
 

 
T U R I S M O 

MONTRAS DE SÃO BENTO 

 

 

Montras de São Bento 

mostra & concurso 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

ENTIDADE PROMOTORA 

A Mostra & Concurso ´Montras de São Bento´ é uma iniciativa promovida pela 

Câmara Municipal de Santo Tirso. 

 

OBJETIVOS DA INICIATIVA 

A Mostra & Concurso – Montras de São Bento visa promover e projetar o comércio 

e serviços de proximidade. O trabalho artístico, associado à decoração de montras 

(vitrinismo), pretende animar a economia local e exultar o papel dos pequenos 

empresários. 

 
São Bento, proclamado como “Pai e Padroeiro da Europa” e Patriarca dos Monges do Ocidente, 

atrai milhares de peregrinos a cada santuário onde é venerado, e Santo Tirso não é exceção!...  

São Bento servirá assim de inspiração para a decoração das montras (a ele estão associados vários 

elementos que deverão integrar as criações artísticas). 

 

PARTICIPANTES 

Estabelecimentos comerciais e de serviços, com montra/vitrine (localizados no 

perímetro da cidade). 

Estabelecimentos de ensino, com oferta formativa no setor (dinâmicas em regime 

de parceria com o comércio de proximidade).   

A adesão à iniciativa garante um certificado de participação. 

 

INSCRIÇÕES 

Em https://forms.gle/AuUdFSQmp7qYnFAw8    

 

DATAS E PRAZOS 

Mostra & Concurso ´Montras de São Bento´  

DIA04SEG JUL´22 ao DIA15SEX JUL´22 

Diretório: 
Prazo de adesão ao concurso 

DIA23QUI JUN´22  

Período de votação online 

Desde o DIA07QUI JUL´22 ao DIA11SEG JUL´22 (00H00) 

Data da revelação dos vencedores (plataformas digitais) 

DIA12TER JUL´22 

Prazo para recolher* o prémio 

DIA31DOM JUL´22 

Prazo para gozar o prémio 

DIA31SAB DEZ´22    

 *Loja Interativa de Turismo 

 

https://forms.gle/AuUdFSQmp7qYnFAw8


 

 
T U R I S M O 

MONTRAS DE SÃO BENTO 

 

REQUISITOS DAS MONTRAS 

A ornamentação das montras, com inspiração em símbolos e elementos alusivos a 

São Bento, deverá incluir, obrigatoriamente, cravos brancos e sal branco. 

A imagem de São Bento e/ou as insígnias episcopais (mitra, báculo, cruz peitoral e 

anel) poderão integrar igualmente a montra, conferindo-lhe valor. 

 

As montras deverão ser concebidas, preferencialmente, com materiais sustentáveis, 

e pondo em evidência os produtos/artigos comercializados no estabelecimento. 

 

As montras a concurso irão possuir um elemento identificador (fornecido pela 

entidade promotora). 

O ´identificador´ vai ficar disponível na Loja Interativa de Turismo (será dado 

conhecimento da data de recolha). 

 

JÚRI 

A votação para apurar as três melhores instalações (vitrines) será online.    

O público vota na página oficial do facebook. 

O público, aquando da votação, terá em conta o grau de originalidade, a harmonia 

e o equilíbrio com o espaço envolvente.  

 

CLASSIFICAÇÃO 

As três montras mais votadas (1º lugar; 2º lugar e 3º lugar)  

 

PRÉMIOS 

Serão revelados a 12JUL´22  

  

DIREITOS DE AUTOR 

Os concorrentes autorizam a entidade promotora a utilizar todas as imagens das 

montras apresentadas a concurso, para efeitos de divulgação pública que considere 

pertinente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O participante compromete-se a respeitar e cumprir as normas de participação. 

Sendo cancelada a participação, deve, o aderente, comunicar à entidade promotora 

(evitar agendamentos desnecessários, para recolha de imagem).  

Cabe à entidade promotora do concurso, decidir o melhor tratamento às matérias 

omissas (sem recurso ou contestação). 

 

 
 

+INFO 

Câmara Municipal de Santo Tirso 

Loja Interativa de Turismo 

Largo do Coronel Batista Coelho, porta 54 

4780|370 SANTO TIRSO 

turismo@cm-stirso.pt 

252 830 411 
 


