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Horizontais:

1 Concelho do 
distrito de 
Setúbal (na 
margem sul do 
rio Tejo), 
localizado na 
Região de Lisboa 
(NUT II) e na 
Península de 
Setúbal (NUT III).
(6)

3 Convento dos 
(...), com uma 
localização 
privilegiada 
sobre o Atlântico, 
é possível 
contemplar 
Lisboa, a Serra de 
Sintra, a baía de 
Cascais, o Bugio, 
a Torre de S. 
Julião, a Serra da 
Arrábida e o 
Cabo Espichel.
(8)

9 Teatro-Estúdio 
António (...), 
situado no centro 
histórico, é a 
nova casa das 
artes 
performativas; o 
espaço já foi 
Mercado 
Abastecedor (até 
1975), Oficina de 
Cultura (entre 
1977 e 1988) e 
Teatro Municipal 
(de 1988 até 
2005) (com 
cedilha e til). (8)

10 Cova da (...), 
freguesia 
ribeirinha, 
localizada na 

área urbana, 
autónoma desde 
1928; integra os 
lugares do 
Pombal, 
Barrocas, 
Romeira, Mutela, 
Margueira, 
Centro Sul, 
Bairro, 
Caranguejais, 
Ramalha e 
Caramujo. (7)

12 Freguesia 
ribeirinha 
localizada na 
área urbana, 
autónoma desde 
1985; com uma 
área total de 1 
quilómetro 

quadrado,
integra os lugares 
do Ginjal, parte 
do Olho de Boi, 
Quinta da Alegria 
e parte da zona 
da Margueira -
(pista: 
cacilheiros). (8)

15 (...) da Caparica, 
freguesia litoral 
onde se localiza 
toda a frente de 
praias do 
Concelho e a 
maior parte da 
oferta turística, 
autónoma desde 
1949, em 1985 
foi elevada à 
categoria de vila 

e, em 2005, à de 
cidade; integra as 
localidades de 
São João (parte 
sul), Santo 
António, Terras 
da Costa e Fonte 
da Telha. (5)

16 Casa (...), edifício 
do século XIX 
onde está 
instalado o 
Arquivo Histórico 
de Almada. (7)

17 Em Almada há 
mais de 50, 
apetecíveis todo 
o ano, onde 
ainda hoje se 
pode assistir à 
chegada dos 



barcos de pesca e 
ao esforço dos 
homens do mar 
arrastando para 
terra carregadas 
redes; a frente 
atlântica oferece 
excelentes 
condições para a 
prática de 
desportos 
náuticos e para 
competições 
nacionais e 
internacionais.
(6)

19 Fórum Municipal 
(...) Correia, 
inaugurado em 
1997, é um 
espaço de cultura 
com grande 
impacto na vida 
cultural, 
educativa e de 
lazer do 
Concelho de 
Almada; alberga 
a Biblioteca 
Municipal de 
Almada, o 
Auditório 
Fernando Lopes 
Graça e a Sala de 
Exposições Pablo 
Neruda. (5)

21 Casa da (...) -
Centro de Arte 
Contemporânea, 
localizada em 
Almada Velha, é 
o local indicado 
para visitar uma 
exposição, 
passear por 
magníficos 
jardins ou ficar, 
simplesmente, 

deslumbrado 
com a magnífica 
vista sobre o 
estuário do Rio 
Tejo. (5)

25 Centro Cultural e 
Juvenil de Santo 
(...), instalado 
num antigo 
edifício do século 
XIX totalmente 
recuperado, 
desde 2000, é 
um agradável 
espaço de 
encontro 
vocacionado para 
os mais jovens.
(5)

26 (...) de Cultura, 
inaugurada em 
1994, é um 
espaço de 300 
m2 que tem a 
missão de 
acolher ideias de 
intervenção 
cultural, 
privilegiando as 
propostas de 
associações, 
grupos 
organizados e 
instituições de 
carácter cultural, 
com sede no 
concelho de 
Almada. (7)

27 (...) D. Fernando 
II e Glória, 
instalada, desde 
2007, na doca 
seca n.º 2 do 
antigo Estaleiro 
de Hugo Parry & 
Son, em Cacilhas, 
junto ao 

submarino “NRP 
Barracuda” (doca 
seca n.º 1), 
através de um 
Protocolo entre a 
Câmara 
Municipal de 
Almada e a 
Marinha 
Portuguesa, 
oferece ao 
público a 
possibilidade de 
visitar um navio 
histórico e 
musealizado. (7)

31 Teatro Municipal 
Joaquim (...), 
inaugurado em 
2005, todos os 
anos recebe o 
reconhecido 
Festival 
Internacional de 
Teatro, o Festival 
Semente e 
organiza a 
Mostra de 
Teatro, para além 
de uma vasta 
programação 
durante todo o 
ano. (6)

35 (...) à Bulhão 
Pato, prato ligado 
ao concelho de 
Almada (com 
acento). (8)

36 Caparica (...) 
Centre, unidade 
de alojamento 
propriedade da 
Câmara 
Municipal de 
Almada. (3)

37 Freguesia 
ribeirinha, 

autónoma desde 
1926, foi elevada 
a vila em 1985; 
integra as 
localidades de 
Murfacém, Pêra 
do Meio, Cova do 
Vapor, Pêra de 
Baixo, 
Funchalinho 
(parte norte), 
Quinta da 
Corvina, Quinta 
da Raposeira, São 
João da Caparica 
(parte sul), São 
Pedro da Trafaria 
e Picagalo. (8)

38 (...) Municipal de 
Arte, é o primeiro 
espaço da 
Câmara 
Municipal de 
Almada criado 
para a promoção 
e ligação dos 
munícipes 
almadenses às 
artes plásticas.
(7)

39 Casa Municipal 
da (...) - Ponto de 
Encontro, a 
funcionar desde 
1989, um espaço 
de convívio e de 
encontro onde 
funcionam 
diversos ateliers 
e workshops 
destinados às 
associações 
jovens do 
concelho, 
estando 
igualmente 
dotado de vários 
auditórios 



(Cacilhas). (9)

Verticais:

2 Museu da (...) 
Filarmónica, 
situado no 
coração de 
Almada Velha, foi 
inaugurado em 
2012 e presta 
homenagem ao 
maestro e 
compositor 
Leonel Duarte 
Ferreira (1894-
1959) (com 
acento). (6)

4 Parque da (...), 
envolto pela 
malha urbana da 
cidade de 
Almada, 
representa um 
espaço de lazer 
que apela à 
quietude dos 
sentidos; é 
considerado o 
grande pulmão 
da cidade. (3)

5 (...) Rei, erguido 
215 metros 
acima do nível do 
mar e 
oferecendo uma 
panorâmica de 
360 graus sobre 
as duas margens 
do Rio Tejo, é um 
dos pontos de 
visita obrigatória, 
um monumento 
indissociável da 
imagem de 
Almada; 
inaugurado em 
1959, foi 

construído como 
agradecimento 
por Portugal não 
ter entrado na II 
Guerra Mundial.
(6)

6 Freguesia 
ribeirinha, 
localizada na área 
urbana, autónoma 
desde 1985; 
integra as 
localidades da 
Arrábida, 
Arreinela, 
Bacelinho, 
Batateiro, 
Casquilho, 
Moinhos, Palença 
de Baixo, Palença 
de Cima e 
Pinheiro. (6)

7 Rio atravessado 
pela Ponte 25 de 
Abril, que liga o 
concelho de 
Almada a Lisboa, 
na zona 
designada por 
«gargalo do (…)».
(4)

8 Museu (...), o 
chamado Museu 
de Sítio foi 
inaugurado em 
2001 e preserva 
um conjunto de 
estruturas cuja 
contextualização 
é feita pela 
interpretação dos 
elementos 
patrimoniais e do 
acervo 
identificado 
durante as 
escavações. (8)

10 (...) de Al-Madan, 

foram criados 
por um mestre 
pasteleiro 
Almadense 
fazendo já parte 
da Nova Doçaria 
Tradicional 
Portuguesa (com 
acento). (7)

11 Biblioteca 
Municipal Maria 
(...), inaugurada 
em 2013, situa-se 
na freguesia da 
Caparica, junto 
ao Parque 
Urbano e ao 
Complexo 
Municipal de 
Piscinas na 
Caparica. (5)

13 Freguesia 
ribeirinha, 
localizada na 
área urbana, 
autónoma desde 
1985; integra 
localidades com 
toponímia das 
antigas quintas 
agrícolas: Santo 
António, Santo 
Amaro, Quinta 
dos Eucaliptos, 
Rato, Laranjeiras, 
Quinta do 
Janeiro, Quinta 
do Americano e 
Alfeite. (10)

14 Freguesia interior 
do Concelho, 
autónoma desde 
1985; integra as 
localidades de 
Alto do Índio, 
Vale Figueira, 
Sobreda (J. 

Caetano), Casal 
de Santo 
António, Quinta 
do Baubau, 
Bairro de São 
João, Quinta da 
Caneira, Vale de 
Grou, Quinta da 
Carcereira, Bairro 
dos Porfírios, 
Quinta da Graça, 
Quinta da 
Francesa, Quinta 
do Pocinho, 
Quinta do 
Guarda Mor, 
entre outras. (7)

15 Freguesia 
ribeirinha, criada 
por Bula 
Episcopal em 
1472 com a 
designação de 
Nossa Senhora 
do Monte da 
Caparica; integra 
as localidades de 
Lazarim, Vila 
Nova, Capuchos, 
Casas Velhas, 
Lugar de Areeiro, 
Monte da 
Caparica, Costas 
de Cão, Fonte 
Santa, Porto 
Brandão, Torre, 
Raposo, Alcaniça, 
Filipa d‘Água, 
Ginjal, Granja, 
Serrado e 
Funchalinho 
(parte sul); 
património: Forte 
de São Sebastião 
(Torre Velha). (8)

18 Biblioteca 
Municipal José 
(...), integrada no 



Centro Cívico do 
Feijó, foi 
inaugurada em 
2009. (8)

20 Mata Nacional 
dos (...), são 340 
hectares sobre a 
falésia da 
Paisagem 
Protegida da 
Arriba Fóssil da 
Costa de Caparica 
onde a sabina-
da-praia e a 
aroeira dominam 
as tonalidades de 
verde; espécies 
arbustivas como 
o carrasco, o 
medronheiro ou 
o espinheiro-
preto envolvem 
um parque de 
merendas que 
convida a sentar 
e fruir da 
harmonia com a 
natureza. (5)

21 (...) de Caparica, 
freguesia interior 
do Concelho, 
autónoma desde 
1985; integra os 
lugares de Vale 
Fetal, Quinta 
Nova, 
Quintinhas, 
Palhais, Quinta 
de Cima, Vale 
Rosal, Quinta da 
Saudade, 
Aroeira, Marisol, 
Vale Bem, 
Pinheirinho, 
Botequim, Vale 
Cavala, Regateira 
e Quinta da 

Morgadinha. (8)

22 Solar dos (...), 
principal edifício 
da freguesia da 
Sobreda, revela-
se uma viagem 
no tempo, a 
partir dos 
recantos desta 
acolhedora casa 
apalaçada do 
século XVIII, 
recuperada pela 
Câmara 
Municipal e 
transformada em 
Centro Cultural 
vocacionado para 
as culturas locais.
(8)

23 Núcleo de 
Arqueologia e 
(...), inicialmente 
sediado no 
Convento dos 
Capuchos instala-
se, a partir de 
1992, na zona 
ribeirinha de 
Almada, em Olho 
de Boi, num dos 
edifícios da 
extinta 
Companhia 
Portuguesa de 
Pesca (com 
acento). (8)

24 Banda portuguesa 
de rock  liderada 
por António 
Manuel Ribeiro e 
formada em 
Almada em 1978. 
(3)

28 Freguesia interior 
do Concelho, 
localizada na 

área urbana, 
autónoma desde 
1993; integra 
localidades com 
toponímia das 
antigas quintas 
agrícolas: 
Chegadinho, Vale 
Flores, Gato 
Bravo, Chiado, 
Alembrança e 
Vale de Mourelos 
(onde se 
encontra o 
Almada Forum) 
(com acento). (5)

29 Fernão Mendes 
(...), aventureiro 
e explorador 
português 
(Montemor-o-
Velho, talvez em 
1510 - Almada, 
1583); na Quinta 
de Vale Rosal, em 
Almada, onde se 
manteve até à 
morte, escreveu, 
entre 1570 e 
1578, a sua obra 
máxima, 
‘Peregrinação’ 
(publicada 
postumamente 
em 1614). (5)

30 Museu da (...), 
inaugurado em 
2003, está 
instalado na 
antiga Quinta dos 
Frades; para 
quem deseja 
conhecer o 
passado recente 
de Almada, é o 
local certo para 
uma agradável 

visita. (6)

32 Cais do (...), 
espaço histórico 
que possui um 
elevado potencial 
de 
desenvolvimento 
no contexto da 
Área 
Metropolitana de 
Lisboa; foi feito 
um Estudo de 
Enquadramento 
Estratégico que 
envolve esta 
zona, o Castelo 
de Almada e a 
Quinta do 
Almaraz. (6)

33 Museu (...), 
inaugurado em 
1991, 
salvaguarda um 
dos mais 
importantes 
acervos da 
memória e da 
identidade de 
Almada. (5)

34 Acrónimo de 
Centro de 
Interpretação de 
Almada Velha; 
inaugurado em 
2013, situa-se na 
antiga Ermida do 
Espírito Santo no 
Largo Conde 
Ferreira, em 
Almada. (4)


