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Horizontais:

1 Cidade (segunda 
maior) e município de 
Angola (Planalto 
Central). (6)

5 General Norton de 
(...), fundador da 
cidade do Huambo 
(21-8-1912). (5)

7 Wambo (...), soba que 
deu origem ao reino do 
Huambo. (7)

9 Rei do Bailundo. (7)

10 (...) do Cuiva, estão 
situadas a cerca de 90 
km a oeste da cidade 
do Huambo, no 
município do Ukuma, 
com cataratas e águas 
agitadas propícias 
para a canoagem 
desportiva. (5)

12 Praça Dr. António 
Agostinho (...), a mais 
conhecida praça da 
cidade do Huambo, 
construída entre 1935 
e 1945, e denominada 

Praça Dr. Manuel de 
Arriaga no período 
colonial. (4)

14 Reserva Florestal do 
(...), tem 39 Km² de 
área. (8)

15 Pedra da (...), pedra 
transformada em 
painel publicitário de 
uma cerveja angolana, 
na berma da estrada 
que liga Luanda ao 
Huambo. (4)

18 Morro do (...), o ponto 
mais alto de Angola, 
com 2 620 m. (4)

19 Forte da (...), o antigo 
Forte Cabral 
Moncada, onde se 
organizaram os 
serviços 
administrativos e 
políticos que 
conduziram à 
fundação da cidade do 
Huambo, pelo General 
José Mendes Norton 
de Matos. (8)

20 O primeiro município 
a ser fundado a nível 
da província do 
Huambo. (8)

Verticais:

2 Base alimentar da 
população do Huambo 
(tal como o feijão). (5)

3 Pedras/Forte de (...), 
palco de confrontos 
entre as tropas 
portuguesas, lideradas 
pelo capitão Joaquim 
Teixeira Moutinho, 
então Governador de 
Benguela, e a 
povoação local 
(1902). (8)

4 Barragem do (...), 
proporciona uma rara 
praia no planalto, a 
Albufeira do Kuando. 
(5)

6 «O Rock Lalimwe 
Eteke Ifa» (o rock 
nunca morre, em 
umbundo), festival de 

rock que se realiza no 
Huambo no nono mês 
do ano. (5)

7 Rei (...), o fundador do 
Reino do Bailundo. (9)

8 Bairro onde se situa a 
Faculdade de Ciências 
Agrárias (FCA). (7)

11 Comuna do Bailundo.
(7)

13 Etnia que constitui a 
maioria da população 
do Huambo. (9)

16 Mulher jovem, 
rapariga, em 
umbundo. (5)

17 Morro (...), situado no 
Alto Hama, é 
considerado como o 
segundo maior 
monolito do Mundo. 
(6)


