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Horizontais:

1 (...) do Chão, concelho do 
distrito de Portalegre 
localizado na Região do 
Alentejo (NUT II) e Alto 
Alentejo (NUT III). (5)

4 D. (...) II, foi neste reinado 
que se fundou o concelho de 
Alter do Chão, em 1232. (6)

7 Situada numa pequena 
elevação, o povoamento 
desta freguesia ascende as 
épocas pré-romanas, de que 
são testemunho cerca de 
dezena e meia de antas 
identificadas; as suas 
muralhas são 
impropriamente designadas 
por castelo. (4)

8 Monumento ao (...) Alter 
Real, obra talhada em bronze 
nascida do modelo “Oheide” 
e concebida pelos escultores 
Maria Leal da Costa e Luís 
Valadares (inaugurada em 
2005 numa rotunda de Alter 
do Chão). (6)

11 Protagonista da Gastronomia 
tradicional de Alter do Chão 
(serve de base à elaboração 
do saboroso Arroz Amarelo 
que acompanha o ensopado 
de borrego e também é 
utilizado em licor) (com 
cedilha e til). (7)

13 Migas de (...) Selvagens, um 
dos pratos da Gastronomia 
do concelho de Alter do Chão; 
outros pratos: Migas de pão 
com entrecosto frito e 
Gaspacho alentejano. (8)

14 (...) de Alter, foi fundada por 
D. João V, em 1748, na 
Tapada do Arneiro, com o 
propósito de fornecer cavalos 
para a picaria real; visitas: 
Casas Altas, Eguada, Pátio D. 
João VI, Casa dos Trens e 
Galeria de Exposições. (10)

15 Alter (...), ferro que tem 
alcance internacional, uma 
estirpe do cavalo lusitano. (4)

17 (...) Tardo-Antiga, está 
localizada na zona Sul/Poente 
da Vila de Alter do Chão, 
entre o Infantário da Santa 
Casa da Misericórdia e a E.N. 
369 (com acento). (9)

19 Designação de Alter do Chão 
na época romana; dá nome a 
um Grupo de Cantares. (10)

21 Sigla de Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de 
Alter do Chão - outra escola: 
EB23S Padre José Agostinho.
(6)

25 Casa do (...), Museu 
Municipal de Alter do Chão 
(com acento). (5)

26 Clube do (...), criado no 
âmbito do Gabinete de 
Arqueologia Municipal, é 
dirigido às crianças do 
Município (com acento). (10)

27 Fortificação medieval 
edificada em granito, a partir 
de construções mais antigas; 
erguido no reinado de D. 
Pedro I, em1359, apresenta 
planta quadrangular, 3 torres, 
uma das quais de menagem, 
dois cubelos e um torreão.
(7)

28 Regressou à Coudelaria de 
Alter com novo modelo de 
funcionamento, agora com 
plena autonomia. (9)

Verticais:

1 Grupo (...) de Cultura, grupo 
de teatro de Alter do Chão.
(9)

2 Concurso do (...) do Alentejo, 
evento que se realiza no 
concelho de Alter do Chão.
(7)

3 Ponte dos (...), situa-se sobre 
a Ribeira de Alfeijós, na 
Herdade da Ferraria, 
Freguesia de Chancelaria e 
concelho de Alter do Chão.
(6)

4 Sopa à base de miúdos do 
borrego, sangue e pão; outros 
pratos típicos da 

Gastronomia de Alter do 
Chão: Sopa de tomate, Sopa 
de cachola alentejana, Sopa 
de cação, Beldroegas com 
ovo, Açorda com ovo. (9)

5 Freguesia do concelho de 
alter do Chão cujo nome 
evoluiu de Chancelaria para 
este, outrora chamada de 
“Vila Formosa” (com cedilha).
(6)

6 Concurso do (...) da Serra de 
Aires, evento que se realiza 
no concelho de Alter do Chão 
(com til). (3)

9 Renascentista ou da Praça da 
República, Barreira e dos 
Bonecos, são nomes de? (10)

10 (...) em Bunho e Palhinha, 
Artesanato do concelho de 
Alter do Chão. (12)

12 Igreja Senhor Jesus do (...), 
igreja de Alter do Chão com 
influências barrocas e 
rococós. (7)

14 Artesanato do concelho de 
Alter do Chão. (9)

16 Alter (...), pequeno lugar do 
concelho de Alter do Chão 
conhecido pelo seu casario, 
pelas ruínas do seu castelo e 
pelo miradouro que rodeia o 
marco geodésico. (7)

18 Villa Romana da Quinta do 
(...), tem acesso pela estrada 
que liga esta Alter do Chão a 

Cabeço de Vide e está 
implantada no meio de um 
olival centenário (com til). (4)

19 Igreja do Convento de Santo 
(...), igreja de Alter do Chão 
edificada em 1617 no estilo 
barroco, sofreu modificações 
no século XVIII (com 
acento). (7)

20 Casa de (...), estação 
arqueológica de Alter do 
Chão localizada no sítio de 
Ferragial d’El-Rei, na 
freguesia e sede do concelho 
de Alter do Chão (Imóvel de 
Interesse Público). (6)

22 É a mais recente freguesia do 
concelho de Alter do Chão 
(20-2-1976). (8)

23 Ponte Romana de Vila (...), 
situada sobre a Ribeira de 
Seda (o curso de água mais 
importante do concelho),
está classificada como 
monumento nacional desde 
1910. (7)

24 Futebol (...), evento 
desportivo que se realiza em 
Alter do Chão (Futebol 7). (5)


