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Horizontais:

1 Concelho do distrito de 
Santarém, localizado na 
Região do Centro (NUT II) e 
no Médio Tejo (NUT III); 
freguesias: Alburitel, 
Atouguia, Caxarias, Espite, 
Fátima, Freixianda, Ribeira 
do Fárrio e Formigais, 
Gondemaria e Olival, Matas e 
Cercal, Nossa Senhora da 
Piedade, Nossa Senhora das 
Misericórdias, Rio de Couros 
e Casal dos Bernardos, Seiça,  
Urqueira (com acento). (5)

3 Santuário de (...), palco das 
aparições de N.ª Sr.ª a três 
pequenos pastores, a Cova da 
Iria converteu-se num 
importante local de culto 
religioso que acolhe 
anualmente quatro a cinco 
milhões de peregrinos e 
turistas do mundo inteiro 
(com acento). (6)

5 (...) de Ourém, Monumento 

Nacional formado por três 

torres quadrangulares e 

recinto triangular, também 

conhecido por Paço dos 

Condes de Ourém. (7)

6 Formou nova freguesia com 
Ribeira do Fárrio e Formigais 
(União). (10)

8 D. Gonçalo (...), guerreiro 
trovador que, diz a lenda, se 
enamorou pela Moura 
Oureana. (10)

9 Nome original do concelho de 
Ourém até o século XII, antes 
de ser conquistado aos 
mouros por D. Afonso 
Henriques em 1136, passando 
depois para Auren. (7)

11 Ribeira de (...), nasce no 
concelho de Ourém e desagua 
no Rio Nabão, sobre ela passa 
a Ponte dos Namorados (com 
cedilha). (5)

13 Lugar onde, em 1994, foi 
descoberta a jazida data do 
Jurássico Médio (com cerca 
de 175 milhões de anos) que 
integra o mais antigo registo 
de pegadas de saurópodes 
que se conhece (Monumento 
Natural). (6)

15 Casa do (...), onde está 
instalado o Museu Municipal 
de Ourém. (13)

17 Sopas de (...), uma das Sopas 
que fazem parte da 
gastronomia de Ourém; 
outras sopas: Sopa de azeite, 
Sopa de carne, Sopas de 
galinha e Sopas de bacalhau.
(5)

20 Vila (...) de Ourém, firmada 
no topo do morro, inscreve-se 
no seio de uma muralha 
rasgada por duas portas de 
vão em arco redondo, a de 
Santarém (a sul) e a da Vila 
(a norte). (8)

24 (...) da Vila Medieval de 
Ourém, acolhe mensalmente 
exposições de artes plásticas e 
visuais. (7)

26 Mês em que se realiza a 

centenária Feira Nova de 
Santa Iria. (7)

27 Nascente do (...), a maior 
exsurgência do Rio Nabão, 
esta nascente é muito 
apreciada pelas suas águas 
frias, com fama de serem 
termais (praia fluvial, em 
Formigais). (6)

29 D. (...) Álvares Pereira, 
terceiro Conde de Ourém, foi 
o homem que em 1385 
garantiu a independência de 
Portugal quando conseguiu 
uma espectacular vitória na 
grandiosa Batalha de 
Aljubarrota. (4)

30 Bolo-de-(...), iguaria da 
gastronomia oureense, o bolo 
das festas. (4)

31 Igreja (...), integrada nesta 
Igreja, a Cripta ou Capela do 
Marquês de Valença, foi 
fundada no séc. XV e acolhe 
o túmulo de D. Afonso, IV 
Conde de Ourém. (9)

Verticais:

2 Um dos pratos típicos da 
gastronomia de Ourém; 
outros pratos: Migas de broa 
com couves, Chícharos, 
Feijão com abóbora e 
Carneiro guisado. (7)

4 Conde (...), segundo Conde 
de Ourém, foi o responsável 
pela assinatura do Tratado de 
Aliança entre Inglaterra e 
Portugal, em vigor até aos 
nossos dias. (7)

5 (...) Zita Ferreira, 
bibliotecária, música e 

escritora nascida em Ourém, 
é autora de livros como “O 
Bicho de sete cabeças – 
História de uma eleição 
democrática” (2010), "O 
Morcego Bibliotecário" 
(2016) e “Beatriz, a árvore 
feliz” (2017). (6)

6 Um dos pratos típicos da 
gastronomia de Ourém 
também conhecido por 
tachada. (9)

7 Clube Atlético (...), entre os 
anos 2012 e 2014, a sua 
equipa feminina sénior fez 
história, repetindo a vitória no 
Campeonato Nacional de 
Futebol Feminino e 
competindo na Liga dos 
Campeões feminina da 
UEFA. (8)

10 Pão de milho, faz parte da 
gastronomia de Ourém. (4)

12 Mata Municipal (...) Pereira 
Afonso, é um espaço com 
cerca de 3,5 há, localizado em 
plena cidade de Ourém (com 
acento). (7)

13 (...) da Santíssima Trindade, 
obra do Arq. greco-ortodoxo 
Alexandros Tombazis, a nova 
igreja tem forma circular, com 
125 metros de diâmetro, 
combina a luz e a tecnologia, 
procurando respeitar a 
atmosfera de Fátima (com 
acento). (8)

14 Academia de Música Banda 
de Ourém. (4)

16 Aldeia da (...), localidade que 
deu origem à cidade de 
Ourém. (4)

17 (...-...) ao Vivo, recriação 
encenada desde 1999 e 
reconhecida como uma das 
melhores do país, trazendo 
todos os anos milhares de 
pessoas ao centro histórico de 
Ourém (duas palavras 
juntas). (8)

18 Parque da Cidade António 
(...), Um local aprazível ideal 
para a realização de 
caminhadas e para 
piqueniques em família. (8)

19 Aldeia de (...), é uma das 
aldeias mais conhecidas em 
Portugal por congregar as 
habitações dos três videntes 
das aparições de Fátima. (9)

21 (...) Medieval de Ourém, tem 

a sua origem na fundação de 

Portugal, quando D. Afonso 

Henriques celebrou com os 

Monges de Cister, também 

conhecidos por monges 

agricultores, vários acordos, 

cedendo-lhes terras para que 

fossem cultivadas. (5)

22 (...) d'Castelo Ourém, bebida 
típica. (8)

23 (...) do Conde, espaço de 
degustação e comercialização 
de produtos locais. (7)

25 Terreiro de S. (...), um dos 
mais belos miradouros do 
concelho. (5)

28 Agrupamento de Escolas de 
Ourém (sigla). (3)


