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Concurso de Presépios 2016 

 

No sentido de fomentar o espírito natalício, a 

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, através 

da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, está a 

promover a 9.ª edição do Concurso de Presépios.  

 

O Concurso de Presépios tem como objetivos 

proporcionar uma maior vivência da mensagem 

natalícia, sensibilizar a comunidade para a 

tradição cultural da construção do presépio, 

promover a manifestação artística e a criatividade interinstitucional e individual e criar condições para a 

fruição literária, científica e artística estimulando o espírito crítico-reflexivo no município. 

 

Ao longo destas oito edições, estiveram presentes a concurso 277 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. Estes presépios podem ser vistos aqui ou no site da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro 

(www.bm-ferreiradecastro.com) em Projetos e Atividades/ Concurso de Presépios/ Concorrentes. 

 

Este concurso, que contempla as categorias infantil, juvenil e adulto/sénior, tem como objetivo reunir e, 

mais tarde, eleger os melhores trabalhos resultantes da votação, quer do júri quer dos/as leitores/as da 

biblioteca municipal, e é dirigida a todas as pessoas que concorram em grupo institucional.  

 

Categorias a Concurso 

Categoria A (INFANTIL) – Instituições Particulares de Solidariedade Social com valência pré-escolar e 1º 

ciclo, Associações de Pais/Mães e Encarregados/as de Educação de jardins de infância e Escolas do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico;  

Categoria B – (JUVENIL) Escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, Escolas Secundárias e Associações 

Juvenis;   

http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=405
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Categoria C – (ADULTOS / SÉNIOR) Instituições Particulares de Solidariedade Social com valência de 

idosos/as, Centros de Dia e Centros de Convívio, Universidade Sénior, Escolas do Ensino Superior, 

Associações e Coletividades. 

 

Entrega dos trabalhos | até dia 06 de dezembro 2016 

As instituições que pretendam participar podem entregar os trabalhos, de acordo com a categoria a que se 

candidatam, até ao dia 06 de dezembro de 2016 na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.   

As normas de participação podem ser consultadas aqui.  

 

Exposição dos presépios | 13 dezembro 2016 » 06 janeiro 2017 

Entre os dias 13 de dezembro e 06 de janeiro 2017, no horário de funcionamento da biblioteca municipal, 

está patente ao público a exposição dos presépios concorrentes à edição deste ano.  

À semelhança de anos anteriores, os trabalhos serão votados por um júri constituído por um/a 

representante da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, um/a representante da Biblioteca Municipal 

Ferreira de Castro e um/a personalidade da área artística residente ou nascida no município a designar 

pelo/a Presidente da Câmara Municipal ou Vereador/a competente e deverá ocorrer até ao dia do 

aniversário da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro (14 de dezembro). 

Paralelamente, entre os dias 13 e 27 de dezembro, os/as utentes da biblioteca podem votar no seu 

presépio favorito e eleger os presépios de mérito de cada categoria. 

Conheça aqui os trabalhos das edições anteriores. 

 

Tarde de Contos e Cerimónia de Entrega dos Prémios | 06 janeiro 2017 | 14h00 

A entrega dos prémios e dos certificados de participação será feita na Tarde de Contos da Cerimónia de 

Entrega de Prémios do Concurso de Presépios, a realizar no dia 06 de janeiro de 2017, pelas 14h00, na Sala 

Polivalente da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.  

Para esta tarde de Reis, a biblioteca sugere o seguinte programa: 

- Cantar das Janeiras pelo Grupo Coral da Universidade Sénior 

- Tarde de contos pela contadora de histórias Clara Haddad 

- Entrega de Prémios do Concurso de Presépios 2016 

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro assinala assim o Dia de Reis e encerra a 9.ª edição do Concurso de 

Presépios. 
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