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Horizontais:

1 Concelho 
localizado no 
distrito de Évora, 
em pleno 
Alentejo Central; 
faz fronteira com 
Espanha através 
da margem 
direita do Grande 
Lago de Alqueva; 
FREGUESIAS: 
União das 
Freguesias de 
Alandroal, 
Capelins, 
Santiago Maior e 
Terena. (9)

3 Caça brava, 
Açorda e (...), «12 
meses de boa 
gastronomia», no 
concelho do 
Alandroal 
(NOVEMBRO).
(8)

6 Fórum Cultural 
(...), espaço 
cultural do 
Alandroal 
(cinema, teatro, 
concertos, 
esposições) (com 
cedilha). (16)

7 (...) Alçada, 
afloramento 
granítico 
constituído por 
duas rochas 
sobrepostas; com 
10 metros de 
altura e seis de 
diâmetro, é um 
dos maiores 
monumentos 
megalíticos do 
Concelho (Aldeia 

das Pias). (5)

9 Pastel de nata de 
(...), iguaria da 
Doçaria do 
concelho de 
Alandroal; outros 
doces: Pêro 
Rodrigues, 
Filhoses com 
mel, Pão de rala, 
Sericaia, Fidalgo, 
Morgado, 
Encharcada. (6)

13 «Mostra 
Gastronómica do 
Peixe do (...)», 
certame onde se 
destacam peixes 
como Barbo, 
Carpa, Sável ou 
Achigã; no 

evento «12 
meses de boa 
gastronomia», 
março também é 
o mês dos 
Cogumelos e 
Espargos. (3)

15 É o mês do 
Borrego de 
pastagem, nos 
«12 meses de 
boa 
gastronomia» do 
concelho do 
Alandroal. (5)

16 Barragem de (...),
foi construída na 
freguesia de 
Terena nos finais 
da década de 
1970, permitindo 

o 
desenvolvimento 
da agricultura de 
regadio na região
(com acento). (9)

17 Matéria-prima 
que no concelho 
de Alandroal tem 
valor histórico, 
cultural e 
patrimonial (com 
acento). (7)

18 'A (...)', 
conhecido 
restaurante do 
Alandroal que 
procura recriar 
um pátio típico 
dos montes 
alentejanos (as 
paredes estão 
pintadas como se 



fossem fachadas 
exteriores de 
casas, há portas, 
telhas, janelas, 
sacadas e até um 
par de calças e 
dois panos 
pendurados num 
estendal 
improvisado). (5)

20 Divindade da 
Idade do Ferro 
venerada na 
Lusitânia pré-
romana, que tem 
o seu Altar na 
Rocha da Mina, 
junto à Ribeira de 
Lucefécit e um 
santuário em S. 
Miguel da Mota 
(com acento).
(10)

23 (...) da Horta, «12 
meses de boa 
gastronomia», no 
concelho do 
Alandroal 
(MAIO). (5)

26 Uma das mais 
antigas vilas de 
Portugal; desde a 
conquista aos 
mouros, em 
1167, por D. 
Afonso 
Henriques, 
ocupou um 
importante papel 
na defesa do 
território 
nacional; a sua 
fortaleza foi 
considerada uma 
das chaves da 
fronteira do 
Alentejo. (9)

28 (...) de Nossa 

Senhora da 
Assunção da Boa 
Nova, localizada 
na freguesia de 
Terena, é uma 
das mais 
importantes 
obras realizadas 
em Portugal 
durante o século 
XIV; tem um 
significado 
patriótico e 
religioso (com 
acento). (9)

29 (...) do Campo, 
«12 meses de 
boa 
gastronomia», no 
concelho do 
Alandroal 
(DEZEMBRO). (4)

30 Torneio do (...), 
evento que 
acontece na 
Cabeça de 
Carneiro 
(Alandroal). (4)

31 Matéria-prima 
presente nas 
construções do 
concelho de 
Alandroal. (5)

32 (...) de Alandroal, 
foi construído no 
final do séc. XIII 
pela Ordem de 
Avis, por ordem 
do rei D. Dinis, 
onde se 
destacam a porta 
flanqueada por 
torres e um arco 
em ferradura, de 
mármore da 
região; o 
responsável pela 

obra foi um 
mouro de nome ”
Galvo“. (7)

Verticais:

2 Arbusto que deu 
origem ao 
topónimo e 
muito usado no 
artesanato local.
(7)

4 (...) Lopes de 
Sequeira, nascido 
no Alandroal, foi 
governador da 
Índia de 1518 a 
1522 (1465 -
1530); está 
sepultado na 
Ermida de N. 
Sra. da 
Consolação. (5)

5 Fonte das (...), 
monumental 
fonte barroca da 
Praça da 
República, no 
centro da vila 
raiana de 
Alandroal, que 
terá sido erguida 
no início do 
século XVIII; 
nomes das seis 
cabeças de leões 
por onde vaza a 
água: Feiticeiras, 
Santo António, 
Namorados, Reis, 
São Pedro e São 
João. (5)

7 (...) Preto do 
Montado, «12 
meses de boa 
gastronomia», no 
concelho do 
Alandroal 

(JANEIRO). (5)

8 Jogo do (...), 
tabuleiros deste 
jogo de 
estratégia, 
trazido pelos 
mouros, com as 
suas diversas 
variantes, 
encontram-se 
espalhados pela 
vila de Alandroal, 
no mármore e 
xisto de 
monumentos. (9)

10 É o mês da 
Galinha do 
Campo nos «12 
meses de boa 
gastronomia» do 
concelho do 
Alandroal. (5)

11 Agosto é o mês 
desta iguaria da 
Gastronomia 
alentejana, nos 
«12 meses de boa 
gastronomia». (8)

12 Sopas de Grão e 
(...), «12 meses 
de boa 
gastronomia», no 
concelho do 
Alandroal 
(SETEMBRO) 
(com acento). (9)

14 Fevereiro é o 
mês desta iguaria 
da Gatronomia 
alentejana, no 
evento «12 
meses de boa 
gastronomia» do 
concelho do 
Alandroal 
(FEVEREIRO). (5)

17 Aldeia de (...), faz 



parte da 
freguesia de 
Santo António de 
Capelins; sendo 
uma povoação 
raiana, foi uma 
terra de 
contrabando (o 
Posto da Guarda 
Fiscal, no centro 
da aldeia, é um 
edifício 
histórico). (11)

19 Mês dos (...), «12 
meses de boa 
gastronomia», no 
concelho do 
Alandroal 
(OUTUBRO). (7)

21 D. (...) Afonso, 
Mestre de 
Avis, fundador 
do Alandroal 
(1298) (com 
cedilha). (8)

22 Giro, Pedra 
Alçada, Passeio 
pelo Campo, 
Juromenha -
Sentinela do 
Guadiana, Os 
Segredos de 
Ferreira e Por 
Caminhos do 
Contrabando, o 
que são? (5)

24 Ave comum no 
concelho de 
Alandroal, 
aparece em 
zonas de cultura 
de cereais e 
zonas de mata; é 
utilizada na 
Gastronomia 
local. (6)

25 Castelo de (...),
encontra-se na 
freguesia do 
concelho de 
Alandroal que lhe 
dá nome, 
integrou a linha 
de defesa do rio 
Guadiana; com 
forma de 
trapézio irregular 
adaptado ao 
topo da colina, 
domina os 
territórios 
envolventes a 
Norte e a Leste.
(6)

26 D. (...) II, “o 
Príncipe 
Perfeito”, em 
1486, atribuiu a 
Carta de Foral 
que elevou o 
Alandroal à 
categoria de vila 
(com til). (4)

27 É o mês do 
Churrasco -
Sardinhada, nos 
«12 meses de 
boa 
gastronomia» do 
concelho do 
Alandroal. (5)


