Horizontais:

1

1 Concelho do distrito de Leiria,
localizado na Região do Centro
(NUT II) e Oeste (NUT III); situado
no vale dos rios Alcoa e Baça e nas
proximidades da Serra dos
Candeeiros (com cedilha). (8)
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21 Pão de Ló de (...), diz a tradição
que a receita pertencia às freiras
do Convento de Cós; numa visita
do Rei D. Carlos, uma das senhoras
da terra com a atrapalhação
apresentou um bolo com a
cozedura incompleta... ficou
famoso (com til). (10)
23 Mata Nacional do (...), estende-se
por 262 hectares, tendo como
espécie principal o pinheiro-bravo
(60%), seguido do eucalipto (8%) e
do sobreiro (6%); é constituída por
quatro matas: a mata da Roda, do
Gaio, da Ribeira e do Canto. (7)
24 Villa romana de (...), encontra-se
situada a norte da povoação do
Bárrio. (9)
25 (...) de Alcobaça, surgiu em
Alcobaça no século XX pela mão de
Manuel de Sousa Ribeiro (18941976). (5)
26 The (...), banda portuguesa, de
Alcobaça, formada em 1994. (4)
27 (...) de Alcobaça, caracteriza-se
pelo recurso a padrões
estereotipados muito coloridos de
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9 Batalha de (...), uma das mais
importantes batalhas da História
de Portugal na qual se consolidou
a independência portuguesa face a
Castela, no reinado de D. João I
(14-8-1385). (11)

19 (...) de Alcobaça, a tradição diz que
foi edificado pelos Godos; apenas
restam as suas ruínas mas é um
lugar privilegiado de observação
do mosteiro e do território dos
antigos coutos. (7)
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8 (...) de Alcobaça, não se trata de
uma variedade nem é produzida
exclusivamente no concelho,
designa uma região que reúne
condições ímpares para uma
produção de elevada qualidade
(com cedilha e til). (4)

16 (...) de Alcobaça, freguesia onde
fica o Parque dos Monges - Museu
dos Doces Conventuais (com
acento). (5)
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7 Feira de S. (...), desde a Idade
Média que se realiza anualmente
no mês de agosto, em Alcobaça,
esta feira que tem o nome do
fundador da Ordem de Cister
(Feriado Municipal). (8)

15 Museu da (...) de Alcobaça “Maria
do Céu e Luís Pereira de Sampaio”,
foi inaugurado no espaço da
Galeria Conventual, na Rua Frei
Fortunado (com cedilha). (7)
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4 (...) de Santa Maria de Alcobaça,
foi começado em 1178 pelos
monges de Cister e nele jazem os
corpos de D. Pedro e sua amante
D. Inês; Património Mundial pela
UNESCO em 1989 e uma das 7
Maravilhas de Portugal. (8)

13 "Alcobaça - dê lugar ao (...)", marca
apresentada em 2011, por ocasião
dos 500 anos sobre a transladação
de Pedro e Inês e veio substituir
“Alcobaça - Terra de Paixão” (dá
nome a uma rota pedestre). (4)
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influência Indo-Europeia que se
ilustram com riscas largas de
decoração variada onde surgem
pássaros, animais, flores, frutos,
figuras humanas, cornucópias,
ânforas, etc. (5)
30 Festival de música erudita de
qualidade já emblemática e
estruturante que se realiza
anualmente em Alcobaça tendo o
Mosteiro como palco privilegiado
(com acento). (12)
31 Frango na (...), prato típico de
Alcobaça (com acento). (6)
32 Serra dos (...), serra que alberga o
concelho de Alcobaça. (10)
33 Museu do (...), instalado na antiga
adega que, em 1874, José Raposo
de Magalhães mandou edificar
para ai implementar e desenvolver
a cultura da região, é uma joia da
produção vitivinícola nacional. (5)

Verticais:
2 Doce típico de Alcobaça; outros
doces do Concelho: Gradinhas de
Alcobaça, Delícia de Frei João,
Pudim de S. Bernardo, Tachinhos
D. Abade, Trouxas de ovos e
Queijadas do Bárrio (com acento).
(11)
3 José (...), escultor alcobacense,
autor do Monumento ao General
Humberto Delgado, inaugurado
1976 (Cela Velha) (com acento). (7)
4 O Pelourinho (século XVI), a Igreja
Paroquial e a Capela do Espírito
Santo, marcam o centro
monumental desta freguesia do
concelho de Alcobaça. (7)
5 Feira de São (...), feira tradicional,
que remonta, em Alcobaça, ao
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reinado de D. Manuel I (14951521); realizada no Mercado
Municipal, promove a venda dos
tradicionais frutos secos, passados
e outros produtos alimentares
regionais, muito apreciados na
época outonal (com til). (5)
6 Paredes da (...), praia do concelho
de Alcobaça; outras praias: São
Martinho do Porto, Gralha, Falca,
Légua, Polvoeira, Vale Furado,
Pedra do Ouro e Água de Madeiros
(com acento). (7)
7 (...) de Almeida, a Padeira de
Aljubarrota (nascida em Faro), foi
uma figura lendária e heroína
portuguesa, cujo nome anda
associado à vitória dos
portugueses, contra as forças
castelhanas, na batalha de
Aljubarrota (1385); a sua casa
(monumento) fica em São Vicente.
(6)
10 Museu Raul da (...), divide-se em
duas exposições permanentes: “Os
Trajes do Rancho do Alcoa alusivos
à louça de Alcobaça” e o acervo de
Cerâmica que regista e enaltece um
património com mais de 135 anos.
(8)
11 Centro de Visitas (...), criado para
dar a conhecer a história da
empresa, proporciona aos seus
visitantes um contacto com o
processo de fabrico do cristal
(Casal da Areia - Coz). (8)
12 Sopa de (...), é típica de São
Martinho do Porto. (10)
14 (...) D’Oliva Monteiro, grande
empreendedor alcobacense que
tem o seu nome ligado ao CineTeatro de Alcobaça (com til). (4)
17 Núcleo de Arte (...) de Aljubarrota,
conta com um espólio artístico a

religioso de grande valor histórico,
cultural e litúrgico, incorporado
numa exposição permanente
patente na Igreja Paroquial de S.
Vicente, ilustrando a excelência do
património local. (5)
18 Cidade dos Doces (...), epíteto
atribuído a Alcobaça. (11)
20 (...) de Alcobaça, desde a fruteira à
jarra, do prato ornamental até ao
bengaleiro, facilmente se identifica
através dos seus tons de amarelo,
verde, violeta e encarnado sobre
um fundo predominante azul (com
cedilha). (5)
22 (...) da Alimentícia, onde, desde
2001, está instalada a Biblioteca
Municipal de Alcobaça, localizada
em plena zona histórica, na
confluência dos rios Alcoa e Baça,
no centro histórico da cidade (com
acento). (7)
24 Lagoa de (...), é a principal zona
húmida do concelho de Alcobaça,
constituindo um hotspot de
Biodiversidade no pinhal litoral. (7)
28 Ermida de Santa (...), antiga ermida
do Bom Jesus do Calvário, é uma
obra do final do século XVIII de
onde é possível desfrutar de uma
magnífica vista sobre a região
(Coz). (4)
29 Mata do (...), inclui castanheiros,
aveleiras e alberga sobreiros de 80
subespécies diferentes, plantadas
há cerca de meio século por
Joaquim Vieira Natividade; um
valioso património que é o habitat
de várias espécies de animais e faz
parte da Rede Natura 2000. (4)

