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Horizontais:

1 Território 
autónomo da 
República 
Portuguesa 
situado no 
Atlântico norte, a 
1500 km a oeste 
de Lisboa e a 
3400 km a leste 
de Nova Iorque; 
o arquipélago é 
formado por 
nove ilhas e 
alguns ilhéus 
inabitados (as 
Formigas) (com 
cedilha). (6)

4 É a menor das 
ilhas do 
Arquipélago dos 
Açores, tem 
apenas um 
concelho, o único 
da República 
Portuguesa que 
não tem 
qualquer 
freguesia 
(Reserva da 
Biosfera da 
UNESCO, 2007); 
DESTAQUES: 
Caldeirão, Igreja 
de Nossa 
Senhora dos 
Milagres -
Padroeira, Casa 
do Espírito Santo, 
Moinho de 
Vento, 
Miradouro do 
Portão. (5)

6 São (...), as fajãs 
marcam esta ilha, 
quase todas 
habitadas mas de 
acesso muito 

difícil (Reserva 
da Biosfera da 
UNESCO, 2016); 
DESTAQUES: 
Museu de Arte 
Sacra, Igreja 
Matriz, Museu 
Etnográfico, 
Portão do Mar, 
Pico da 
Esperança, Morro 
Grande, 
Queimada, Velas, 
Planalto Central, 
Ilhéu da Ponta do 
Topo, Furna das 
Pombas, Arcos 
Naturais, 
Miradouro do 
Mirante, 
Preguiça, Praia 
do Porto dos 
Terreiros, Forte 

da Urzelina, 
Queijo (DOP). 
(5)

8 Queijo da (...), 
como é 
designado o 
queijo que não 
tem a certificão 
DOP (esse 
certificado está 
reservado ao 
Queijo São 
Jorge). (4)

10 Até 1984, e 
durante mais de 
duzentos anos, 
foram caçados 
nas águas à volta 
dos Açores; a 
relação dos 
açorianos com 
estes animais foi 

sempre marcada 
por uma intensa 
luta pela 
sobrevivência e 
respeito pela 
"baleia"; hoje a 
observação de 
cetáceos (whale-
watching) veio 
substituir a caça 
por uma forma 
pacífica de 
apreciar estes 
animais, no seu 
meio natural. (10)

14 Pequenos 
recintos 
geométricos 
formados por 
muros de pedra 
erguidos para 
proteger as 



videiras do vento 
e da água do 
mar; marcam a 
Paisagem da 
Cultura da Vinha 
da Ilha do Pico 
(Património 
Mundial -
UNESCO, 2004).
(7)

15 Um fruto que há 
já 150 anos 
potenciou as 
exportações 
portuguesas e 
que ainda hoje 
revela impacto 
na economia 
regional (com 
acento). (6)

16 Santa (...), terá 
sido a primeira 
ilha dos Açores a 
ser avistada, por 
volta de 1427, 
pelo navegador 
português Diogo 
de Silves; 
posteriormente, 
em 1493, 
Cristóvão 
Colombo escalou 
na ilha no 
regresso da sua 
primeira viagem 
à América: 
DESTAQUES: 
Ilhéus das 
Formigas, Centro 
de Interpretação 
Ambiental 
Dalberto Pombo, 
Barreiro da 
Faneca, Capela 
de N. Sr.ª dos 
Anjos, Igreja de 
N. Sr.ª da 
Assunção  -

Padroeira, Praia 
Formosa, Baías 
de São Lourenço 
e dos Anjos, 
Ribeira de 
Maloás, Pedreira 
do Campo, do 
Figueiral e 
Prainha. (5)

20 É a "sala de 
visitas atlântica" 
e referência de 
navegadores e de 
viajantes; 
DESTAQUES: 
Miradouros 
Monte da Guia, 
Espalamaca, Pilar 
e Ribeira das 
Cabras, 
Vulcão/Farol dos 
Capelinhos, 
Caldeira, Jardim 
Botânico, Museu 
Regional da 
Horta, Moinhos 
de Vento da 
Espalamaca, 
Monte da Guia, 
Morro de Castelo 
Branco, Igreja 
Matriz de São 
Salvador, Forte 
de Santa Cruz, 
Marina da Horta -
a mais colorida 
do mundo, Peter 
“Café Sport” e o 
Museu de 
Scrimshaw, 
Centro do Mar -
Antiga Fábrica da 
Baleia de Porto 
Pim. (5)

22 É a segunda 
maior ilha do 
Arquipélago dos 
Açores e tem a 

montanha mais 
alta de Portugal, 
2351m; 
DESTAQUES: 
Gruta das Torres, 
Museu do Vinho 
- Casa 
Conventual dos 
Carmelitas, 
Museu da 
Indústria 
Baleeira, Núcleo 
Museológico do 
Lajido de Santa 
Luzia, Paisagem 
Protegida da 
Vinha, Parque 
Florestal da 
Prainha do Norte, 
Convento de São 
Pedro de 
Alcântara, Lagoa 
do Capitão, Vila 
Baleeira Lajes do 
Pico, Centro de 
Artes e de 
Ciências do Mar, 
Forte de Santa 
Catarina, Parque 
Matos Souto, 
Casa do Pico -
Museu "O 
Alvião", Moinhos 
de Vento da 
Ponta Rasa do 
Morricão. (4)

23 Manuel de (...) 
(Horta, 1840 -
Lisboa, 1917), 
primeiro 
Presidente eleito 
da República 
Portuguesa 
(1911-1915); foi 
substituído por 
Teófilo Braga, 
também açoriano 
(Ponta Delgada, 
1843 - Lisboa, 

1924). (7)

25 (...) do Heroísmo, 
o centro histórico 
desta cidade é, 
desde 1983, 
Património 
Mundial da 
UNESCO (ilha 
Terceira). (5)

26 Pastilha elástica, 
no modo de falar 
micaelense. (4)

27 Libertação súbita 
de energia que 
provoca 
movimentos da 
superfície 
terrestre; (os 
Açores situam-se 
numa zona 
sísmica, dos 
vários abalos 
sofridos, destaca-
se o terramoto 
ocorrido em 9-7-
1998, sentido em 
seis das ilhas, 
que atingiu a 
magnitude de 5,8 
da escala de 
Richter). (5)

28 É o ponto mais 
ocidental de 
Portugal, no 
Ilhéu de 
Monchique, e 
frequentemente 
considerada 
como o ponto 
mais ocidental da 
Europa (Reserva 
da Biosfera da 
UNESCO, 2009): 
DESTAQUES: 
Casa Museu 
Pimentel de 
Mesquita - Parte 
Integrada da 



Biblioteca 
Municipal, 
Museu das 
Flores, Centro 
Ambiental e 
Cultural da 
Fábrica da Baleia 
do Boqueirão, 
Convento de São 
Boaventura, 
Cascata da 
Ribeira Grande -
Fajãzinha, Poço 
do Bacalhau, Sete 
Lagoas, Gruta 
dos Enxaréus. (6)

31 Nas últimas 
décadas, tem 
assumido um 
papel de relevo 
no equilíbrio 
socioeconómico 
do arquipélago.
(7)

33 Viola da (...), 
também 
conhecida como 
Viola de Arame 
ou Viola dos Dois 
Corações, é um 
instrumento 
típico do folclore 
açoriano, 
utilizado na 
«chamarrita»; 
Luís Bettencourt 
é um exímio 
tocador deste 
instrumento. (5)

34 É a menos 
montanhosa das 
ilhas açorianas 
(Reserva da 
Biosfera da 
UNESCO, 2007); 
DESTAQUES: 
Ilhéus da Praia, 
de Baixo e da 

Baleia, Furna do 
Enxofre, Termas 
do Carapacho, 
Barro Vermelho, 
Ecoteca, Painho-
das-
Tempestades-de-
Monteiro,
Moinhos de 
Vento, Igreja 
Matriz de Santa 
Cruz, Monte da 
Senhora da 
Ajuda, Porto 
Afonso, Igreja 
Matriz de Santa 
Cruz, Torre da 
Igreja de Nossa 
Senhora dos 
Anjos, Igreja de 
Guadalupe, Igreja 
de São Mateus e 
Igreja de Nossa 
Senhora da Luz.
(8)

35 Vulcão dos (...), 
vulcão com 
origem numa 
erupção 
submarina e com 
uma fase final 
aérea; esteve em 
erupção entre 
27-9-1957 e 24-
10-1958 (13 
meses); 
apresenta uma 
paisagem 
“inóspita”, quase 
lunar. (10)

Verticais:

2 Grupo (...): Santa 
Maria e São 
Miguel. (8)

3 Serviço Açoriano 
de Transportes 
Aéreos. (4)

4 Grupo (...): 
Terceira, 
Graciosa, São 
Jorge, Pico e 
Faial. (7)

5 Grupo (...): 
Flores e Corvo. 
(9)

7 Freguesia do 
concelho da 
Povoação, na ilha 
de São Miguel, 
conhecida pelas 
suas águas 
termais, 
caldeiras, 
piscinas térmicas, 
lagoa, bolos 
lêvedos e o 
famoso cozido.
(6)

9 Foi levada para 
os Açores em 
1790 onde 
proliferou, para 
deleite dos 
turistas e dor de 
cabeça dos 
ambientalistas 
(por se ter 
expandido 
descontroladame
nte, é considerada 
uma espécie 
invasora porque 
interfere com a 
flora local e com 
os cursos dos 
rios) (com 
acento). (9)

11 Canção que se 
pode ouvir nas 
ilhas Terceira, 
São Jorge, Faial e 
Flores. (4)

12 Como é chamada 
localmente a 
«azorina vidalii», 
espécie 
endémica da 
flora dos Açores 
(com acento). (7)

13 Vitorino 
Nemésio, Natália 
Correia, Teófilo 
Braga, Antero de 
Quental e Joel 
Neto, o que são? 
(10)

14 Emigrantes que, 
devido às suas 
visitas ou até 
mesmo ao seu 
regresso, deram 
origem a certos 
hábitos 
linguísticos que 
se espalharam 
pela população -
alguns nomes 
conhecidos com 
ascendência 
açoriana: Katy 
Perry, Nelly Kim 
Furtado, Tom 
Hanksm Daniel 
Silva (escritor 
norte-americano), 
Lília Cabral 
(intérprete 
brasileira). (9)

17 Senhor Santo 
Cristo dos (...), a 
maior devoção 
do povo 
açoriano; festas 
que têm lugar na 
Igreja do 
Convento de 
Nossa Senhora 
da Esperança, no 
quinto domingo 
a seguir à Páscoa 
e que têm o seu 



ponto alto na 
procissão em que 
se transporta a 
imagem do 
Senhor Santo 
Cristo, num 
andor decorado 
com flores (Ponta 
Delgada). (8)

18 São “primas” 
açorianas dos 
percebes, um dos 
pratos típicos dos 
Açores. (6)

19 São (...), a maior 
das ilhas do 
arquipélago dos 
Açores e a maior 
de todas as ilhas 
integrantes do 
território de 
Portugal; 
DESTAQUES: 
Ponta Delgada, 
Portas da Cidade, 
Paisagem 
Protegida da 
Bacia das Sete 
Cidades,
Miradouros da 
Ponta da 
Madrugada e da 
Ponta do 
Sossego, Igreja 
Matriz de São 
Sebastião, Igreja 
de São Jorge -
considerada 
Matriz, Parque 
Terra Nostra, 
Ilhéu de Vila 
Franca do 
Campo, 
Convento dos 
Frades, Furnas, 
Lagoas do Fogo, 
do Congro e do 
Canário, bife 

micaelense/regio
nal - lagarto. (6)

21 Nos Açores, são 
uma entrada 
muito apreciada 
em qualquer 
mesa; comem-se 
de várias formas: 
cruas, em Molho 
Afonso ou em 
Arroz. (5)

24 Ao longo da sua 
história, esta illha 
desempenhou 
papel de grande 
importância no 
estabelecimento 
e manutenção do 
Império 
Português, 
devido à sua 
localização 
geoestratégica; 
DESTAQUES: 
Monte Brasil, 
Cidade de Angra 
do Heroísmo, 
Base das Lajes, 
Obelisco do Alto 
da Memória, 
Igreja Matriz da 
Praia da Vitória,
Forte de São 
Sebastião, Jardim 
Botânico, Algar 
do Carvão, 
Furnas do 
Enxofre, Gruta do 
Natal, Confraria 
do Vinho 
Verdelho dos 
Biscoitos,
Miradouros da 
Serra do Cume e 
da Serra do 
Facho, Museu do 
Vinho, Sé 
Catedral e 

Tesouro da Sé, 
Alcatra (prato 
típico). (8)

26 Localizada na 
ilha de São 
Miguel, é a mais 
antiga (e única) 
plantação de chá 
da Europa; é 
reconhecida 
internacionalment
e como produtora 
de chá de 
primeira classe. 
(8)

28 São terrenos 
planos, 
cultiváveis, de 
pequena 
extensão, 
situados à beira-
mar e formados 
por materiais 
desprendidos da 
encosta (com til).
(5)

29 Cidade situada na 
costa Sudeste da 
Ilha do Faial, 
onde está o 
edifício da 
Assembleia 
Legislativa da 
Região 
Autónoma dos 
Açores (ALRAA).
(5)

30 Muito presentes 
na paisagem dos 
Açores; no Topo, 
localidade da ilha 
de São Jorge, 
também 
conhecida pela 
qualidade do seu 
queijo, no verão, 
são levadas a 
nado para 

pastarem no 
ilhéu. (5)

32 Lagoa das (...) 
Cidades, situada 
no concelho de 
Ponta Delgada, 
na  ilha de São 
Miguel, é famosa 
pela sua beleza; 
localizada na 
cratera de um 
antigo vulcão, é 
constituída por 
dois lagos: a 
Lagoa Azul, a 
norte, e a Lagoa 
Verde, a sul. (4)


