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Horizontais:

1 Concelho do 
distrito de 
Lisboa, localizado 
na Região do 
Centro (NUT II), 
no Oeste (NUT 
III) e a cerca de 
40 km a noroeste 
da capital. (8)

2 «(...) de 
Portugal», 
epíteto há muito 
conquistado por 
Alenquer; na 
Quadra Natalícia 
a colina de 
Alenquer é 
animada por 
figuras 
monumentais - a 
maior com cerca 
de seis metros e 
a mais pequena 
com quase metro 
e meio de altura. 
(com acento). (8)

5 Juntamente com 
Santo Estêvão, 
faz parte da 
União das 
Freguesias de 
Alenquer. (6)

7 Luís de (...), autor 
do verso “Criou-
me Portugal na 
verde, e cara 
Pátria minha 
Alenquer” (com 
til). (6)

8 Igreja de S. (...), 
em 1940 sofreu 
obras para a 
transladação da 
capela e do 
túmulo com as 
cinzas de Damião 

de Góis, e de sua 
esposa, Joana de 
Hargen, que se 
encontravam na 
Igreja de Santa 
Maria da Várzea, 
então arruinada 
(Santo Estêvão).
(5)

9 Fonte (...), fonte 
com elegante 
arcada ogival 
(Aldeia Gavinha) 
(com acento). (6)

10 Cantar e Pintar 
dos (...), evento 
realizado na 
noite de 5 para 6 
de janeiro; 
«reiseiros»,
assim que se 

chamam os 
homens que 
cumprem este 
ritual. (4)

11 Infanta D. (...) 
(1189-1229), 
filha de D. 
Sancho I, herdou 
deste a vila de 
Alenquer, onde 
patrocinou a 
fundação de dois 
conventos, um 
de Dominicanos 
e outro de 
Franciscanos. (6)

14 Bênção do (...), 
juntamento com 
o grande arraial 
são os 
componentes 

obrigatórios 
Romaria de Santa 
Quitéria de 
Meca. (4)

16 Convento de S. 
(...), primeiro 
convento 
franciscano 
fundado em 
Portugal, por D. 
Sancha, filha de 
D. Sancho I, no 
sítio onde existia 
o seu paço, em 
1222, sendo seu 
superior o Frade 
Zacarias. (9)

18 Casa Museu (...) 
Bastos, situada 
na Aldeia 
Gavinha, alberga 



um espólio 
constituído por 
diversas 
fotografias da 
artista, cedidas 
pela família e 
pelo Teatro 
Nacional D. 
Maria II, assim 
como diversos 
utensílios de uso 
pessoal que 
relembram a sua 
vida e a sua 
origem humilde.
(7)

22 A sua localização, 
no cruzamento 
de duas estradas 
muito 
importantes e 
próxima de um 
antigo porto 
fluvial, foi 
determinante na 
sua evolução; 
com a 
Reorganização 
Administrativa 
do Território das 
Freguesias, uniu-
se a Cadafais 
(outrora famosa 
pelos seus vinhos 
brancos). (9)

25 Museu Municipal 
Hipólito (...) 
(1885-1970), 
museu 
arqueológico 
instalado no 
edifício da antiga 
"Aula do Conde 
de Ferreira" e 
situado em pleno 
centro histórico 
de Alenquer

(com cedilha). (6)

26 Fórum (...), está 
instalado numa 
antiga fábrica 
cuja construção 
teve início em 
1870 e que 
deixou de laborar 
nos anos 60. (7)

28 Cortegana, 
Atalaia, 
Labrugeira, 
Penafirme da 
Ventosa, Freixial 
de Cima, 
Penedos de 
Alenquer, 
Penuzinhos, 
Quentes, Vila Chã 
e Parreiras são 
lugares desta 
freguesia do 
concelho de 
Alenquer. (7)

31 (...) da Cunha 
(1460 - 1540), 
cavaleiro do 
conselho de D. 
Manuel I, 
explorador 
português e 
comandante 
naval, nomeado 
vice-rei e 
governador da 
India Portuguesa 
em 1504; o seu 
túmulo encontra-
se na Igreja de 
Nossa Senhora 
da Encarnação 
em Olhalvo, 
Alenquer (com 
til). (7)

32 Tem o nome de 
Alenquer, nasce 
na serra Alta e 

desagua na 
margem direita 
do rio Tejo. (3)

33 (...) da Mala-
Posta, datado de 
1788, com as 
inscrições, numa 
face, "Estrada 
que / vem das Cal 
/ das da / 
Rainha" e noutra 
face, "Estrada 
que / se dirige / a 
Santarém / anno 
de 1788", é 
imóvel de 
interesse público 
desde 1943 
(Carregado). (5)

34 Prato típico do 
concelho de 
Alenquer; outros 
pratos: tiborna, 
torricado e 
ensopado de 
enguias. (10)

Verticais:

1 Situada no sopé 
da Serra do 
Montejunto e 
ocupando uma 
área de 39 km²; 
com a 
Reorganização 
Administrativa 
do Território das 
Freguesias, uniu-
se a Cabanas de 
Torres. (8)

2 Real Fábrica de 
(...), primeira a 
ser construída 
em Portugal, 
criada por 
decreto de D. 
Rodrigo de Sousa 

Coutinho em, 
1803, inicia a sua 
laboração em 
1805, vindo a 
parar durante as 
Invasões 
Francesas, às 
quais sobreviveu 
(até 2002). (5)

3 Culto a (...), 
Maria da 
Conceição Fróis 
Gil Ferrão de 
Pimentel Teixeira 
teve uma curta 
vida - dezassete 
anos - mas 
recheada de 
virtudes cristãs 
(1923-1940); o 
processo da sua 
beatificação 
decorre no 
Tribunal da Santa 
Sé (com til). (8)

4 Museu (...) Mário 
(pintor), 
inaugurado em 
1992, tem 
expostas cerca de 
400 obras de 
artistas nacionais 
e estrangeiros 
(com til). (4)

6 Espiçandeira, 
Canados, 
Bogarréus, 
Catém, 
Cossoaria, Casais 
da Marinela, 
Fiandal e 
Carvalhal são 
lugares desta 
freguesia do 
concelho de 
Alenquer. (4)

7 Santana da (…), 



Pipa, Gavinheira, 
Antas, Canhestro, 
Silveira da 
Machoa, Moinho 
de Vento, Casal 
das Eiras, 
Gataria, Boafaria, 
Soupo e Serra, 
são lugares desta 
freguesia de 
Alenquer. (7)

12 Milagre das (...), 
lenda referente a 
Alenquer; outras 
lendas: Alão 
Quer, Boi 
Marciano, 
Ouvido do mar, 
Santa Quitéria de 
Meca e Senhora 
da Ameixoeira.
(5)

13 Uma das 
cerimónias mais 
esperadas do 
Espírito Santo, é 
composto pela 
sopa de carne, 
pão, vinho e os 
tradicionais 
tremoços. (4)

14 (...) João Carlos 
Henriques (1846 
- 1924), nascido 
em Inglaterra, foi 
proprietário da 
Quinta de 
Carnota (1886); 
conhecido como 
“o inglês da 
Carnota”, foi o 
primeiro cronista 
de Alenquer 
tendo escrito, 
entre outras 
obras, “Alenquer 
e seu Concelho”, 

A Vila de 
Alenquer e 
“Inéditos 
Goesianos”, 
volumes I e II. (9)

15 Casa da (...) ou 
Paço de D. 
Leonor, segundo 
a tradição local, 
era o sítio onde 
os visitantes reais 
se acolhiam nas 
suas passagens 
por terras de 
Alenquer. (6)

16 Vila Verde dos 
(...), Portela, 
Lapaduços, 
Rechaldeira, 
Rabissaca e 
Casais Galegos 
são lugares desta 
freguesia do 
concelho de 
Alenquer. (7)

17 (...) de Alenquer, 
fortaleza de 
grande valor 
estratégico na 
linha defensiva 
da margem 
direita do Tejo 
durante a Idade 
Média, terá sido 
construído no 
tempo em que os 
muçulmanos 
dominavam o 
território; em 
1148, foi 
conquistado por 
D. Afonso 
Henriques, 
originando a 
lenda do Alão 
Quer. (7)

19 Aldeia Galega da 
(...), foi outrora, e 

talvez ainda seja, 
o centro de 
produção 
vinícola mais rico 
do concelho de 
Alenquer; tem 
um Monumento 
a Luís de 
Camões; com a 
Reorganização 
Administrativa 
do Território das 
Freguesias, uniu-
se a Aldeia 
Gavinha. (8)

20 Doce de vinho 
típico da doçaria 
do concelho de 
Alenquer; outros 
doces: bolos de 
ferradura, de 
arrobe, arroz de 
castanhas 
piladas, Bodinhas 
do Espírito Santo, 
fritos de maçã, 
bolos de cargo ou 
de casamento, 
saloios, torta de 
toucinho, 
chouriço doce, 
doce de 
toucinho, pão 
doce, bolo de 
torresmos, ou as 
brindeirinhas de 
Nossa Senhora 
da Piedade e de 
Santa Quitéria.
(5)

21 (...) de Góis, 
grande 
humanista e 
importante figura 
do renascimento 
em Portugal (séc. 
XVI) nascido em 
Alenquer (1502-

1574); autor da 
crónica de D. 
Manuel (com til).
(6)

23 Pocariça e 
Penafirme da 
Mata são lugares 
desta freguesia 
do concelho de 
Alenquer. (7)

24 Antiga freguesia 
do concelho de 
Alenquer 
conhecida pela 
produção de 
cerejas; com a 
Reorganização 
Administrativa 
do Território das 
Freguesias, uniu-
se a Pereiro de 
Palhacana. (8)

25 Leilão dos (...),
ponto mais alto 
das festas do 
Mártir São 
Sebastião e de 
São Vicente, na 
Atouguia, antiga 
freguesia do 
termo de 
Alenquer. (6)

27 (...) de Alenquer 
(1460?-1498), 
navegador 
português (séc. 
XV), dirigiu a 
armada que 
dobrou o Cabo 
das Tormentas 
ou da Boa 
Esperança 
(1486), sob o 
comando de 
Bartolomeu Dias; 
partiu, com 
Vasco da Gama, 



na nau de S. 
Gabriel, com o 
propósito de 
descobrir o 
caminho 
marítimo para a 
Índia (1497) (com 
acento). (4)

28 “Alenquer, Terra 
da Vinha e do 
(...)”; o Museu, a 
funcionar desde 
2006, expõe, dá a 
provar e permite 
a aquisição dos 
melhores vinhos 
da região. (5)

29 (...) da Igreja de 
Cadafais, faz 
parte do 
património 
arqueológico do 
concelho de 
Alenquer. (4)

30 Tem uma área de 
46 km², o que faz 
dela a mais 
extensa freguesia 
do concelho de 
Alenquer; por ser 
zona de planície, 
nela se instalou a 
Base Aérea n.º 1, 
que chegou a ser 
o mais 
importante 
campo de 
aviação militar 
do continente.
(3)


