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Horizontais:

1 São (...), ilha do Grupo 
Oriental apelidada de 
"ilha verde" e onde se 
encontra a cidade de 
Ponta Delgada. (6)

4 (...) do Heroísmo, cidade 
da ilha Terceira onde se 
encontram o Monte Brasil 
e o Porto das Pipas; já foi 
capital do reino de 
Portugal e o seu Centro 
Histórico é Património 
Mundial desde 1983. (5)

7 Ilha do Grupo Central, 
onde se encontram a 
cidade da Horta e o 
Vulcão dos Capelinhos; 
os imensos maciços de 
hortênsias, em diversos 
tons de azul, justificam o 
título de "ilha azul" e é 
um dos vértices das 
chamadas “ilhas do 
triângulo”. (5)

8 São (...), ilha do Grupo 
Central apelidada de "ilha 
das fajãs" (integradas na 
Reserva da Biosfera da 
UNESCO); apelidada de 
"ilha castanha", é um dos 
vértices das chamadas 
“ilhas do triângulo”. (5)

11 Cetáceo que quase 
desapareceu dos mares 
dos Açores devido à caça 
excessiva (agora é uma 
espécie protegida). (9)

13 É um fruto e na ilha de S. 
Miguel tem Denominação 

de Origem Protegida 
(com acento). (6)

15 Pertencente ao Grupo 
Central, é a segunda 
maior ilha do arquipélago 
e a mais montanhosa, 
encontrando-se aqui o 
ponto mais alto de 
Portugal (2351 metros); 
apelidada de "ilha 
cinzenta" ou "ilha 
montanha", é um dos 
vértices das chamadas 
“ilhas do triângulo” e 
aqui se encontram os 
“currais” ou “curraletas” 
que constituem a 
paisagem da cultura da 
vinha classificada pela 
UNESCO, desde 2004, 
Património da 
Humanidade. (4)

17 Ilha do Grupo Central 
conhecida por "ilha 
festiva" ou "ilha lilás" e 
onde se encontra a cidade 
de Angra do Heroísmo. 
(8)

18 Oceano onde fica situado 
o arquipélago dos Açores 
(com acento). (9)

Verticais:

2 Fazem parte da bela 
paisagem açoriana (a das 
Sete Cidades, na ilha de 
São Miguel, é a mais 
conhecida). (6)

3 Os Açores são ricos em 
pastos onde há muitas 

vacas que produzem o 
leite que dá origem a este 
conhecido produto do 
arquipélago, sendo o da 
ilha de São Jorge DOP o 
mais famoso. (6)

5 Santa (...), ilha do Grupo 
Oriental, a primeira a ser 
descoberta pelos 
navegadores portugueses 
e a primeira a ser 
povoada; por apresentar 
um clima mais quente e 
seco, é apelidada de "ilha 
sol" ou "ilha amarela". (5)

6 Ilha que integra o Grupo 
Ocidental do arquipélago 
dos Açores; apelidada de 
"ilha rosa", é Reserva da 
Biosfera da UNESCO e o 
território mais ocidental 
dos Açores e da Europa.
(6)

9 Terrenos planos 
originados pelos 
desabamentos das arribas 
provocados pelas 
torrentes das ribeiras 
(com til). (5)

10 (...) Lêvedo, espécie de 
pão de trigo, típico dos 
Açores, com origem nas 
Furnas (Povoação, São 
Miguel). (4)

12 Classificada pela 
UNESCO como Reserva 
Mundial da Biosfera, é a 
ilha mais a norte das 
cinco que compõem o 
Grupo Central do 
arquipélago dos Açores; 

apelidada de "ilha 
branca", destacam-se na 
paisagem os moinhos de 
vento com cúpulas 
vermelhas e o Ilhéu da 
Baleia. (8)

14 Número de ilhas que 
formam o arquipélago dos 
Açores. (4)

16 Ilha do Grupo Ocidental, 
apelidada de "ilha preta", 
é a mais pequena do 
arquipélago dos Açores e 
está integrada na rede 
mundial de Reservas da 
Biosfera da UNESCO. (5)


