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À Descoberta do 

Património do 

Concelho 

 

 

 

A Visita-jogo que vais efectuar é uma descoberta ao 

património do concelho de Montijo. Temos vários desafios 

para ti: 

1º Constitui um grupo; 

2º Escuta com muita atenção a explicação; 

3º Com a informação que te é dada vai preenchendo, em 

conjunto, esta ficha. 
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A) Encontras-te junto à Igreja Matriz, escuta com 

atenção a explicação e depois responde às 

perguntas: 

1) A abóbada do guarda-vento que imagem possui? 

_______ ________ __ _________ 

2) O conjunto azulejar tem dois grandes temas, 

quais? _______________e_______________ 

 

B) Estás junto à actual Galeria Municipal, antigamente o 

que funcionava neste 

edifício___________________________ 

 

C) O Edifício que está a tua frente chama-- se 

___________________, que órgão municipal está 

aqui instalado? __________________ 

 

Acabámos de visitar a freguesia de Montijo, agora vamos 

para o autocarro, a próxima paragem é na freguesia de 

Sarilhos Grandes 

_____________________ / / ______________ 

 

Chegámos à freguesia de Sarilhos Grandes, repara como a 

Igreja de São Jorge tem a Cruz de Santiago, estes terrenos 

pertenciam à Ordem de Santiago. 

 

A) Estás na igreja, ouve atentamente a explicação e 

responde às questões: 
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1) Esta igreja é uma reconstrução da época do rei __ 

______ ___ 

2) A igreja é constituída por uma ou duas naves? 

______________________ 

3) A abóbada da igreja é em _______ onde está 

pintada uma exaltação a _____ ___________ 

4) Os azulejos brancos e azuis que revestem as 

paredes são de que século? _________ 

5) Na capela-mor o altar é de que 

época?_____________ 

 

Está na altura de irmos para o autocarro e nos dirigirmos 

para a última etapa da nossa visita: A Freguesia de Atalaia. 

______________________/ / _____________ 

 

Chegámos a Atalaia, repara como a Igreja de Nossa 

Senhora de Atalaia fica no alto, tem a ver com o nome da 

localidade: estar de atalaia, quer dizer vigiar. Assim, a 

localidade é toda vigiada por Nossa Senhora e está 

protegida por esta. 

 

A) Encontras-te junto ao Cruzeiro Mor da Atalaia, ouve 

com atenção e responde às perguntas: 

 

1) Indica a data da sua construção. 
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2) Para além deste, quantos cruzeiros existem mais 

na Atalaia. ___________ 

 

3) Este cruzeiro foi mandado construir por 

____________________. 

 

______________________/ / _____________ 

 

Muito bem acabaste a tua descoberta ao Património destas 

três freguesias. Para saberes se acertaste em todas as 

questões entrega a tua prova à mediadora e espera a 

resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo:____ 

Nomes:_________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

________________________________________ 

Data:_________________________________ 


