades da 51ª edición de 
O Nadal en Begonte e do Cincuentenario do Belén. Actuación de 
solistas das Escolas Mancomunadas de Música de Rábade, Begonte, 
Outeiro de Rei e Friol.

Colaboran:

Declarado de Interese 
Turístico Galego pola

Centro Cultural
JOSÉ DOMÍNGUEZ GUIZÁN

HORARIO DE VISITAS AO BELÉN: de 11 a 13 e de 16 a 19 h
– Ata o 23 de decembro 2022 e do 7 ao 28 de xaneiro 2023:
  sábados, domingos e festivos
– Do 24 de decembro 2022 ao 6 de xaneiro 2023: todos os días
Colectivos: avisar previamente ao teléfono 610 907 306
Web: www.belendebegonte.es

Calendario do Cincuentenario do Belén de Begonte Visita á S.S. O Papa para falarlle do Belén de 
Begonte no Cincuentenario da súa creación

Dúas exposicións para o Cincuentenario do Belén 

Grupo
Fotocinematográfico
FONMIÑÁ 

Promove: Co apoio de:

Patrocinio de:

XLVII Certame Xornalístico “Begonte e o Nadal”
e difusion turística

Concello de

Begonte


