
Âmbito
A iniciativa “À Descoberta do Património do Concelho”, organizada pelo Museu Municipal Casa 
Mora, é um jogo online de perguntas e respostas onde os participantes irão testar os seus co-
nhecimentos sobre o património e a cultura do Concelho do Montijo. Todas as perguntas estarão 
relacionadas com os vídeos do programa “A Cultura Entra em sua Casa” que iremos republicar no 
Facebook da Câmara. Todas as edições já publicadas em 2020 estão disponíveis no canal YouTu-
be da Câmara Municipal do Montijo. 

Público-alvo
Podem participar todos os cidadãos com idade superior a 12 anos.

Prazos
A iniciativa irá decorrer entre 3 de março e 2 de junho de 2021.

Participação
Este jogo é composto por 14 rondas de 10 perguntas cada. As respostas serão de escolha múl-
tipla e estarão sempre relacionadas com um vídeo do programa “A Cultura Entra em Sua Casa”. 
Cada ronda será publicada à quarta-feira, terminando às 23h59, do domingo seguinte.
Os participantes terão de aceder ao site oficial da Câmara Municipal do Montijo (https://www.
mun-montijo.pt) ou ao Facebook (https://www.facebook.com/cmmontijo), e responder às ques-
tões colocadas semanalmente, através do link disponibilizado. Será considerada apenas uma 
participação por concorrente.

Prémios
Semanalmente serão oferecidos três exemplares dos livros da Coleção de Estudos Locais da Câ-
mara Municipal do Montijo, relacionados com cada tema, aos três primeiros participantes que 
responderem corretamente às questões da ronda. Para fins de desempate, serão considerados 
os dias e as horas em que enviaram as suas respostas. No total, serão ofertados 45 exemplares da 
coleção.

Divulgação dos Resultados 

A lista de vencedores e, as respostas corretas às perguntas, serão divulgadas no site e nas redes 
sociais da autarquia, nos dias de intervalo entre as rondas. Todos os vencedores serão notificados 
por email e informados sobre a entrega das ofertas. As ofertas serão entregues em data a anun-
ciar considerando a evolução da situação pandémica e as orientações da DGS.

Junte-se a nós nesta iniciativa e participe!


