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Tarde de Contos e Cerimónia de Entrega dos Prémios 

Concurso de Presépios 2016 

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 realizou uma Tarde de 

Contos que integrou a entrega dos prémios às instituições 

vencedoras desta edição.   

Este ano, a cerimónia de entrega de prémios teve início ao som das janeiras pelo Grupo Coral da 

Universidade Sénior de Oliveira de Azeméis que assinalou desta forma o Dia de Reis. Seguiu-se uma 

tarde de contos protagonizada pela contadora de histórias Clara Haddad que brindou o público 

presente na biblioteca com uma fantástica tarde de contos, um momento único de tradição oral.  

Com sua grande expressividade Clara Haddad encantou, criando um ambiente mágico, divertido e 

interativo com seu público. A sua apresentação reuniu contos populares e literários com histórias de 

variados lugares e tradições que aprendeu com a sua avó paterna e nas suas viagens pelo mundo.  

 

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, Gracinda Leal, 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 leitores da biblioteca municipal que elegeram o Presépio de Mérito.   

Segundo a votação do júri, o vencedor na categoria A (Infantil) foi a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do Picoto, na categoria B (Juvenil) a Escola Básica e 

Secundária Soares Basto e na categoria C (Adultos/Seniores) o Centro Social Cultura Recreativo de 

Pindelo.   
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Os Presépios de Mérito eleitos pelos/as leitores/as da biblioteca municipal foram os presépios da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Básica Comendador António 

da Silva Rodrigues (categoria A - Infantil), da Escola Básica e Secundária de Fajões (Categoria B - 

Juvenil) e da Comossela – Comissão de Melhoramentos de Ossela (categoria C - Adulto/Sénior).   

Conheça os presépios premiados aqui e os presépios das edições anteriores aqui.   

Parabéns às instituições participantes pelos magníficos presépios apresentados com destaque 

especial às premiadas deste ano. 

 

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 nove edições, estiveram presentes a concurso 306 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.  

Votação Júri: Vencedor Categoria A (Infantil) Votação Júri: Vencedor Categoria B (Juvenil) Votação Júri: Vencedor Categoria C (Adulto/Sénior) 

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

