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Horizontais:

1 Concelho do 
distrito de 
Santarém, 
localiza-se na 
Região Centro 
(NUT II), no 
Médio Tejo (NUT 
III); Freguesias: 
Aldeia do Mato, 
Alferrarede, 
Alvega, 
Bemposta, 
Carvalhal, 
Concavada, 
Fontes, 
Martinchel, 
Mouriscas, Pego, 
Rio de Moinhos, 
Rossio ao Sul do 
Tejo, São 
Facundo, São 
João Batista, São 
Miguel de Rio 
Torto, São 
Vicente, Souto, 
Tramagal e Vale 
das Mós. (8)

3 Entrecosto com 
(...) carvoeiras, 
uma das iguarias 
da Gastronomia 
de Abrantes. (5)

7 Convento da 
Nossa Senhora 
da (...), conta-se 
que as mulheres 
de Rio de 
Moinhos, 
lavadeiras da 
cidade, 
prestavam alguns 
serviços às freiras 
dominicanas 
deste convento, 
e ao ganhar a 
confiança destas, 

conseguiram 
obter as receitas 
que deram 
origem à Doçaria 
Regional do 
Concelho de 
Abrantes (com 
cedilha). (5)

8 Sigla de 
Metalúrgica 
Duarte Ferreira; 
nascido em 1856, 
numa família 
muito humilde, 
este abrantino 
criou a mais 
importante 
metalúrgica do 
país, onde era 
produzida a 
famosa Berliet 
(daqui saíam, 

também, 
ferramentas e 
máquinas 
agrícolas, para 
serração, 
construção naval 
e civil). (3)

11 (...) de S. Pedro, 
situado nas 
imediações do 
Castelo e 
segundo a lenda,
terá sido aqui 
que D. Nuno 
Álvares Pereira 
acampou com as 
suas tropas antes 
de partir para a 
Batalha de 
Aljubarrota, com 
D. João I. (7)

13 (...) de Abrantes, 
iguaria 
constituída por 
gema de ovo com 
amêndoa, coberto 
por fios de ovos 
ligeiramente 
tostados no forno 
bem quente, 
sendo 
considerada o 
símbolo 
gastronómico da 
cidade; na 
Doçaria de 
Abrantes também 
temos Lampreia 
de ovos, Limas, 
Castanhas doces 
e Mulatos. (5)

14 Cine Teatro São 
(...), foi 



inaugurado em 
1949 com a 
comédia de Julio 
Dantas “As 
Meninas da 
Fonte da Bica” da 
Companhia de 
Teatro Nacional 
D. Maria, Amélia 
Rey Colaço; o 
edifício é da 
autoria do Arq. 
Ruy Jervis 
d'Athouguia. (5)

15 Praia fluvial de 
Aldeia do (...), 
local agradável e 
com 
potencialidades 
únicas, 
apresentando-se 
como um centro 
de veraneio, 
ideal para quem 
ama a natureza e 
os desportos 
náuticos. (4)

18 Conjunto de 
pilares de uma 
antiga ponte de 
barcas do século 
XIX, classificado 
como imóvel de 
interesse público
(com til). (7)

19 (...) de Abrantes, 
foi conquistado 
aos Mouros por 
D. Afonso 
Henriques, na 
madrugada do 
dia 8-12-1148; o 
terremoto de 
meados do séc. 
XVI provocou o 
desmoronament
o da Torre de 

Menagem, que 
foi reconstruída 
só pela metade 
da sua altura (faz 
parte do Roteiro 
dos Templários).
(7)

20 Miradouro da 
(...), está 
localizado na 
margem 
esquerda do Rio 
Tejo, na entrada 
da Vila de 
Tramagal onde 
foi construído,
em 1952, o 
monumento a 
Eduardo Duarte 
Ferreira, de Keil 
do Amaral. (5)

24 Maria de Lourdes 
(...), foi a única 
mulher que 
desempenhou o 
cargo de 
primeiro-ministro 
em Portugal, em 
1979, no famoso 
governo dos 100 
dias; em 1986, 
foi candidata a 
Presidente da 
República 
(Abrantes, 1930 -
Lisboa, 2004). 
(10)

28 Um dos produtos 
regionais do 
concelho de 
Abrantes; outros 
produtos: azeites 
e vinhos, 
reconhecidos e 
premiados pela 
sua qualidade; 
marmeladas, 
compotas; 
queijos e 

salsicharia que 
têm na qualidade 
da matéria-prima 
e em receitas 
ancestrais a base 
da sua produção.
(3)

29 De S. Vicente, de 
S. João Baptista e 
da Misericórdia, 
o que são? (7)

32 'Os (...)', de Luís 
Vaz de Camões, 
onde se pode ler, 
no Canto IV, 
Estrofe 23: 
“Joane forte sai 
da fresca 
Abrantes”. (8)

33 Teve um teatro 
com o seu nome 
e, desde 2005, dá 
nome a uma 
Praça onde se 
encontra o seu 
busto (Alverca, 
1824 - Lisboa, 
1909); outras 
Praças: Barão da 
Batalha e 
Raimundo 
Soares. (7)

35 Cidade (...), com 
o é conhecida a 
cidade de 
Abrantes (1916) 
graças ao grande 
Mestre Jardineiro 
Simão António 
Vieira, que, com 
todo o seu talento 
e arte, foi 
desenvolvendo os 
jardins da cidade.
(7)

36 Biblioteca 
Municipal 
António (...), está 

instalada no 
convento de S. 
Domingos desde 
1982; tem uma 
extensão, a 
Biblioteca Lisardo 
Leitão, situada na 
freguesia da 
Bemposta, que 
funciona também 
como uma 
plataforma de 
apoio à leitura 
para as 
Freguesias 
vizinhas de Vale 
das Mós e São 
Facundo. (5)

37 Cais da (...), 
localizado na 
margem do Rio 
Tejo, é um 
espaço de beleza 
natural única, 
dotado de 
mobiliário urbano 
e de um cais de 
acesso ao rio 
(Tramagal). (5)

Verticais:

1 Parque 
Ribeirinho de 
Abrantes, resulta 
da reabilitação 
das duas 
margens do Rio 
Tejo, junto à 
encosta sul da 
cidade; na 
margem sul 
deste Parque, 
encontramos o 
ParqueTEJO que 
tem como 
principal 
propósito 
contribuir para a 



promoção do 
património 
natural e cultural 
dos territórios 
ribeirinhos que 
se situam em 
torno do Rio 
Tejo. (9)

2 Núcleo 
Museológico do 
Grupo Folclórico 
de Casais de (...), 
museu 
etnográfico 
instalado na 
antiga escola 
primária desta 
localidade 
situada na 
freguesia de 
Alferrarede -
outros Núcleos 
Museológicos: da 
Bemposta, 
Quinta das 
Semtieiras, de 
Mouriscas, do 
Russio ao Sul do 
Tejo e Duarte 
Ferreira. (8)

3 Feira de S. (...), 
secular certame 
que anima a 
região durante 
três semanas, 
entre fevereiro e 
março. (6)

4 Acrónimo de 
Rádio Antena 
Livre; rádio que 
surgiu na cave de 
uma casa na 
aldeia de 
Arreciadas depois 
das cheias de 
1979, primeiro 
como "Livre" e 
depois como 
licenciada após 

1989 com a nova 
Lei da Rádio. (3)

5 Dr. Ramiro 
Guedes, Dr. João 
de Deus, Mota 
Ferraz, General 
Avelar Machado, 
do Chafariz e da 
Ferraria, do 
Cruzeiro (no 
Pego), são nomes 
de? (6)

6 Miradouro da 
(...), neste 
miradouro perto 
da aldeia de 
Carvalhal, para 
além do 
monumento a 
Cristo Rei, aqui 
também se 
homenageia a 
Mulher 
Portuguesa, os 
Navegadores e os 
Aviadores. (8)

8 Acrónimo de 
Museu Ibérico de 
Arqueologia e 
Arte de Abrantes.
(4)

9 Memorial da (...), 
museu ao ar livre 
que mostra os 
utensílios 
utilizados pela 
Metalúrgica 
Duarte Ferreira.
(5)

10 Albufeira de 
Castelo de (...), 
com mais de 
60km de 
extensão, criada 
no curso do Rio 
Zêzere, é uma 
das maiores 
bacias 

hidrográficas do 
país, faz parte do 
riquíssimo 
património 
natural do 
concelho de 
Abrantes, sendo 
hoje, um dos 
maiores pontos 
turísticos do 
Concelho. (4)

12 (...) Histórico de 
Abrantes, com 
casas típicas com 
varandas de ferro 
forjado, é um 
espaço de 
elevado interesse 
cultural, 
comercial e 
artístico. (6)

15 Cais de Rio de 
(...), espaço, 
recentemente 
recuperado para a 
contemplação do 
Rio Tejo; tem 
mais de um 
século de 
história, e está 
ligado ao 
comércio fluvial. 
(7)

16 Monumento aos 
Mortos da 
Grande (...) 
(1914-1918), 
escultura da 
autoria de Roque 
Gameiro, a 
primeira a ser 
esculpida em 
cimento e ferro 
em Portugal 
(1940); localizada 
no Jardim da 
República, 
simboliza todos 

os soldados 
conhecidos e 
desconhecidos 
que perderam a 
vida na Batalha 
de “La Lys” (9-4-
1918). (6)

17 Pratos de (...), 
devido à 
proximidade do 
rio Tejo, 
Abrantes está 
muito ligada a 
este tipo de 
pratos; algumas 
iguarias da 
Gastronomia 
local: açorda de 
sável, arroz de 
lampreia, peixe 
do rio frito e 
achigã grelhado, 
ensopado de 
enguias ou 
enguias fritas, 
fritada de peixe 
do rio, açorda de 
ovas. (5)

18 A terra das 
«passas fritas» e 
das tigelagas, a 
Freguesia 
também é 
conhecida em 
todo o país como 
centro de 
produção de 
seiras e capachos 
para os lagares 
de azeite mas 
também graças à 
sua indústria 
pirotécnica. (9)

20 São pequenos 
ramos de flores 
artificiais; do 
artesanato típico 



de Abrantes 
também fazem 
parte: os registos 
ou santinhos, 
tecelagem, 
macramé, 
rendas, arte do 
empalhamento 
em junco ou 
palha, ovos 
bordados, 
rodilhas e 
trabalhos de 
retalhos, 
bonecos e 
bonecas 
regionais que 
retratam os 
trajes e 
profissões de 
outrora e 
trabalhos de 
miniaturas em 
madeira. (8)

21 Gelataria (...), ou 
“os gelados do 
Paulo Dias”, 
muitos 
consideram-nos 
os “melhores 
gelados do 
mundo”; loja-
ícone da cidade 
de Abrantes 
comemora 40 
anos de 
existência (abriu 
ao público em 8-
5-1976). (3)

22 Parque Urbano 
de S. (...), é um 
amplo espaço 
natural com uma 
área total de 14 
hectares; junto 
ao Parque 
encontra-se a 
Ermida com o 
mesmo nome 

(com cedilha). (8)

23 Galeria Municipal 
de Arte de 
Abrantes que 
veio substituir e 
dar continuidade 
à antiga galeria 
que funcionou 
regularmente, 
durante 17 anos, 
junto à praça do 
município. (7)

25 Protagonista da 
lenda de 
Abrantes; a lenda 
está relacionada 
com a conquista 
do Castelo de 
Abrantes (com 
dois acentos). (6)

26 Igreja Santa (...) 
do Castelo, é 
também o 
Panteão da 
família Almeida e 
alberga, desde 
1921, o Museu D. 
Lopo de Almeida.
(5)

27 Esculturas em 
(...), estão 
espalhadas pelo 
Jardim do Alto de 
Santo António.
(5)

30 Jean-Andoche 
(...), 1.° Duque de 
Abrantes, foi um 
militar francês, 
coronel-general 
dos Hussardos 
(1771-1813); 
fazendo alusão 
ao papel de 
relevo que 
Abrantes teve 
nesse tempo, 

surge a famosa 
frase “Tudo 
como dantes, 
Quartel-General 
em Abrantes!”, 
que terá sido 
uma espécie de 
senha militar. (5)

31 Salgueiro (...), foi 
quem iniciou o a 
recolha do 
material 
existente no 
acervo visitável 
da exposição 
permanente 
“Memórias e 
Perspetivas da 
Cavalaria 
Portuguesa”, no 
Regimento de 
Apoio Militar de 
Emergência 
(RAME), 
instalado no 
Quartel Militar 
de Abrantes. (4)

34 Acrónimo de 
Biblioteca 
Itinerante de 
Abrantes; entrou 
em 
funcionamento 
em 2013 e leva 
livros e outros 
recursos 
informativos até 
às populações 
rurais. (3)


