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VII Concurso Concelhio de Leitura  

Final Concelhia 

No passado dia 3 de maio a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro acolheu, pelo 7.º ano consecutivo, a grande final 

do Concurso Concelhio de Leitura, uma iniciativa destinada aos/às alunos/as do 3.º e 4.º anos de escolaridade (1.º 

ciclo) e 5.º e 6.º anos de escolaridade (2.º ciclo) do ensino público e privado do concelho de Oliveira de Azeméis.  

A 1.ª fase, que decorreu no agrupamento ao qual pertencem os/as alunos/as de cada escola participante, permitiu 

apurar os/as representantes de cada escola para esta final concelhia. Foram admitidos para a 2ª fase 36 alunos/as (26 

do 1.º ciclo e dez do 2.º ciclo), de um total de 1262 participantes da 1ª fase (701 alunos/as pertenciam ao 1º ciclo e 

561 alunos/as ao 2º ciclo). 

A final concelhia teve início durante o período da manhã com a 

realização das provas escritas, que avaliaram o conhecimento dos/as 

finalistas sobre as obras a concurso. No caso dos/as alunos/as do 1.º 

ciclo a obra selecionada foi ‘Pinóquio’ do italiano Carlo Collodi 

(primeira edição em 1883). Os/as alunos/a mais velhos/as leram 

‘Pedro Alecrim’, uma obra do Escritor António Mota. 

Depois da prova escrita, seguiram-se momentos de descontração e 

animação com uma Hora do Conto dinamizada pela equipa da 

biblioteca municipal e um almoço servido na Escola Básica e Secundária Soares Basto. 

As provas orais, às quais passaram os/as melhores classificados/as da prova escrita, puderam ser presenciadas pelo 

público que se dirigiu à biblioteca municipal para assistir a esta final e foram realizadas no período da tarde, pelas 

14h00, na Sala Polivalente. 

 

 

 

 

 

 

Prova escrita 

Apurados/as para Prova Oral – 2.º Ciclo Apurados para Prova Oral – 1.º Ciclo 
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O evento foi apresentado pela aluna Marta Santos, do 

10.º ano da Escola Básica e Secundária de Fajões que, 

com muita simpatia e alegria, envolveu todos/as os/as 

presentes durante a tarde.  

Do 1.º ciclo foram selecionados o Simão Rodrigues, o 

Tomás Pereira, o Martim Costa e o João Santos. Do 2.º 

ciclo passaram à Prova Oral o Afonso Almeida, a Beatriz 

Oliveira e a Sofia Reis. 

Depois da prova oral, que incluiu a leitura de um trecho 

das obras e da resposta a uma pergunta de natureza 

argumentativa feita pelos elementos do Júri, a cerimónia de encerramento, que foi palco de muita alegria e animação, 

continuou tarde adentro com alguns momentos muito interessantes. O primeiro, a cargo da professora bibliotecária 

do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, Lurdes Figueiredo, que todos/as encantou com os seus dotes de 

contadora de histórias.  

Seguiram-se as intervenções institucionais da biblioteca municipal, em representação da equipa que organiza o 

concurso, das Prof.ªs Graça Terra e Alice Mateiro, em representação dos autores das provas escritas (Graça Terra, 

Augusta Marques e Maria José Pequito, do 1.º ciclo e Alice Mateiro, António Rebelo e Ivete Jorge, do 2.º ciclo), do 

Diretor do CFAE AVCOA Prof. José Rosa, da Coordenadora Interconcelhia das Bibliotecas Escolares, Elisabete Carvalho 

e da Vereadora da Cultura, Gracinda Leal. 

Antes da entrega do prémios, o escritor António Mota, 

que presidiu ao Júri, esteve à conversa com toda a plateia 

e com os/as concorrentes, contou histórias da sua 

admiração pelo escritor Ferreira de Castro, sobre o livro 

lido pelos alunos do 2.º ciclo, Pedro Alecrim, e da sua 

própria vida. 

No final, seguiu-se o anúncio dos/as vencedores/as e a 

entrega dos prémios aos/às premiados/as e aos/às 

participantes desta final concelhia. Foram vencedores/as 

da edição de 2017 do CCL de Oliveira de Azeméis, Tomás 

Pereira do 1.º ciclo, aluno da EB2,3 de Loureiro (Agrupamento de Escolas de Loureiro) e a Beatriz Oliveira, do 2.º ciclo, 

que estuda na EB Comendador Ângelo Azevedo em São Roque (Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva). 

António Mota – Júri do concurso 
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O VII Concurso Concelhio de Leitura, que decorreu entre 02 de fevereiro e 03 de maio de 2017, resultou de uma 

parceria entre a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro e as escolas do município de Oliveira de Azeméis e pretendeu 

promover e estimular a prática da leitura, dando a conhecer obras de literatura e seus/suas escritores/as. 

Mais informações sobre o VII Concurso Concelhio de Leitura aqui. 

Tomás Pereira – Vencedor 1.º Ciclo Beatriz Oliveira – Vencedora 2.º Ciclo 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/sabe/c_leitura/cl_2017.htm

