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Tarde de Contos e Cerimónia de Entrega dos Prémios do 

Concurso de Presépios 2017 

 

Para encerrar a 9ª edição do Concurso de Presépios e no sentido de assinalar o Dia de Reis, no passado dia 6 de janeiro, 

a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro foi palco de muita animação com a realização de uma Tarde de Contos que 

integrou a cerimónia de entrega dos prémios às instituições vencedoras desta edição. 

Este ano, a tarde de Reis teve início ao som das janeiras pela TUNA da Universidade Sénior de Oliveira de Azeméis.  

Seguiu-se uma tarde de contos protagonizada pela contadora de histórias Augusta Santos, também conhecida por 

Gusta Santos, que encantou o público presente na biblioteca com uma narração de contos populares, um momento 

único de tradição oral. 

Para esta contadora de histórias, que descobriu a sua vocação por acaso a partir do momento em que ouviu Clara 

Haddad num programa de radio, contar histórias é usar emoções, sentimentos e voar no imaginário, onde todos/as 

são convidados a viajar na magia das palavras.  

Mais informações sobre esta contadora em www.facebook.com/gusta.santos.98.  

http://www.facebook.com/gusta.santos.98
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No âmbito do Concurso de Presépios e de acordo com as normas de participação, o concurso contemplou duas 

votações: a votação do Júri, constituído por uma representante da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Ana de 

Jesus, uma representante da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, Marta Mota, e uma personalidade da área 

artística residente ou nascida no município, Ana Garcia, e a votação dos/as leitores/as da biblioteca municipal. 

Segundo a votação do júri, o vencedor na categoria A (Infantil) foi a Associação de Pais da EB1/JI N.º2 Lações, na 

Categoria B (Juvenil) a Escola Básica e Secundária de Fajões e na Categoria C (Adultos/Seniores) a Obra Social de S. 

Martinho da Gândara.  

Os Presépios eleitos pelo público da biblioteca municipal foram os presépios da Associação de Pais da EB1/JI N.º2 

Lações (categoria A - Infantil), da Escola Básica e Secundária de Fajões (Categoria B - Juvenil) e da Fábrica da Igreja 

Paroquial de S. Mamede de Madaíl (categoria C - Adulto/Sénior). 

Paralelamente, foi também atribuído um prémio de mérito ao Agrupamento de Escolas do Búzio – Escola EB2,3/S do 

município de Vale de Cambra. 

Conheça os presépios premiados aqui e os presépios desta edição e das anteriores aqui. 

 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=403
http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=405
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Nesta edição, participaram 31 instituições, sendo que 27 presépios estiveram a concurso e quatro não foram sujeitos 

a votação. Ao longo destas nove edições, estiveram presentes a concurso 333 presépios de instituições do município, 

que puderam mostrar a todos/as os/as oliveirenses o seu espírito de equipa e de engenho, envolvendo toda a 

coletividade no espírito de fraternidade natalícia, apoiando assim, a continuação da tradição oral e cultural. 

Parabéns às instituições participantes pelos magníficos presépios apresentados com destaque especial às premiadas 

deste ano. 

Mais informações sobre o Concurso de Presépios aqui. 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=401

