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Horizontais:

1. Concelho do 
distrito de Faro, na 
região do Algarve; um 
dos concelhos do País 
com o maior número 
de Bandeiras Azuis.

5. Pista das (...), pista 
que acolhe o Crosse 
das Amendoeiras em 
Flor (com cedilha).

7. Teve um grande 
desenvolvimentdo no 
início da década 1960, 
muito graças aos 
turistas ingleses.

10. Praia acedida pela 
baixa da cidade, 
através da Av. 25 de 
Abril; o nome desta 
praia tem origens nos 
barcos de pesca 
artesanal que outrora 
aí ficavam (nos seus 
areais nasceu o 
Futevólei).

12. Frango da (...), 
estrela maior da 
gastronomia do 
concelho de Albufeira; 
com um molho 
especial e mais 
pequeno que o 
habitual, é um êxito a 
nível nacional.

13. 
Internacionalmente 
famosa, tem como 
protagonistas a 
amêndoa, o figo, a 
alfarroba, as laranjas e 
a gila que, conjugadas 
com ovos, açúcar ou 
mel resultam em 
tentações 
simplesmente 

irresistíveis (com 
cedilha).

14. Nossa Senhora da 
(...), conhecida por 
abençoar os 
pescadores da terra, a 
Festa em sua honra, 
no mês de agosto, 
todos os anos reúne 
centenas de pessoas 
para agradecer e pedir 
o amparo da Virgem.

15. D. (...) I, outorgou 
a Albufeira o foral 
novo (20-8-1504).

17. Transportes 
urbanos de Albufeira.

18. Como é conhecida 
a Praia do Forte de 
São João (com til); 

outras praias: 
Barranco das 
Belharucas, Maria 
Luísa, Santa Eulália, 
Inatel, Arrifes.

19. Parque (...) de 
Albufeira, situado no 
Vale de St.ª Maria e 
aberto às escolas e 
população em geral, 
integra o Espaço 
Internet de Albufeira e 
o Espaço Albufeira em 
Ciência (com acento).

20. (...) Jorge, patrona 
da Biblioteca 
Municipal de 
Albufeira (com 
acento).

21. Museu do (...), 
museu localizado em 
Paderne.

23. São recentes na 
doçaria de Albufeira, 
nasceram de um 
desafio lançado pelo 
Município à 
população para criar 
um doce à base de 
produtos regionais.

26. Museu Municipal 
de (...), está instalado 
no edifício onde 
funcionou, até ao final 
da década de 80 do 
século XX, a Câmara 
Municipal.

27. De onde vêm os 
ingredientes para 



pratos como a 
caldeirada, o peixe 
assado no carvão, as 
amêijoas na 
cataplana, o xerém 
com conquilhas, o 
arroz de marisco ou o 
atum de cebolada.

28. Castelo de (...), um 
dos que figuram na 
Bandeira de Portugal; 
praticamente 
inexpugnável devido à 
sua posição 
estratégica, 
conquistado aos 
mouros por D. Paio 
Peres Correia em 
1248, foi o último 
reduto árabe a cair no 
reinado de Afonso III.

29. São (...) de 
Albufeira, fez-se 
eremita da Ordem de 
Santo Agostinho e foi 
missionário no Japão, 
tendo sido 
martirizado no ano de 
1632 em Nagasaki; foi 
beatificado na Igreja 
Católica pelo Papa Pio 
IX e é o padroeiro de 
Albufeira.

30. Torre do (...), é 
considerada o ex-libris 
da cidade de Albufeira 
(com acento).

31. D. (...) Gomes de 
Avelar, bispo que 
ordenou a 
reconstrução de 
Albufeira após o 
Terramoto de 1755.

Verticais:

1. Designação dada a 
Albufeira pelos Árabes 
(significa "castelo do 
mar") (leva hífen mas 
aqui não).

2. Designação dada a 
Albufeira pelos 
Romanos.

3. Freguesia do 
concelho de Albufeira 
onde se realiza o 
Mercado de Levante.

4. Praia da (...), é 
considerada uma das 
melhores praias de 
Portugal, em Olhos de 
Água (com acento).

6. Galeria Pintor (...) 
Barros, está instalada 
na antiga Central 
Eléctrica que, em 
1988, foi 
transformada em 
Galeria de Arte.

8. Lagoa dos (...), local 
de visita obrigatória, 
onde poderá observar 
diversas espécies de 
avifauna.

9. Torre da (...), 
construção do reinado 
de D. João III, servia 
de vigia para avisar as 
povoações costeiras 
da aproximação dos 
corsários (Olhos de 
Água).

11. Empreita em (...), 
artesanato típico do 
concelho de Albufeira; 
outro Artesanato: 
miniaturas de carroças 
e barcos em madeira, 
doçaria regional, 
trabalhos em arenito, 

rendas e bordados.

14. Nascentes 
submarinas de água 
doce ao longo da praia 
de Olhos de Água.

16. Cova do (...), onde 
se refugiaram os 
mouros após 
Albufeira ter caído nas 
mãos do rei Afonso III.

21. Ponta da (...), local 
do concelho de 
Albufeira onde foi 
construído o Porto de 
Abrigo e a Marina de 
Recreio.

22. Uma das mais 
populares praias do 
concelho de Albufeira, 
possui uma extensão 
de areal considerável, 
sendo interrompido 
pela Pedra dos Bicos 
que divide o areal da 
parte poente da 
nascente.

23. Guia (Prova) e 
Paderne (Mostra) 
prestam-lhe honras de 
festa.

24. Praia dos (...), 
como é conhecida a 
Praia da Rocha 
Baixinha Poente; 
outras praias: São 
Rafael, Coelha, 
Castelo, Evaristo 
Manuel Lourenço e 
Galé leste Galé e 
Salgados.

25. Situada em plena 
frente urbana da 
cidade, a praia é 
acedida por um túnel 
escavado na arriba e 
que liga a mesma à 

Rua 5 de Outubro.


