
 “TRONOS” 

DE SANTO ANTÓNIO 2021 

 

Preâmbulo 

Esta é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Cascais, que visa 

estimular a participação do movimento associativo, (coletividades e associações), 

sediado no concelho de Cascais, através da construção e decoração de Tronos de 

Santo António, sendo este o seu documento regulador. 

 

SANTO ANTÓNIO E CASCAIS 

Segundo conta a lenda, a ligação de Santo António a Cascais, deve-se a uma 

possível passagem pelo nosso Concelho, quando do seu regresso a Portugal, para 

salvar seu pai, que fora condenado á morte por assassinato. Diz-se que provou a 

inocência deste, fazendo-o ressuscitar, podendo contar toda a verdade sobre os 

fatos ocorridos. 

De seu nome de batismo Fernando, foi soldado no Regimento de Infantaria 19 de 

Cascais e o seu soldo revertia a favor dos soldados doentes. 

A marca deixada por este santo, pelo concelho é bastante forte, em igrejas, fortes 

e quintas, conta-se até, que a sua imagem foi carregada no dorso de uma mula 

branca entre 1810 e 1814, pelo próprio regimento até á rendição dos franceses. 

Em junho de 1977, passou o dia 13 de junho (dia da morte de Santo António), a 

celebrar-se como feriado municipal, honrando assim as festas populares em sua 

memória, onde os manjericos com as quadras vieram a ter um local de destaque, 

assim como o tradicional peditório feito por crianças, dai a expressão “um 

tostãozinho pró Santo António.” 

Do tamanho de uma caixa de sapatos ou tão grandes como a imaginação, os 

tronos de Santo António, são hoje uma tradição que se quer, e se deve manter 

viva. Um costume que praticamente só se encontra em memórias e arquivos e 

que queremos reavivar. 

 

 

 



 

Normas de Participação 

 

1. A participação neste projeto implica a aceitação integral das condições que 

constam no presente documento, nomeadamente: 

a) Permissão de utilização de registos fotográficos e de vídeo por parte desta 

Câmara Municipal; 

b) Permissão na criação de suportes de comunicação e divulgação, nos meios 

digitais e redes sociais, bastando para esse efeito o consentimento inicial 

dado na formalização da candidatura; 

c) Dar autorização para a utilização e tratamento dos dados pessoais dos 

participantes; 

2. Os participantes devem estar associados a uma coletividade ou a uma 

associação de moradores, para poderem participar, sendo a candidatura 

apresentada por estas. 

3. As entidades devem submeter previamente a sua participação à aprovação da 

Câmara Municipal de Cascais, através do preenchimento do formulário que pode 

encontrar AQUI, aceitando as condições gerais e as presentes Normas. 

4. A inscrição será confirmada pela Câmara Municipal de Cascais – Divisão de 

Cidadania e Participação, através de uma mensagem de validação. 

5. Os tronos de Santo António, devem ser construídos em estrutura própria, a 

desenvolver pelos participantes, obrigatoriamente com as dimensões de 

1mx1mx1m, devendo executá-lo, com materiais à sua escolha. 

Devem ter em consideração os seguintes aspetos: 

a) Criatividade; 

b) Originalidade; 

c) Modernidade aliada à tradição; 

d) Temática coerente com a tradição coletividade/associação; 

e) Os Tronos deverão conter 3 a 7 degraus, e no topo a figura ou imagem de 

Santo António; 

Não serão aceites tronos que sejam integralmente cópias de outros criados para 

concursos semelhantes, e que se encontrem registados ou documentados em 

publicações na internet, em livros, exposições públicas, etc.., sob pena de ser 

considerado plágio, ou cópia e os mesmos serem desclassificados. 

 

 

https://www.cascais.pt/formulario/tronos-de-santo-antonio


6. No âmbito do projeto serão atribuídos três prémios monetários aos três 

primeiros classificados em nome da associação/coletividade, que apresentou 

candidatura, no valor de  500€, 300€ e 100€, que correspondem respetivamente 

ao primeiro, segundo e terceiro prémios. 

7. A seleção dos três melhores trabalhos, será realizada através de votação online 

efetuada pela população, podendo esta acompanhar diariamente os resultados. 

 8. As entidades participantes deverão enviar foto do trono concluído, assim como 

a sua localização (morada) via email para associativismo.cultural@cm-cascais.pt, 

até á meia-noite do dia 30 de maio.   

9. Serão automaticamente excluídas fotografias dos tronos, recebidas depois 

dessa data. 

10. A votação decorrerá entre o dia 2 de junho e a meia-noite do dia 8 de junho 

2021. 

11. O anúncio dos três tronos mais votados, será efetuado no dia 13 de Junho 

pelos canais Participa Cascais, Jornal C e outros que se considerem adequados. 

12. A entrega dos prémios será efetuada em data e local a designar. 

13. Qualquer esclarecimento relacionado com a apresentação das candidaturas 

ou outras questões inerentes às normas do concurso, deverá ser efetuado através 

do seguinte email associativismo.cultural@cm-cascais.pt, ou de contato telefónico 

214 815 340. 
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