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Horizontais:

1 Concelho do distrito de Leiria 
localizado na Região do 
Centro (NUT II) e Pinhal 
Interior Norte (NUT III); está 
situado na margem direita do 
rio Zêzere e nas proximidades 
da serra de Sicó (com acento).
(10)

3 Alvaiázere Capital do (...), 
festival gastronómico 
dedicado a esta leguminosa 
em grão produzida em vagem
(com acento). (8)

5 Erva aromática que abunda 
no concelho de Alvaiázere; 
outras ervas aromáticas: 
alfazema, alecrim e erva de 
Santa Maria. (7)

6 Freguesia situada no extremo 
ocidental do concelho de 
Alvaiázere, num vale muito 
fértil, a cerca de dois 
quilómetros do rio Nabão. (8)

8 (...) São Pedro, freguesia do 
concelho de Alvaiázere. (6)

11 Aldeia do (...), aldeia típica do 
concelho de Alvaiázere 
referenciada pelo escritor 
Miguel Torga como um dos 
locais onde escrevera textos 
para a edição XII do seu 
“Diário”. (7)

14 Mata do (...), um local 
aprazível e de lazer situado 
junto ao Pavilhão 
Gimnodesportivo e à Piscina 
Municipal de Alvaiázere; 
possui parque de merendas e 
circuito de manutenção, 
ambos envoltos numa 
paisagem verdejante. (9)

17 (...) de Alvaiázere, onde 
funciona um pequeno posto 
de turismo; em dias festivos, 
tocam aqui as bandas 
filarmónicas locais. (6)

18 «O (...)», Mensário 
Independente Defensor dos 
Interesses do Concelho. (13)

20 Capela de Nossa Senhora dos 
(...), templo religioso do 
século XVIII do concelho de 
Alvaiázere (com til). (6)

22 «Feira de Produtos da (...)», 
certame criado com o intuito 
de dinamizar a economia 
local, ajudando a escoar os 
produtos e, ao mesmo tempo, 
dar a conhecer o que de 
melhor se faz em Alvaiázere.
(5)

24 «Encantos do Vale da (...)», 
um dos seis percursos de 
Pequena Rota da Rede de 
Percursos do Concelho de 
Alvaiázere; outros percursos: 
Por trilhos de Al-Baizir, da 
Grande Fórnea, dos 
Megalapiás (Megalapiaz), da 
Ribeira do Tordo, do 
Ramalhal, Grande Rota de 
Alvaiázere. (4)

26 Povoado da (...) de 
Alvaiázere, faz parte do 
Património Arqueológico do 
concelho de Alvaiázere. (5)

27 Feira Agrícola, Florestal, 
Industrial, Pecuária e 
Artesanato de Alvaiázere. (6)

29 Parque da (...), parque 
multiusos do concelho de 
Alvaiázere (Pelmá). (9)

30 Albardas e (...), tipo de 
artesanato produzido no 
concelho de Alvaiázere; 
outros: cestaria em verga, 
construção de carroças, 
trabalhos em madeira, 
moldaria e rendas. (6)

31 «(...) em diálogo»,  uma das 
duas exposições permanentes 
do Museu Municipal de 
Alvaiázere, mostra 
arqueológica que representa 
a ocupação deste território 
deste o Paleolítico até à Idade 
Média. (10)

Verticais:

1 (...) do Ramalhal, fazem parte 
do Património Arqueológico 
do concelho de Alvaiázere.
(5)

2 Aldeia de (...), pequena aldeia 
da freguesia de Almoster que 
se distingue por aglomerados 
de casas típicas e construções 
agrícolas tradicionais em 
razoável estado de 
conservação. (7)

3 Casa Municipal da (...) de 
Alvaiázere, edifício que 
acolhe diversos eventos 
culturais no seu auditório. (7)

4 D. (...) I, elevou Alvaiázere a 
vila concedendo-lhe foral em 
1338 (com til). (4)

7 Associação Social Cultural e 
Recreativa de Almoster. (5)

9 Caminho de (...), 14 placas 
sinalizam agora o percurso a 
seguir dentro do concelho de 
Alvaiázere. (8)

10 Terras de (...), território 
situado na Região Centro de 
Portugal que engloba o 
concelho de Alvaiázere (com 
acento). (4)

12 “Terra do (...)”, o que significa 
o termo árabe Al-Baiäz que 
dá nome a uma Associação 
de Defesa do Património 
sedeada em Alvaiázete; 
outros termos árabes que 
poderão ter dado origem ao 
topónimo Alvaiázere: Al-Bai-
Zir e Alva-Varze. (9)

13 (...) Municipal, em 2004 foi 
aberta ao público com novas 
instalações. (10)

15 «Tempo, Espaço e (...)», uma 
das duas exposições 
permanentes do Museu 
Municipal de Alvaiázere, 
retrata alguns dos ofícios 
tradicionais que marcaram o 
concelho até meados do 
século XX (com acento). (7)

16 Villa Romana da (...), faz 
parte do Património 
Arqueológico do concelho de 
Alvaiázere. (7)

19 Carne de (...), prato típico da 
Gastronomia do concelho de 

Alvaiázere; outros pratos: 
petingas, sopa dos pobres, 
enchidos, serrabulho, carne 
de rebolão, chanfana e 
cabrito assado. (8)

21 Queijo do (...), queijo 
também produzido no 
concelho de Alvaiázere (com 
cedilha). (7)

23 Na área desta freguesia do 
concelho de Alvaiázere 
encontrou-se, em 1715, um 
rico despojo de moedas 
romanas e peças de 
ourivesaria (com acento). (5)

24 Sistema de transporte 
camarário que visa melhorar 
a mobilidade dos cidadãos 
dentro do território do 
concelho de Alvaiázere. (4)

25 D. (...), deu novo foral à vila 
de Alvaiázere em1514. (6)

27 Juntamente com a flora, faz 
parte do Património Natural 
do concelho de Alvaiázere 
(tordo, a perdiz vermelha, o 
coelho, a lebre, o javali, a 
raposa e uma importante 
colónia de morcegos-de-
peluche, entre outras 
espécies). (5)

28 (...) de D. Maria, freguesia do 
concelho de Alvaiázere 
situada na margem direita da 
Ribeira d’Alge entre serras e 
vales, no cume da Serra de 
Santa Helena (com cedilha e 
til). (5)


