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Horizontais:

1 Concelho situado no Baixo 
Alentejo, distrito de Beja, entre a 
Serra do Caldeirão e a planície 
alentejana; é rodeado pelos 
concelhos de Loulé e Silves a Sul e 
Sudoeste, Ourique a Poente, 
Castro Verde a Norte, Mértola a 
Nascente, e ainda Alcoutim, num 
curto segmento da ribeira do 
Vascão (com acento). (9)

4 Rio que nasce no concelho de 
Almodôvar, na Serra do Caldeirão.
(4)

6 Produto regional do concelho de 
Almodôvar; outros produtos: 
queijo de cabra curado, mel, água-
mel, medronho, popias, costas, 
folhados de gila, queijadas de 
requeijão, salsicharia (com til). (3)

10 (...) do Sul, ao longo de três dias, 
os visitantes deste evento poderão 
assistir a várias mesas redondas, 
conferências, oficinas, residências 
artísticas e conversas com 
conceituados escritores, no âmbito 
do universo da língua de Camões.
(8)

11 Mostra do que melhor se faz no 
concelho, desde os produtos 
endógenos, passando pela cultura, 
pelas artes e pelas tradições. (5)

12 (...) de Nossa Senhora da 
Conceição, edifício que alberga o 
Fórum Cultural, a Universidade 
Sénior, a Sala de Ensaio/gravação 
para Grupos Corais ou Populares, 
uma Sala Multiusos, um Auditório 
(com capacidade para 60 pessoas) 
e o Museu de Arte Sacra. (8)

17 Ermida de Santo (...), situada num 
dos pontos mais altos da Vila de 
Almodôvar, sobressai a paisagem 
sobre a imensa planície que se 
transforma a cada estação. (5)

18 (...) da Ribeira de Cobres, está 
situada a leste da vila de 
Almodôvar e foi construída em 
data desconhecida na Idade Média 
(séculos XII ou XIII). (5)

19 Festival Internacional de Artes na 
Rua que te início em 2015. (7)

22 Museu Severo (...), museu 
instalado num dos mais antigos 
edifícios de Almodôvar; é dedicado 
ao mestre pintor nascido em 
Coimbra mas que se apaixonou por 
Almodôvar (1898-1985). (7)

26 Graça dos (...), freguesia que, com 
a reforma administrativa nacional 
de 2013, uniu-se a à freguesia de 
Almodôvar (com til). (7)

27 Região povoada de sobreiros ou 
azinheiras, onde pastam porcos 
(faz parte da paisagem do 
concelho de Almodôvar). (7)

29 Viagem com (...), uma das várias 
promoções à leitura realizadas pela 
Biblioteca de Almodôvar (para o 
público com idades entre os 6 e 15 
anos, que premeia os leitores com 
uma viagem). (6)

30 São (...), freguesia onde se realiza a 
Feira do Cogumelo e do Medronho 
(com acento). (7)

32 Museu arqueológico e etnográfico 
(...) Vicente Guerreiro, divulga a 
todos as tradições, profissões, 

práticas rurais e tradicionais da 
freguesia de Santa Clara-a-Nova.
(6)

33 Igreja Paroquial de Santa (...), 
monumento Manuelino constituído 
por três naves. (4)

34 Palheiros de (...), estruturas 
primitivas de formato circular e 
cobertas de colmo (São Barnabé -
Monte das Figueiras /Santa Cruz -
Monte Branco do Vascão). (4)

35 (...) Aguiar, concebeu as esculturas 
do Sapateiro e dos Bombeiros 
utilizando diversos materiais de 
ferro-velho. (9)

Verticais:

1 Gomes (...), freguesia que, com a 
reforma administrativa nacional de 
2013, uniu-se a à freguesia de 
Santa Clara-a-Nova. (5)

2 (...) Municipal, edifício que se 
destaca no centro da vila como 
único na expressão de Art Deco.
(7)

3 D. (...), em 17 de abril de 1285 
elevou a concelho, por carta de 
foral, a então denominada Póvoa 
de Almodôvar, que em 1297 é 
doada à Ordem de Santiago. (5)

5 Santo (...), padroeiro da paróquia 
de Almodôvar (monge e abade do 
mosteiro beneditino de Toledo, e 
depois bispo da mesma cidade, 
que viveu no século VII). (9)

6 (...) Municipais de Almodôvar, 
equipamento municipal que, 
desde 2011, dispõe de banho 
turco. (8)

7 Igreja de Santo (...), provavelmente 

construída entre os finais do séc. 
XVII e inícios do séc. XVIII, destaca-
se, na fachada principal, pela 
elegante cruz de ferro forjado e 
pela originalidade dos dois 
campanários em espadana, 
colocados simetricamente a 
enquadrar a empena (Santa Cruz) 
(com acento). (7)

8 Pêgo da (...), paisagem ribeirinha 
onde poderá apreciar as águas 
límpidas que atravessam a Ribeira 
do Vascão e descobrir os moinhos 
de água e os açudes existentes 
(Santa Cruz). (11)

9 Igreja da Misericórdia - Capelinha 
do Sr. do (...), notável templo da 
Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia erguido na Praça da 
República (com acento). (8)

13 Sitio Arqueológico das Mesas do 
(...), lugar que confirma a 
existência de um grande povoado 
que remonta à Idade do Ferro 
tendo sido habitado até ao período 
Islâmico (Santa Clara-a-Nova). (10)

14 Barragem do (...) Clérigo, local de 
beleza inolvidável situado bem 
perto da Vila de Almodôvar. (5)

15 Museu da Escrita do Sudoeste, o 
ponto de partida para o 
entendimento da História de um 
vasto território que se estende por 
Portugal e Espanha. (4)

16 Sopa de (...), um dos pratos da 
Gastronomia do concelho de 
Almodôvar; outros pratos: Cozidos 
de Grão e Feijão, Açorda de Perdiz, 
de Poejos ou de Coentros, 
Ensopado de Borrego e Migas com 
Entrecosto. (5)

20 Mercado (...), um dos eventos 

culturais realizados no concelho de 
Almodôvar. (8)

21 Aldeia dos (...), freguesia do 
concelho de Almodôvar onde 
existem dois grupos motard: 
Xabassa Mosquitos e Xabassa 
Barrocos. (9)

23 Janela (...), localizada numa casa 
particular, é um verdadeiro ícone 
em Almodôvar da arte portuguesa 
da época dos descobrimentos. (9)

24 (...) ao Concelho de Almodôvar, 
prova "ex-libris" do ciclismo Master 
em Almodôvar (uma das mais 
importantes e destacadas provas da 
categoria, arrastando consigo uma 
autêntica legião de fãs da 
modalidade). (5)

25 Torre do (...), edifício de grande 
solidez estrutural e de marcada 
austeridade formal, ao gosto de 
tradição maneirista muito 
arreigado nos edifícios públicos do 
Baixo Alentejo que datam dos 
inícios do séc. XVII (com acento).
(7)

28 Freguesia do concelho de 
Almodôvar (com acento). (7)

31 (...) de Almodôvar, Grupo Coral e 
Etnográfico do Concelho; outros 
Grupos (Flores do Campo, 
Mondadeiras de Santa Cruz, As 
Andorinhas do Rosário, Ceifeiras da 
Semblana, Amigos do Rosário e 
Vozes da Aldeia). (5)

32 Pico do (...), um dos locais mais 
altos da Serra do Caldeirão, em são 
Barnabé (577m) (com acento). (2)


